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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาข้อมู ลเกี่ ย วกั บ การวางแผนการศึ ก ษาตาม
แผนการศึกษา เพื่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีที่ยื่นคาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญ ญาตรีที่ยื่นคาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 4,008 ราย สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ และร้อยละ ซึ่งสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลการได้รับคาแนะนา
พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา
เพื่อการลงทะเบียนกระบวนวิชา คิดเป็นร้อยละมากที่สุด จานวน 3,786 ราย คิดเป็นร้อยละ
94.46 นักศึกษาไม่ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษาเพื่อการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชา จานวน 222 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.54 การได้รับโครงสร้างหลักสูตร
และแผนการศึกษา
พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาได้รับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา
จากภาควิชา คิดเป็นร้อยละมากที่สุด จานวน 2,692 คาตอบ คิดเป็นร้อยละ 31.38 รองลงมาคือ
งานบริการการศึกษาของคณะ จานวน 2,251 คาตอบ คิดเป็นร้อยละ 26.24 ตามลาดับ การ
ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนการสาเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษาได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับ
การวางแผนการสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนการสาเร็จ
การศึกษาจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละมากที่สุด จานวน 2,520 คาตอบ คิดเป็นร้อยละ 23.26
รองลงมาคือ ภาควิชา จานวน 2,185 คาตอบ คิดเป็นร้อยละ 20.16 ตามลาดับ
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2. ข้อมูลการวางแผนการสาเร็จการศึกษา
พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีการวางแผนการศึกษา เพื่อให้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละมากที่สุด จานวน 3,855 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.18 นักศึกษาไม่มี
การวางแผนการศึกษา จานวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.82 ช่วงเวลาที่นักศึกษาวางแผนการ
สาเร็จการศึกษา
พบว่า ในภาพรวมช่วงเวลาที่นักศึกษาวางแผนการสาเร็จการศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษาที่ 4 หรือปีการศึกษาสุดท้าย คิดเป็นร้อยละมากที่สุด จานวน 1,652 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 41.22 รองลงมาคือ ปีการศึกษาที่ 1 จานวน 1,114 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.79
ตามลาดับ
การลงทะเบียนกระบวนวิชาเป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละ
ภาคการศึกษา พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีการลงทะเบียนกระบวนวิชาเป็นไปตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละมากที่สุด จานวน 3,169 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.07 นักศึกษามีการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร จานวน 839 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 20.93 การตรวจสอบผลการเรียน และกระบวนวิชาที่เรียนครบตามหลักสูตร พบว่า
ในภาพรวมนักศึกษา มีการตรวจสอบผลการเรียน และกระบวนวิชาที่เรียนครบตามหลักสูตร โดย
ตรวจสอบทุกภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละมากที่สุด จานวน 3,110 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.59
รองลงมาคือ ตรวจสอบในปีการศึกษาที่ 4 หรือปีการศึกษาสุดท้าย จานวน 598 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 14.92 ตามลาดับ
3. ข้อมูลการวางแผนการได้รับเกียรตินิยม
พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาไม่มีการวางแผนการศึกษา เพื่อให้ได้รับเกียรตินิยม คิดเป็น
ร้อยละมากที่สุด จานวน 2,429 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.60 นักศึกษามีการวางแผนการศึกษา
เพื่อให้ได้รับเกียรตินิยม จานวน 1,579 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.40
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Abstract
The purpose of this research was to study information related to educational
planning that would be applied in the work process of the expectation of graduation.
Samples in this research were 4,008 undergraduates who registered for the expectation of
graduation in the 2nd semester of 2016. Statistical information analysis applied in this
research included frequency and percentages. The study found that;
1. Advisory opinions
In the area of advice regarding curriculum structure and study plan for students’
course enrollment, the majority of 3,786 students, or 94.46 percent, gained information
regarding curriculum structure and study plan to use in their course enrollment; while, 222
students, or 5.54 percent, did not. In addition, in the area of curriculum structure and study
plan manuals acquirement, 2,692 answers, or 31.38 percent, acquired curriculum structure
and study plan manuals from their departments. The second largest numbers of 2,251, or
26.24 percent, acquired them from the educational service section at their faculties. Also, in
the area of advice regarding graduation plan, the majority of 2,520 answers, or 23.26
percent, acquired advice regarding graduation plans from their friends. The second largest
numbers of 2,185, or 20.16 percent, acquired the advice from their departments.
2. Graduation plan
In the area of plan to graduate in agreement with the curriculum time-period, the
study found that the majority of 3,855 students, or 96.18 percent, had planned to
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graduate within their curriculum time-periods; while, 153 students, or 3.82 percent, did
not. In addition, in the area of graduation planning time, the majority of 1,652 students, or
41.22 percent, had planned for graduation in their last semester, or their 4th academic year.
The second largest numbers of 1,114 students, or 27.79 percent, had planned for
graduation in their 1st academic year. Also, in the area of course registration in agreement
with the curriculum study plan in each semester, the study found that the majority of
3,169 students, or 79.07 percent, were able to do their course registration in agreement
with their curriculum study plans; while, 839 students, or 20.93 percent, did not.
Moreover, in the area of self-review grades and courses completed in accordant with the
curriculum, the majority of 3,110 students, or 77.59 percent, reviewed their grades and
checked if they had completed their courses to be in agreement with the curriculums every
semester. The second largest numbers of 598 students, or 14.92 percent, did the same in
their 4th academic year or in their last academic year.
3. Study plan to gain an honor award
Overall there were 2,429 students, or 60.60 percent, who never planned for
gaining an honor award; while, 1,579 students, or 39.40 percent, did.

