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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาขอ้มูลจ านวนการรับเขา้ศึกษาตามแผน และการส าเร็จการศึกษา

ตามหลกัสูตร ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีรายงานตวัขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา ในปี
การศึกษา 2558 ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จ านวน 6,058 ราย ในปีการศึกษา 2557 ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร 
5 ปี จ านวน 387 ราย ในปีการศึกษา 2556 ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร 6 ปี จ านวน 594 ราย รวมทั้งหมด 7,039 ราย 
และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 5,175 ราย สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย การแจกแจงความถี่ และร้อยละ ซ่ึงสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาตามแผนรับเข้าศึกษา จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา และจ านวนนักศึกษาท่ีรายงานตัว 
จากการรับเข้าศึกษาระบบ Admission ระบบโควตา และระบบโครงการพเิศษ 
 พบวา่ แผนรับเขา้ศึกษาก าหนดรับนกัศึกษาเขา้ศึกษา จ านวน 7,108 ราย โดยมีนกัศึกษาท่ีรับเขา้ศึกษา 
จ านวน 7,320 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.98 และมีนกัศึกษารายงานตวัขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา จ านวน 7,039 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 99.03 ระบบรับเขา้ศึกษาท่ีมีนกัศึกษารายงานตวัขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา มากท่ีสุด คือ ระบบ
โควตา รองลงมาคือ ระบบ Admission และระบบโครงการพิเศษ ตามล าดบั โดยสถานภาพของนกัศึกษาเม่ือครบ
ระยะเวลาตามหลกัสูตร พบวา่มีสถานภาพส าเร็จการศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.95 รองลงมาคือ  
พน้สถานภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.01 และก าลงัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.04 ตามล าดบั 

2. ข้อมูลนักศึกษาท่ีมีสถานภาพส าเร็จการศึกษา  
พบวา่ ระบบรับเขา้ศึกษาท่ีมีร้อยละของนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีสังกดัใน

สาขาวิชา ในแต่ละช่องทางรับเขา้ศึกษา มากท่ีสุด คือ ระบบโควตา รองลงมาคือ ระบบ Admission และระบบ
โครงการพิเศษ ตามล าดบั ส าหรับระยะเวลาท่ีใชศึ้กษาใหค้รบตามหลกัสูตรเพื่อส าเร็จการศึกษา ระยะเวลาท่ี
นกัศึกษาใชม้ากท่ีสุด คือ ใชเ้วลาส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 90.18 รองลงมาคือ ใชเ้วลาส าเร็จ
การศึกษาเกินหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 5.82 และใชเ้วลาส าเร็จการศึกษาก่อนหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 4.00 
ตามล าดบั 
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นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 13.64  
เกียรตินิยมอนัดบัสอง คิดเป็นร้อยละ 15.09 และไม่ไดรั้บเกียรตินิยม คิดเป็นร้อยละ 71.27 โดยผลการศึกษาของ
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา มีช่วงระดบัค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ ช่วง 3.00-3.24 รองลงมาคือ  
ช่วง 2.75-2.99 ตามล าดบั 

3. ข้อมูลนักศึกษาท่ีมีสถานภาพก าลงัศึกษา 
พบวา่ ระบบรับเขา้ศึกษาท่ีมีร้อยละของนกัศึกษาก าลงัศึกษาเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีสังกดัใน

สาขาวิชา ในแต่ละช่องทางรับเขา้ศึกษา มากท่ีสุด คือ ระบบโครงการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 17.65 รองลงมาคือ 
ระบบโควตา คิดเป็นร้อยละ 10.65 และระบบ Admission คิดเป็นร้อยละ 9.82 ตามล าดบั นกัศึกษาก าลงัศึกษามี
ช่วงระดบัค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ ช่วง 2.00-2.49 โดยนกัศึกษาท่ีรายงานตวัในแต่ละระบบ มีช่วง
ระดบัค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ ช่วง 2.00-2.49 

4. ข้อมูลนักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 พบวา่  ระบบรับเขา้ศึกษาท่ีมีร้อยละของนกัศึกษาพน้สถานภาพเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีสังกดัใน
สาขาวิชา ในแต่ละช่องทางรับเขา้ศึกษา  มากท่ีสุด คือ ระบบ Admission คิดเป็นร้อยละ 17.01 รองลงมาคือ ระบบ
โครงการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 14.64 และระบบโควตา คิดเป็นร้อยละ 12.30 ตามล าดบั สาเหตุท่ีนกัศึกษาพน้
สถานภาพ มากท่ีสุด คือ ลาออก คิดเป็นร้อยละ 61.13 รองลงมาคือ ขาดการติดต่อ คิดเป็นร้อยละ 15.96 และนอ้ย
ท่ีสุด คือ เหตุอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.19 ตามล าดบั โดยนกัศึกษาพน้สถานภาพดว้ยเหตุลาออก มีช่วงระดบัค่า
ล าดบัขั้นสะสมเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ ช่วง 1.50-1.99 และนกัศึกษาพน้สถานภาพดว้ยเหตุขาดการติดต่อ มีช่วงระดบั
ค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ ช่วง 0.00-0.49 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the student’s quantity in each bachelor’s degrees 

admission plans and their effectiveness about on time graduation, Chiang Mai University. Populations in this 
research are 7,039 undergraduate students, Chiang Mai University. 6,058 from 4 years programs in academic 
year 2015, 387 from 5 years programs in academic year 2014 and 594 from 6 years programs in academic year 
2013. And 5,175 graduated students in academic year 2018. The data was analyzed by frequency distribution 
and percentage. The study results were as follows: 

1. Student’s quantity in each bachelor’s degrees admission plans and registered student’s 
quantity who had been admitted through admission examination, quota examination and 
special program examination. 

The number of students from admission plans requirements is 7,108 students. The actual number of 
admitted students were 7,320; that was 102.98 percent. And the number of registered students were 7,039; that 
was 99.03 percent. Examination which the most of registered students had been admitted through were quota 
examination, admission examination, and special program examination respectively. At the end of study 
program time, the most of student were graduated students which was 72.95 percent, unfulfillment student 
which was 15.01 percent and ongoing student which was 12.04 percent respectively. 
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2. Information in Graduate student’s quantity. 

Examination which the most of belong students had been admitted through and graduate on time were 
quota examination, admission examination, and special program examination respectively. According to 
graduation time used (Early, Late, and On Time) the most of student were on time graduate student which was 
90.18 percent, late graduate student which was 5.82 percent and early graduate student which was 4.00 percent 
respectively. 

The students who graduated in academic year 2018 awarded with first class honors degrees were 13.64 
percent, awarded with second class honors degrees were 15.09 percent and did not got any awarded were 71.27 
percent. The most of students had the mean range of grade point average in 3.00-3.24 and 2.75-2.99 respectively. 

3. Information in Ongoing student’s quantity. 

Examination which the most of belong students had been admitted through and had been studying were 
special program examination, which was 17.65 percent, quota examination, which was 10.65 percent and 
admission examination, which was 9.82 percent respectively. The most of students who had been studying had 
the mean range of grade point average in 2.00-2.49. The most of students who had been admitted through any 
Examination had the mean range of grade point average in 2.00-2.49. 

4. Information in Unfulfillment student’s quantity. 

Examination which the most of belong students had been admitted through and had been terminated were 
admission examination, which was 17.01 percent, special program examination, which was 14.64 percent and 
quota examination which was 12.30 percent respectively. The most of students who had been terminated caused 
by resign, which was 61.13 percent, out of communication (Having not enrolled any course within the time 
specified by the university without maintaining the student status within 30 days from first date of regular 
semester.), which was 15.96 and other reason, which was 0.19 respectively. The most of resigned students had 
the mean range of grade point average in 1.50-1.99. The most out of communication students had the mean 
range of grade point average in 0.00-0.49. 

 
 
 
 
 
 
 


