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ชื่อเรื่องการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลการพ้นสถานภาพเนื่องจากการลาออก ผลการเรียน และขาด
การติดต่อ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 
2558 - 2563 
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หน่วยงาน  ส านักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลการพ้นสถานภาพเนื่องจากการลาออก ผลการเรียน และขาดการติดต่อ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2558 - 2563 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลสถิติการพ้นสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เนื่องจากการลาออก สาเหตุของการลาออกผลการเรียน และขาดการติดต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 - 2563 จ านวน 20 คณะ 2 วิทยาลัย ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูล มีดังนี้ 

1 . นั กศึ กษ าระดับป ริญ ญ าตรีที่ พ้ นสถานภ าพ เนื่ อ งจาก การลาออกมากที่ สุ ด 
คือคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 793 คนคิดเป็นร้อยละ 18.45 รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 512 คน คิดเป็นร้อยละ 11.91 และคณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.19  

2 . นั กศึ กษ าระดับปริญ ญ าตรีที่ พ้ นสถานภาพ เนื่ องจากผลการเรียนมาก ที่ สุ ด 
คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 650 คนคิดเป็นร้อยละ 38.64 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 10.88 และคณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.27 

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ พ้นสภานภาพเนื่ องจากขาดการติดต่อมากที่ สุ ด 
คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 236 คนคิดเป็นร้อยละ 18.37 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 12.84 และคณะวิจิตรศิลป์ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 

4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลาออกจากการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2563 
มีเหตุผลมาจาก เปลี่ยนคณะ / สอบเข้าคณะใหม่  มากที่สุด จ านวน 1,881 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 
รองลงมาคือ ศึกษาต่อสถาบัน อ่ืน  ในประเทศไทย จ านวน 1,652 คน  คิด เป็นร้อยละ 38.43  
และ เปลี่ยนสาขาวิชา/หลักสูตร (สอบเข้าคณะเดิม) จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

 
 
 

 
 
 
 
 



ค 
 

Title  The data analysis is based on the termination of student status due 
to resignation, academic results, and failure to maintain the student 
status of Chiang Mai University undergraduate students during the 
academic year 2015 - 2020.  

Researchers  Assoc.prof. Dr. Phrut Sakulchangsatjatai  research consultant 
   Mrs. Sulee Khongsri    research leader 
Institution  Registration Office, Chiang Mai University 
 
 

Abstract 
 

The data analysis is based on the termination of student status due to 
resignation, academic results, and failure to maintain the student status of Chiang Mai 
University undergraduate students during the academic year 2015 - 2020. The purposes of 
the research were to analyze and compare the statistical data of resignation, the reason for 
resignation, academic results, and failure to maintain the student status of students who 
are unable to be in contact.  The target group included undergraduate students of 20 
faculties and 2 colleges under Chiang Mai University during the academic year 2015 - 2020. 
The findings were found that: 

1. The undergraduate students who were terminated by resignation, the 
Faculty of Science had the most number of students at 793 accounting 
for 18. 45 percent, followed by the Faculty of Engineering had the 
number of students at 512 accounting for 11.91 percent, and the Faculty 
of Agro-industry had the number of students at 395 accounting for 9.19 
percent. 

2. The undergraduate students who were terminated by academic results, 
the Faculty of Engineering had the most number of students at 650 
accounting for 38.64, followed by the Faculty of Science had the number 
of students at 183 accounting for 10.88, and the Faculty of Agro-industry 
had the number of students at 156 accounting for 9.27 percent. 

3. The undergraduate students who were terminated by failure to maintain 
the student status of students who are unable to be in contact, the 
Faculty of Engineering had the most number of students at 236 
accounting for 18.37 percent, followed by the Faculty of Science had the 
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number of students at 165 accounting for 12.84 percent, and the Faculty 
of Fine Arts had the number of students at 149 accounting for 11. 60 
percent.  

 
4. The given reasons for the undergraduate students who were terminated 

by resignation during the academic year 2015 - 2020, most given reason 
were to change faculty and re-attend university entrance exam under 
Chiang Mai University had the number of students at 1,881 accounting for 
43. 75 percent, followed by to re-attend university entrance exam of 
other universities in Thailand had the number of students at 1,652 
accounting for 38.43 percent, and to change major or program at the 
previously obtained faculty in Chiang Mai University had the number of 
students at 172 accounting for 4 percent.       
 

 
 
 
 
 


