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ช่ือเรื่องการวิจัย การศึกษาสาเหตุของการไมสำเร็จการศึกษา ภายหลังการรายงานตัว 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 -2563 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป 

ผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณัน    บัณฑิตย ท่ีปรึกษาโครงการ 

นางสาวทัศนีย อินทหม่ืน  หัวหนาโครงการ 

หนวยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของการไมสำเร็จการศึกษา และระยะเวลาท่ีใช 

ในการสำเร็จการศึกษา ภายหลังการคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 - 2563 ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ผลท่ีไดจากการวิจัย คือ  

1) สาเหตุของการไมสำเร็จการศึกษา ภายหลังการคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 

- 2563 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ท้ังหมด 26 

สาเหตุ โดย 5 สาเหตุหลักตามลำดับ คือ วิชาเอกไดรับอักษรลำดับข้ัน P ท่ีมีการเรียนการสอน 

ยังไมสิ้นสุด, หนวยกิตวิชาศึกษาท่ัวไปไมครบ, มีคาลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยกระบวนวิชาเอก 

นอยกวา 2.00, มีคาลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรนอยกวา 2.00 และหนวยกิตวิชาเอก 

ไมครบ  

2) ระยะเวลาท่ีใชในการสำเร็จการศึกษา ภายหลังการคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 

2561 - 2563 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป นักศึกษา

สวนใหญรอยละ 82.55 สามารถสำเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลา 1 - 3 ภาคการศึกษา

ถัดไป ภายหลังการรายงานตัวคาดวาจะสำเร็จการศึกษาครั้งแรก 
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Abstract 

This research aimed to study the reasons for not completing their studies and the 

length of time it took to graduate, after the registration for graduation of the academic 

year 2018 - 2020 of Chiang Mai University undergraduate student in 4-year programs. 

The research indicated that: 

1. Reasons for not completing graduation after the registration for graduation of 

the academic year 2018 - 2020 of Chiang Mai University undergraduate student in 4-year 

programs. There were a total of 26 causes. Five main reasons were major courses in 

progress (grade P), incomplete general education credits, a cumulative major grade point 

average less than 2.00, an overall cumulative grade point average less than 2.00 and 

incomplete major course credits. 

2. Length of time it took to graduate after the first registration for graduation of the 

academic year 2018 - 2020 of Chiang Mai University undergraduate student in 4-year 

programs. Most students (82.55 percent) can complete their studies within the next 1 - 

3 semesters following the first graduation expectation. 
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