แบบรายงานผลการดาเนินโครงการวิจยั สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑. ชื่อโครงการ ภาวะการตกออก ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
๒. ชื่อหน่ วยงาน ..วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ... รหัสโครงการ ................................................................
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ ายวางแผนและวิชาการ
๔. ความสอดคล้องกับ
โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ สกอ.
องค์ประกอบใน การประกันคุณภาพ หลักสู ตร องค์ประกอบที่ ๑ หลักสู ตร
องค์ประกอบใน การประกันคุณภาพ หลักสู ตร องค์ประกอบที่ ๒ วิจยั
องค์ประกอบใน การประกันคุณภาพ หลักสู ตร องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต
โครงการเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ ที่
กลยุทธ์ ที่
๕. ผลผลิต :  ผูส้ าเร็ จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริ การวิชาการ
 ผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
 ผลงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจาเป็ น
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคนๆเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาบ้านเมือง นับว่าเป็ นหัวใจสาคัญใน
การมุ่งสู่ การพัฒนาบัณฑิตเพื่อสังคมฐานความรู ้ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชี ยงใหม่
โดยมีเป้ าหมายทางการศึกษาที่สาคัญคือ การประสบความสาเร็ จทางการเรี ยนตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ทาให้นิสิต
พัฒนาความรู ้ ความสามารถ จากการศึกษาเล่าเรี ยน เพื่อนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มาพัฒนาตนเอง และเป็ นการวางรากฐานที่
สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง หากแต่สภาพความเป็ นจริ งแล้วเป้ าหมายของการศึกษามิได้
สาเร็ จตามจุดมุ่งหมายจากผลการจัดการศึกษาที่ผา่ นมา พบว่ามีนิสิตจานวนไม่นอ้ ยที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาต่ า
ทาให้เกิ ดความยุ่งยาก เกิ ดความเครี ยด การสู ญเสี ยเวลา การตกออก เป็ นต้น แสดงให้เห็นถึ งความล้มเหลวทาง
การศึกษาของนิ สิตและประเทศชาติอีกด้วย จากข้อมูลฝ่ ายทะเบียนและวัดผล สานักวิชาการ วิทยาเขตเชี ยงใหม่
พบว่า นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า ต้องตกออกจากการเป็ นนิ สิตจานวนมาก การพ้นสภาพนิสิตจากการเป็ น
นิ สิ ต โดยการตกออก จึ ง เป็ นปั ญ หาส าคัญ ที่ ส มควรได้รั บ การป้ องกัน และจัด การแก้ไ ข ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาได้แก่ คุณลักษณะของผูส้ อน คุณลักษณะของผูเ้ รี ยน หลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน
และสื่ อการเรี ยนการสอน นิสัยในการเรี ยน เป็ นปั จจัยหนึ่ง ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน นิสิตที่มีนิสัยใน

๒

การเรี ยนที่ดีจะเรี ยนได้ดีกว่าผูท้ ี่มีนิสัยในการเรี ยน ไม่ดี ดังนั้นหากนิ สิตที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ าได้รับการ
ช่ วยเหลื อ โดยการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนานิ สัยในการเรี ยนให้ดีข้ ึนจะช่ วยให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้ น
และเป็ นการป้ องกันการพ้นสภาพนิ สิตโดยการตกออกจากเป็ นนิ สิต เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้น ได้แก่
การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม การฝึ กอบรมทักษะการดาเนิ นชี วิต การให้คาปรึ กษารายบุคคล การให้คาปรึ กษาแบบ
ป้ องกัน เป็ นการให้คาปรึ กษาที่มีโครงการเฉพาะเจาะจง และเป็ นการให้บริ การคาปรึ กษาในเบื้องต้นเพื่อส่ งเสริ ม
ป้ องกัน หรื อรณรงค์เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะ เป็ นการกระทาเชิ งรุ กมีจุดมุ่งหมายเป็ นกลุ่มใหญ่มากกว่าเฉพาะ
เป็ นรายบุคคล ดังนั้นเพื่อป้ องกันขั้นต้น มิให้นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าต้องพ้นสภาพจากการเป็ นนิ สิตให้มี
การวางแผนป้ องกันปั ญหาดังกล่าว
การศึกษาวิจยั ภาวการณ์ตกออกกลางคันของนิ สิต จะช่วยให้มหาวิทยาลัยทราบถึ งสาเหตุที่แท้จริ งในการ
ได้มาและสู ญเสี ยของนิสิตผลผลิตระหว่างทางการศึกษาที่จะช่วยในการวิเคราะห์ ว่าปั จจัยในเรื่ องใดที่ส่งผลต่อการ
ตกออกของนิ สิตทั้งบรรพชิ ตและคฤหัสถ์ที่กาลังศึ กษาอยู่ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ประจาปี การศึกษา ๒๕63
๗. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1 เพื่อทราบสาเหตุของการออกกลางคันของนิสิต หรื อการพ้นสภาพตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี การศึกษา ๒๕63
2 เพื่อทราบข้อเสนอแนะของนิสิตที่ลาออกกลางคัน ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
๘. ลักษณะกิจกรรม

จัดการติดตาม ภาวะการตกออกของนิสิตที่เข้าศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ใน
ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นปี ที่ ๑- ๒

๙. ผลการดาเนินการ
การศึกษาภาวะการตกออกของนิสิตที่เข้าศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไป พบว่า กลุ่มตัวอย่าง บรรพชิต ร้อยละ 40 คฤหัสถ์ ร้อยละ 60 แบ่งเป็ นภาคปกติ บรรพชิต
ร้ อยละ 40 และคฤหัสถ์ ร้ อยละ 20 ภาคพิเศษคฤหัสถ์ ร้ อยละ 40 อายุระหว่าง 20-25 ปี ร้ อยละ 60.70 และอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 20 อายุระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 10.27 สภาพการทางานของนิสิตคฤหัสถ์ มีงานทา ร้อยละ
60.81 ไม่มีงานทาร้อยละ 39.19
2. ปั จจัยสาเหตุการตกออกของนิ สิต พบว่า ปั จจัยด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน เป็ นสาเหตุการออก
กลางคันมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสถานศึกษา และด้านสภาพแวดล้อม
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปั จจัยสาเหตุการตกออกของนิสิต
ปัจจัยสาเหตุการตกออกของนิสิต
n = 250

๓

1.ด้านสถานศึกษา
2.ด้านอาจารย์ผสู้ อน
3ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
4.ด้านส่ วนตัวของนิสิต
5.ด้านสภาพครอบครัว
6.ด้านสภาพแวดล้อม

̅
3.54
3.46
3.58
3.04
2.99
3.52

S.D.
1.97
1.92
1.78
1.98
1.97
1.77

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุการตกออกนิสิตของ มจร.วิทยาเชี ยงใหม่ เรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ปั จจัยสาเหตุดา้ นหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
( ̅ = 3.58, S.D. = 1.78) อันดับที่ 2 ได้แก่ ปั จจัยสาเหตุดา้ นสถานศึกษา (̅ = 3.54, S.D. = 1.97) และอันดับที่ 3
ได้แก่ ปั จจัยสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อม (̅ = 3.52, S.D. = 1.77) และเมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏดังนี้
2.1 ด้านสถานศึกษา ลาดับที่ 1 การบริ หารจัดการของสถานศึกษาไม่ชดั เจน (̅ = 4.54, S.D. = 0.74)
ลาดับที่ 2 นโยบายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่ชดั เจน (̅ = 4.24, S.D. = 0.87) และลาดับที่ 3
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนิสิตด้อยประสิ ทธิ ภาพ (̅ = 4.02, S.D. = 0.72) นอกจากนี้ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
และอาคารสถานที่คบั แคบ
2.2 ด้านอาจารย์ผสู้ อน ลาดับที่ 1 อาจารย์ผสู ้ อนขาดความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการจัด การเรี ยนการสอน ( ̅ =
4.61, S.D. = 0.60) ลาดับที่ 2 การสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนการสอนหรื อ ไม่มีจิตวิทยาการสอน (̅ = 4.53, S.D. =
0.75) และลาดับที่ 3 ขาดการดูแลช่วยเหลือการให้ คาปรึ กษา หรื อการสื่ อสารสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนกับ
ผูเ้ รี ยน (̅ = 4.31, S.D. = 0.89)
2.3 ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ลาดับที่ 1 เนื้ อหาวิชาในหลักสู ตรไม่สอดคล้อง กับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ( ̅ = 4.70, S.D. = 0.67) ลาดับที่ 2 วิธีการวัดและประเมินผล ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน (̅ = 4.56, S.D. = 0.69) และลาดับที่ 3 การสร้างบรรยากาศในการจัดการเรี ยนการสอนไม่เหมาะสม
(̅ = 4.35, S.D. = 0.83)
2.4 ด้านส่ วนตัวนิสิต ลาดับที่ 1 มีความรู ้สึกและทัศนคติที่ไม่ดีต่อสาขาวิชาที่เรี ยน (̅ = 4.55,
S.D. = 0.68) ลาดับที่ 2 มีความรู ้พ้ืนฐานเดิมน้อยในหลักสู ตรวิชาที่เรี ยน (̅ = 4.48, S.D. = 0.72) และลาดับที่ 3 มี
ความรู ้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรี ยนการสอน (̅ = 4.09, S.D. = 0.76)
2.5 ด้านสภาพครอบครัว ลาดับที่ 1 ครอบครัวมีฐานะยากจนต้องช่วยหารายได้ (̅ = 4.46,
S.D. = 0.75) ลาดับที่ 2 ครอบครัวตกงาน ไม่มีรายได้ (̅ = 4.42, S.D. = 0.57) และ ลาดับที่ 3 ครอบครัวไม่
สนับสนุนให้ศึกษา (̅ = 4.13, S.D. = 0.88) นอกจากนี้ ครอบครัวต้อง ออกไปทางานไม่มีเวลาดูแลการศึกษาของ
ลูกหลาน
2.6 ด้านสภาพแวดล้อม ลาดับที่ 1 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานศึกษา ไม่น่าเรี ยน
( ̅ = 4.65, S.D. = 0.86) ลาดับที่ 2 การจัดกิจกรรมไม่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ (̅ = 4.58, S.D. = 0.55)
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และลาดับที่ 3 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีบ่อยครั้งและน่าเบื่อหน่าย ( ̅ = 4.45, S.D. = 0.52)
นอกจากนี้และการเดินทางมาเรี ยนไม่สะดวก มีค่าใช้จ่ายสู ง
3. แนวทางการแก้ไขปั ญหาการตกออกนิ สิตของ มจร.วิทยาเชี ยงใหม่ ตามรายปั จจัยสาเหตุที่ นิสิตระบุ
ปรากฏดังนี้
3.1 ด้านสถานศึกษา ลาดับที่ 1 ได้แก่ ควรให้มีการผ่อนชาระค่าเทอมเป็ นงวด ๆ ได้ เพราะนิสิตที่มาเรี ยน
ส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน ลาดับที่ 2 การบริ หารควรโปร่ งใสไม่สับสน และ ลาดับที่ 3 มีนโยบายพัฒนานิ สิต
นอกจากนี้สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้นิสิตได้ทาจริ ง ๆ จัดแผนการเรี ยนให้เรี ยนรู ้จริ ง มีบุคคลจากหน่วยงานอื่น
เข้ามาร่ วมในการพัฒนา และควรเปิ ดโอกาส ให้ชุมชนเข้ามาเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3.2 ด้านอาจารย์ผสู้ อน ลาดับที่ 1 ได้แก่ อาจารย์ไม่ควรสอนยากเกินไป เพราะส่ วนใหญ่ นิสิตความรู้นอ้ ย
ลาดับที่ 2 ได้แก่ ควรเตรี ยมการสอนและมีเนื้ อหาใหม่ ๆ ทันเหตุการณ์มาใช้สอน และลาดับที่ 3 ได้แก่ อาจารย์ควร
มีจิตวิทยาการสอนเพื่อกระตุ น้ นิสิตให้เกิดความสนใจ ในสาขาวิชาที่เรี ยน นอกจากนี้ อาจารย์ควรปรับภาษาพูดให้
เข้าใจง่ าย พูดคุ ยกับนิ สิตแบบครู กบั ศิษย์บา้ ง เน้นความรู ้ ให้สามารถสื่ อสารกับโลกภายนอกได้และช่ วยเหลื อให้
ผูป้ กครองนิสิต ได้ติดต่อกัน
3.3 ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ลาดับที่ 1 ได้แก่ ควรเปิ ดหลักสู ตรที่สอดคล้อง กับตลาดแรงงาน
และความต้องการท้องถิ่น ลาดับที่ 2 ได้แก่ ควรเปิ ดหลักสู ตรหลายสาขา นิสิต จะได้มีโอกาสเลือกเรี ยนตามความ
ต้องการ และลาดับที่ 3 ได้แก่ ควรมีอาจารย์ที่มีความรู ้ความสามารถ ประจาหลักสู ตรเพียงพอ นอกจากนี้ หลักสู ตร
ที่เปิ ดควรมีความหลากหลาย มีการปรับพื้นฐานความรู ้ ปรับเนื้อหาที่เรี ยนให้สอดคล้องกับบริ บทของนิสิต
3.4 ด้านส่ วนตัวนิสิต ลาดับที่ 1 ได้แก่ นิสิตควรสร้างแรงบันดาลใจของตนเอง และมองไปจนถึงในอนาคต
ลาดับที่ 2 ได้แก่ ควรใช้เพื่อนโน้มน้าว กรณี ที่นิสิตที่ติดเพื่อน เกียจ คร้าน ไม่สนใจ และลาดับที่ 3 ได้แก่ ควรทา
ตัวเองให้กระปี้ กระเป่ า สร้างแรงจูงใจ มุ่งมัน่ ให้ตนเอง เรี ยนจนจบ นอกจากนี้ นิสิตควรสร้างความตระหนักให้กบั
ตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความ กระตือรื อร้น มีความคิดเป็ นของตนเอง
3.5 ด้านสภาพครอบครัว ลาดับที่ 1 ได้แก่ ควรพูดคุย ทากิจกรรมร่ วมกับครอบครัว ให้มากขึ้น ลาดับที่ 2
ได้แก่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น ประหยัด ในการมาเรี ยน และลาดับที่ 3 ได้แก่ ขยัน ช่วยเหลือผูป้ กครองในการ
ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ครอบครัวควรให้เวลาลูกหลานมาก ขึ้น และนิสิตควรช่วยหารายได้ระหว่างเรี ยน
3.6 ด้านสภาพแวดล้อม ลาดับที่ 1 ได้แก่ ควรสร้างบรรยากาศที่ดีในมหาวิทยาลัยให้มี บรรยากาศน่าเรี ยน
ลาดับที่ 2 ได้แก่ ควรจัดให้มีหอพักสาหรับนิ สิตที่อาศัยอยู่ไกลและเดิ นทาง ลาบาก และลาดับที่ 3 ได้แก่ ควรจัด
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยให้นิสิตมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ควรปรับเวลาให้เลิ กเรี ยนเร็ วขึ้น มีแนวทางป้ องกันปั ญหาระหว่างการเดิ นทาง การคบเพื่อนภายนอก ยาเสพติด
โดยเฉพาะ นิสิตที่อยูบ่ า้ นเช่า
4. ข้อเสนอแนะการแก้ไขปั ญหาการตกออกนิสิต ลาดับที่ 1 ได้แก่ ควรลดค่าเทอมให้ น้อยลงหรื อผ่อนส่ ง
ได้ เพราะนิสิตส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน ลาดับที่ 2 ได้แก่ การบริ หารควรมีความชัดเจน ลาดับที่ 3 ได้แก่ นโยบาย
ควรมีความชัดเจน มีการ วางแผนล่วงหน้า และควรเปิ ดหลายหลักสู ตร และตอบสนองตลาดแรงงาน ลาดับที่ 4 เปิ ด
หลาย หลักสู ตร และตอบสนองตลาดแรงงาน ลาดับที่ 5 ควรพัฒนาสถานที่มหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศ น่าเรี ยน
ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้านรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ ด้านสถานศึกษา ได้แก่ ควรจัดให้มี ระบบการผ่อนชาระค่า

๕

เทอม มี คณะกรรมการจากหลายภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา มีช่องทางในการแสดงออกทางความ
คิดเห็น มีการปฐมนิ เทศนิ สิตอย่างเป็ นระบบ ด้านอาจารย์ ผูส้ อน ได้แก่ ควรมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรเพียงพอ
อาจารย์ควรมีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ควรสอน เนื้ อหาไม่ยากเกินไปและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ด้านหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอน ได้แก่ ควรเปิ ด หลักสู ตรที่หลากหลายตอบสนอง ตลาดแรงงาน จบแล้วหางานทาง่าย เนื้ อหาควร
ส่ งเสริ มให้นิสิต ได้คิดวิเคราะห์เอง และนาไปสู่ การปฏิบตั ิปรับเข้ากับสถานการณ์ในปั จจุบนั และท้องถิ่นได้ มีการ
ทบทวน เนื้ อหาวิชาที่นิสิตยังไม่เข้าใจ และมีการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ด้านส่ วนตัวนิสิต ได้แก่
ควรส่ งเสริ มให้นิสิตมีแรงบันดาลใจให้กบั ตัวเองมองถึงอนาคต สร้างแรงจูงใจให้ อยากมาเรี ยน และควรเปิ ดโอกาส
การแสดงออกอย่างเสรี ด้านสภาพครอบครัว ได้แก่ ผูป้ กครอง ควรเอาใจใส่ บุตรหลาน ลดช่ องว่างระหว่างวัย
ช่วยเหลือเกื้อกูลและทากิจกรรมร่ วมกันมากขึ้น ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ควรสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่ดี มีหอพัก มีกิจกรรมที่ เปิ ดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกตามความสนใจ ควรมี การแนะนาให้คาปรึ กษา และการ
เลือก สังคมกลุ่มเพื่อน
ข้ อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกาหนดนโยบายและการบริ หาร ให้มีความ ชัดเจน ความเหมาะสมของค่าลงทะเบียน
กับความพร้ อมในการจัดการศึกษา ส่ งเสริ มกิ จกรรม สร้ างสรรค์ สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาร่ วมกัน
2. ควรพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และ ตลาดแรงงาน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้
3. ควรพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ สร้างสรรค์กิจกรรม ให้น่าสนใจ และมี
รายได้ระหว่างเรี ยน
4. ควรศึก ษาปั จจัยสาเหตุ ที่นิสิตเลื อกเรี ยน มจร.วิทยาเขตเชี ย งใหม่ เพื่อนาผลมาเปรี ย บเที ย บกับผล
การศึกษานี้
5. ควรศึกษาความคาดหวังและการรับรู้การจัดการมหาวิทยาลัยของนิ สิต มจร.วิทยาเขตเชี ยงใหม่ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่ วมกับผลการศึกษานี้ต่อไป
๙.๓ เชิงเวลา
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
๑๐. งบประมาณดาเนินการ ปี งบประมาณ พ.ศ ..........................
 งปม.เงินแผ่นดิน
√งปม.เงินรายได้
 งปม.อื่นๆ...........................(ระบุ)
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
จานวน 5,000 …บาท
ค่าจ้างเหมาการดาเนิ นการโครงการภาวะตกออกของนิสิต
5,000 บาท
1
ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิน
จานวนเงิน
3,000
บาท
(250 ชุด * 12 บาท)
2
ค่าถ่ายเอกสารแฟ้ มประวัตินิสิต
จานวนเงิน
1,750
บาท
(250 ชุด *7 บาท)

๖
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ค่าถ่ายเอกสารสรุ ปรายงานผลการดาเนินงาน

จานวนเงิน
รวม

250
5,000

บาท
บาท

๑๑. กิจกรรมการดาเนินงาน ดาเนินการสารวจข้อมูล
๑๒. ระยะเวลาดาเนินโครงการ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564
๑๓. สถานทีด่ าเนินการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
๑๔. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการดาเนินโครงการ
๑)ได้ทราบสาเหตุของการออกกลางคันของนิสิต หรื อการพ้นสภาพตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี ๒๕63
๒) ได้ทราบทราบข้อเสนอแนะของนิสิตที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันต่อมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
๓) ผลการศึกษาวิจยั ไปใช้ในการวางแผนการแนะแนวการศึกษา การวางแผนการศึกษาเพื่อลดอัตราการตก
ออกของนิสิตในอนาคตได้
๑๕. การปรับปรุ งจากข้ อเสนอแนะผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมา
ข้ อเสนอแนะปี ที่ผ่านมา
ผลปรับปรุ งจากข้ อเสนอแนะในปี ทีผ่ ่ านมา
ก่อนการเก็บข้อมูลแจกแบบสอบถามและการ
ดาเนินมีการชี้แจงรายละเอียดให้นิสิตทราบและถ้าเปิ ด
สัมภาษณ์นิสิต มีการชี้แจงรายละเอียดให้นิสิตทราบ โอกาสให้นิสิตได้สอบถามในข้อคาถามที่ไม่เข้าใจ
และถ้าเปิ ดโอกาสให้นิสิตได้สอบถามในข้อคาถามที่ โดยเข้าไปเก็บแบบสอบถามขอเวลาการสอนของอ.
ไม่เข้าใจ
ประจารายวิชา ประมาณ 15 นาที
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ ในการดาเนินโครงการ
ไม่มี
๑๗. หน่ วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้ จะนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง และบูรณาการเข้ ากับภารกิจอืน่ ๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ รายงานต่อผูบ้ ริ หารเพื่อประกอบการดาเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยต่อ

(ดร.วีระ สิ ริเสรี ภาพ)
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ผูอ้ านวยการสานักงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

(……………………………………)
(พระครู สุพฒั นโนดม,ผศ.ดร.)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

