R.03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangala University of Technology Isan

คาร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
Request Form for Resignation

วัDate
นที่…..…..เดื
อน……………………. Year
พ.ศ…...…………
Month
เรียน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
To

Director of Office of Academic Affairs and Registration

ข้Name
าพเจ้า(Mr./Mrs./Miss)
(นาย/นาง/นางสาว)……………………..….........……………….…………….…......…รหัStudent
สนักศึIDกษา….………….........………………………......
ระดับการศึกษา

 ระดับ ปวช.  ระดับ ปวส.

Level of study

Certificate

 ระดับปริญญาตรี

Diploma

Undergraduate

 ระดับปริญญาโท
Master’s Degree

 ระดับปริญญาเอก
Doctoral Degree

คณะ…...........................................................................................................สาขาวิชา……………………………………...………...................................………
Faculty
Field of study
ชัClass
้นปีทLevel
ี่..................................... เกิDate
ดวันofที่.Birth
..................เดื
อ
น............................พ.ศ...........................อายุ
..............................ปี
Month
Year
Age
Year
มีI would
ความประสงค์
ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เนื
่องจาก
Because of
like to resign from being a Rajamangala University of Technology Isan student because





ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ (โปรดระบุคณะ/สถาบันที่ไปศึกษาต่อ)................................................................................................................................................
major
ขาดแคลนทุนทรัพย์
 มีปญ
ั หาด้านสุขภาพ
 ไม่ถนัดในสาขาที่เรียน  ผลการเรียนไม่ดี  ได้งานทา/บรรจุเป็นข้าราชการ
มีปัญหาครอบครัว
 ต้องการกลับไปภูมิลาเนาเดิม  สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ มทร.อีสาน วิทยาเขต..............................................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................................................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
สาหรับติดต่อนักศึกษา : To contact student
โทร. / Tel: …..………………………………………....……………..…
E-mail : …………………………………..………….…………..………

(ลงชื่อ)..............................................................นักศึกษา
Student

Signature
major

(................................................................)

major

คารับรองผู้ปกครอง (เฉพาะนักศึกษาที่อายุต่ากว่า 20 ปี)

Guardian’s Recommendation (Students who are under 20 years of age)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………............…………..................………เป็นผู้ปกครองของ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………

Name (Mr./Mrs./Miss)

The guardian of Mr./Mrs./Miss

โดยมีความเกี่ยวพันเป็น........................................................มีความประสงค์จะให้นักศึกษาดังกล่าว ลาออกจากมหาวิทยาลัยตามคาร้องข้างต้น
Relationship

Would like him/her to resign from being a RMUTI student according to above request.

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ปกครอง
Guardian
(............................................................)
major
งานทะเบียนและประมวลผลดาเนินการ ขั้นตอนที่  -  : Follow steps 6 – 8
Signature

นักศึกษาดาเนินการตามขั้นตอนที่  -  : Follow steps 1 – 5

 ตรวจสอบการติดค้างหนี้สินของนักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่การเงิน : Obligation Checked
 ไม่ติดค้างหนี้สิน

 ติดค้างหนี้สิน จานวน.........................บาท
(ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
Signature............../......................../................Financial Officer
................./............................../.................
major
 ตรวจสอบการติดmajor
ค้างหนังสือของนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุ
ด : Librarian Checked
 ไม่มีติดค้างหนังสือ  ติดค้างหนังสือ จานวน........................เล่ม
(ลงชื่อ)...................................................บรรณารักษ์
Signature
............../......................../................Librarians
major

majorที่ปรึกษา : Advisor’s Comments
 ความเห็นของอาจารย์
………………………………………………………………………………………………………………….…………………
(ลงชื่อ)..........................................................
Signature
............../......................../................

 ความเห็นของหัวหน้major
าสาขาวิชา : Head of Department’s Comments

………………………………………………………………………………………………………………….…………………
(ลงชื่อ)..........................................................
Signature
............../......................../................
major

 ความเห็นของคณบดี : Dean’s Consideration
………………………………………………………………………………………………………………….…………………

(ลงชือ่ )............................................................

Signature
............./........................./...............
major

 ผลการพิจารณาของผอ.สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
: Director of Office of Academic Affairs and Registration

 อนุมัติ มอบงานทะเบียนและประมวลผลเพื่อดาเนินการตามข้อบังคับต่อไป
Approve

 ไม่อนุมัติ เนือ่ งจาก..............................................................................................
Disapproved because
major

(ลงชือ่ )............................................................

majorSignature
............./........................./...............

 บันทึกของรอง ผอ.ฝ่
ายทะเบียนและปรมวลผล/หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
major

Deputy Director of Office of Registration and Processing/Head of Office of
and Processing
Registration
majorาหน้าที่งานทะเบียนเพื่อดาเนินการตามระเบียบ/ข้อบังคับ ต่อไป
มอบเจ้
major
(ลงชื่อ)...............................................
Signature
................/................................./....................

 บันทึกเจ้าหน้าทีmajor
่งานทะเบียน : Registrar Officer
 ดาเนินการแล้ว
Request processed
 ดาเนินการไม่ได้ เพราะ...........................................................................
major
Request not processed because
major (ลงชื่อ)........................................................
Signature
............/........................../..............

major

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : ………………..……….…นาที .............................วัน
Running Time Duration of Processing minute
day

งานทะเบียนและประมวลผล : Registration and Processing http://regis.rmuti.ac.th/regis/ Tel : 0 4423 3000 (2751 – 2758)
ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63

แบบสอบถาม
เรื่อง สาเหตุที่ทาให้นักศึกษาลาออกกลางคัน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง
1. สถานะปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
 ชาย
 หญิง อายุ............................ ปี
ระดับการศึกษา
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะที่ศึกษา
ศูนย์กลางนครราชสีมา
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์
วิทยาเขตสุรินทร์
 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขตขอนแก่น
 คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาเขตสกลนคร
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชา..............................................................................................................................
2. สถานศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
โปรดระบุชื่อสถานศึกษา......................................................................................
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โปรดระบุชื่อสถานศึกษา......................................................................................
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรดระบุชื่อสถานศึกษา......................................................................................
 ปริญญาตรี
โปรดระบุชื่อสถานศึกษา.......................................................................................
 ปริญญาโท
โปรดระบุชื่อสถานศึกษา.......................................................................................
4. สาเหตุการลาออกกลางคัน
 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ (โปรดระบุคณะ/สถาบันที่ไปศึกษาต่อ).......................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ขาดแคลนทุนทรัพย์
 มีปัญหาด้านสุชภาพ
 ไม่ถนัดในสาขาที่เรียน
 ได้งานทา/บรรจุเป็นข้าราชการ
 มีปัญหาครอบครัว
 ผลการเรียนไม่ดี
 ต้องการกลับไปภูมิลาเนาเดิม
 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ มทร.อีสาน วิทยาเขต......................
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................

ตอนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทาให้นักศึกษาลาออกกลางคัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง
5 หมายถึง ระดับปัจจัยที่เป็นสาเหตุการออกกลางคันมากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับปัจจัยที่เป็นสาเหตุการออกกลางคันมาก
3 หมายถึง ระดับปัจจัยที่เป็นสาเหตุการออกกลางคันปานกลาง
2 หมายถึง ระดับปัจจัยที่เป็นสาเหตุการออกกลางคันน้อย
1 หมายถึง ระดับปัจจัยที่เป็นสาเหตุการออกกลางคันน้อยที่สุด
ระดับปัจจัยที่เป็นสาเหตุการออกกลางคัน
สาเหตุทที่ าให้นักศึกษาออกกลางคัน

ด้านส่วนตัวของนักศึกษา
1. มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่เรียนน้อย
2. ผลการเรียนไม่น่าพึงพอใจ หรือต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
3. สาขาวิชาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
4. มีปัญหาส่วนตัว
5. มีโรคประจาตัว
6. มีภาระรับผิดชอบครอบครัว
7. ขาดแคลนทุนทรัพย์
8. เบื่อหน่ายการเรียน
9. ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้
10. อื่น ๆ โปรดระบุ
...........................................................................................
ด้านสถานศึกษา
1. ความเข้มงวดของกฎ ระเบียบข้อบังคับในสถานศึกษา
2. ความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับผู้เรียนค่อนข้างน้อย
3. การกลั่นแกล้งรังแก (จากเพือ่ น)
4. การรับน้อง
5. เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

ระดับปัจจัยที่เป็นสาเหตุการออกกลางคัน
สาเหตุทที่ าให้นักศึกษาออกกลางคัน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

6. ไม่มีความปลอดภัยในสถานศึกษา
7. การบริการและอานวยความสะดวกไม่ทั่วถึงเพียงพอ
8. เบื่อหน่ายการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
9. ค่าเล่าเรียนแพง
10. การจัดห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการไม่เหมาะสม
11. อื่น ๆ โปรดระบุ
...........................................................................................
ด้านสภาพครอบครัว
1. ครอบครัวมีฐานะยากจน ต้องช่วยหารายได้
2. พ่อ แม่ ประกอบอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง
3. ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
4. หาเลี้ยงครอบครัว
5. สภาพครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง
6. ครอบครัวมีลูกหลายคนที่ต้องดูแล
7. พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่มีงาน ไม่มีรายได้
8. การคมนาคม หรือการเดินทางไม่สะดวก
9. พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียน
10. อื่น ๆ โปรดระบุ
...........................................................................................
ตอนที่ 3 ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากปัจจัยที่กล่าวมา
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

