
 
 
 
 
 
 

MUICT.RE- 05: 15.07.2021 
Dear Dean of Faculty of Information and Communication Technology, 

I, (Miss/Mr.)____________________________________________________ student ID      
student of the Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology, Mobile Phone _________________ 
at present,  have not received any scholarships from any funding sources  

 received the following scholarship _________________________________ 

I would like to  ⃝ resign my student status   ⃝ give up my right to become a student of Faculty of ICT, Mahidol University 
because 

 I would like to take an admission examination to study at the Faculty/in the field of ___________________________________ 
______________________________at the (name of institution) _____________________________________ through the 
admission round of __________________________with the reason of________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 I have been accepted to study at the Faculty/in the field of ______________________________________________ at the 
(name of institution)________________________________________ through the admission round of _____________________ 
with the reason of ________________________________________________________________________________________ 

 I am not able to continue the study due to ____________________________________________________________ 

 I have other reasons (please specify) ________________________________________________________________ 
I hereby certify that the information above is true.  

Signature__________________________________________ Date ____________________ 
 

Remark:  In case that the information is unclear or false, the Faculty of ICT will not approve the student to give up his/her right and will inform the information to whom it may concern.  
 Guardian’ Consent 

I, (Mrs./Miss/Mr.)                                                                                 , a guardian of (Miss/Mr.)                                        in 
relation of her/his    , telephone number   confirm the resignation/cancellation and consent to 
allow the student to follow the conditions for terminating the contract that was made with the Faculty of ICT beforehand. In case of 
having received scholarship, I shall reimburse the scholarship and/or follow all the scholarship conditions. 

Signature___________________________________________Date____________________ 
 

Head of the Academic 
Administration Office 

Assistant Dean 
for Academic Affairs 

Dean of Faculty of Information  
and Communication Technology 

 Approve     Not approve because 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Signature ______________________________ 

                (Miss Mayuret Yodkam) 
 

         Date_____ / ________ / _______ 

 Approve     Not approve because  

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

Signature _______________________________ 

                     (Dr. Thanapon Noraset) 
 

         Date_____ / _______ / _______ 

 Approve     Not approve because  

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

Signature ________________________________.. 

            (Dr. Pattanasak Mongkolwat) 
 

           Date_____ / _______ / _______ 
 

 

 

 

Request to resign/cancel student status 
[ICT Program] 

 

No. ________ 

For more information, 0-2441-0909 Ext. 141, 341, 342 (Registration Unit) 
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Reason Survey of resign 
แบบสอบถามการลาออก 

 
 

 
 

Instruction:  Please make the  in the [    ] or complete the information in the blank according to the fact. 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  [    ] หรือเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับข้อมูลและความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านตามความเป็นจริง 

Section 1: General information 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  Gender / เพศ  1. [    ] Male / ชาย  2. [    ] Female / หญิง 

2. Reasons for studying at ICT Mahidol (You can choose more than 1 answers) 
    สาเหตุที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. [    ] Fame of the university (ช่ือเสียงของสถาบัน)  

2. [    ] Parent suggestion (ผู้ปกครองอยากให้เรียน) 

 3. [    ] Your own decision (สมัครใจมาเรียนเอง)  

4. [    ] Friend suggestion (เลือกเรียนตามเพื่อน) 

5. [    ] Nearby the living place (อยู่ใกล้บ้าน) 

6. [    ] Give the career opportunity (สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ) 

7. [    ] Others (Please identify) อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................................   
    ......................................................................................................................................................................................... 

3. Reasons for the resignation (You can choose more than 1 answers) 

 1. [    ] Financial issue (ปัญหาด้านการเงิน)   

2. [    ] Health issue (ปัญหาด้านสุขภาพ) 

3. [    ] Family issue (ปัญหาด้านครอบครัว)   

4. [    ] Advisor/course instructor issue (ปัญหาด้านอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา) 

5. [    ] Academic issue (ปัญหาด้านการเรียน/ผลการศึกษา)   

6. [    ] Incompetence/dislike the major (ไม่มีความถนัดและไม่ชอบสาขาวิชาที่เรียน) 

7. [    ] Not match future career (สาขาท่ีเรียนไม่ตรงตามความต้องการในการประกอบอาชีพในอนาคต)  

8. [    ] Too far for commuting (สถาบันอยู่ไกลไม่สะดวกในการเดินทาง) 

9. [    ] Others (Please indentify) อื่นๆ (โปรดระบุ)  ..................................................................................................... 
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Section 2:  Factors for the resigning decision of the student 
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของนักศึกษา 

Instruction:  Please make  in the blank according to the level of your opinion that affects the resigning 
decision according to the fact. 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียวตามระดับการตัดสินใจลาออกของนักศึกษา ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด          

ตามความหมายต่อไปนี้ 

Factors that affect the resigning decision 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจลาออกของนักศึกษา 

Levels of the opinion 
ระดับการตัดสินใจลาออก 

Learning and Teaching Management 
ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

1 
The least 
น้อยที่สุด 

2 
Less 
น้อย 

3 
Medium 
ปานกลาง 

4 
More 
มาก 

5 
The most 
มากที่สุด 

1. The learning contents are too difficult. 
   เนื้อหาวิชาที่เรียนมีความยากเกินไป 

     

2. The learning and teaching equipment is not sufficient. 
   วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ 

     

3. The numbers of the classroom and the laboratory room are not 
sufficient. 
   ห้องเรียน และห้องปฏบิัติการ มีไม่เพยีงพอ 

     

4. The student number in the class is too big 
   นักศึกษาในแต่ละห้องเรียนมีจ านวนมากเกินไป 

     

Instructor / Advisor 
ด้านอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 
The least 
น้อยที่สุด 

2 
Less 
น้อย 

3 
Medium 
ปานกลาง 

4 
More 
มาก 

5 
The most 
มากที่สุด 

1. The instructor is too strict 
   อาจารย์ผู้สอนเข้มงวดในการสอนมากเกินไป 

     

2. The instructor/advisor is difficult to access 
   เข้าถึงอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาค่อนข้างยาก 

     

3. The engagement between the students and their 
instructor/advisor is too weak. 
   อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา ขาดความสัมพันธ์และการเอาใจใส่นักศึกษา 

     

4. The instructor is unable to control the emotion behaving 
inappropriately 
   อาจารย์ผู้สอนขาดการควบคุมอารมณ์ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
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Factors that affect the resigning decision 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจลาออกของนักศึกษา 

Levels of the opinion 
ระดับการตัดสินใจลาออก 

Student 
ด้านนักศึกษา 

1 
The least 
น้อยที่สุด 

 

2 
Less 
น้อย 

3 
Medium 
ปานกลาง 

4 
More 
มาก 

5 
The most 
มากที่สุด 

1. The student has no friends 
   นักศึกษาไม่มีเพื่อนทีป่รึกษาได ้

     

2. Poor academic result 
   ผลการศึกษาไม่ด ี

     

3. Family issue 
   นักศึกษามปีัญหาดา้นครอบครัว 

     

4. Health issue 
   นักศึกษามปีัญหาดา้นสุขภาพ 

     

5. Financial issue 
   นักศึกษามปีัญหาดา้นค่าใช้จ่ายในการเรียน 

     

6. The student is afraid of advising the course instructor/advisor 
   นักศึกษาไม่กลา้เข้ามาปรึกษาปัญหากับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา 

     

7. The student is not good at studying this major 
   สาขาวิชาที่เรียนไม่ตรงกับความถนัดของนักศึกษา 
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Section 3: Opinions and directions for the solutions of the student’s resigning decision 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อการตัดสินใจลาออกของนักศึกษา 

1. The impression you have for the faculty of ICT during your study 
สิ่งที่ประทับใจในคณะ ICT ระหว่างการศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………….…............................………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…............................…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…............................…… 

2. Institution and program that you would like to study 
สถาบันและหลกัสูตรที่ประสงค์จะศึกษาต่อ 

…………………………………………………………………………………………………….…............................……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…....... 

3. Suggestions/the things that need to improve 
ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง 

 

…………………………………………………………………………………………………….…............................……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…............................………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…....... 

 

 

 

**Thank you for your cooperation for completing this survey** 
Office of the Academic Administration, Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University 

** ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี ** 
ส านักงานบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 
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