
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

ที่ ศธ.........................................................................     เขียนที่…..…..…….…………………………………..…………………….. 
 วันที่……..……เดือน……..………………………….พ.ศ………….…….. 

 

 เรื่อง  ขอลาออกจากการเปนพนกังานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
 

     เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ผาน…………………………..……………………………..………….) 
 

  ดวยขาพเจา………………………..……….…………..ตําแหนง…….…………………..………………สงักัด……………………..………….………..……
เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตั้งแตวันที…่..…เดือน…….……...…….พ.ศ…....…… มคีวามประสงคขอลาออกจากการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เนื่องจาก (เหตุผล)……………….…………………………..…………….ทั้งนีโ้ดยใหมีผลตั้งแตวันที…่….เดือน………………….พ.ศ………. เปนตนไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

           (ลงชื่อ)……………………………..…….….……………….. 
                  (…….…………………………............……………..) 
 ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน                                ความเห็นสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 
     [หัวหนางาน/ฝาย/สาขาวชิา (ถามี)]                                    เรยีน  อธิการบดี (ผานรองอธิการบดีฝายบริหาร) 
…………………………..…………………………………………………….……….……………………………………………….……………………………..…………….……… 
…………………………..………………………………….…………………………….…….………………………..………………………………………….……………….…….. 
…………………………..……………………………….……………………………….………………………..….………………………………………………………………..….. 
          (ลงชื่อ)…………………………………….…..….……………           …………………………….……….……………………………….………………………… 
                 (..………………………..…………………..…..……..)       ………………….…………………..…………………………………………..….………… 
          ตําแหนง..………………………......................………….                        (ลงชื่อ)……….…………………………….…..……………… 
          วันที่…….…เดือน…………….…....….....พ.ศ…….….…                               (…………………….……………………………..……) 
 ความเห็นของผูบังคบับัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (หัวหนาหนวยงาน)              ตําแหนง……………………….……….…………………..…          
      เห็นควรพิจารณา   อนุญาตใหลาออก                                     วันที…่……เดือน……………......………..พ.ศ………..….          
                             อนุญาตใหลาออก โดยมีเงื่อนไข ดงันี ้   
.......….…………………………………………………..……………………………… ลงชื่อ...........................................  ลงชื่อ............................................. 
.......….…………………………………………………..………………………………      (นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล)   (ผศ.ดร.สุวิทย  วฒุิสทุธิเมธาว)ี   
…………………………………………………………..………………………………..             รักษาการหัวหนา                  รองอธิการบดีฝายบรหิาร    
                                                                                   สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร                                
                             ระงับการลาออก เนื่องจาก (เหตุผล)    วันที่......เดือน..............พ.ศ........   วันที่.........เดือน................พ.ศ....... 
…………………….……….……………………………………….………..…….…….                                                                                     
          (ลงชื่อ)………………………………………..….……………             คําสั่งอธิการบดมีหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
                 (..………………....………………………..…..……..)                 อนุญาต          
          ตําแหนง..……………………….....................………….                  อนุญาต โดยมีเงื่อนไข ดังนี้……………………………..……………… 
          วันที่…….…เดือน……………..…..….....พ.ศ…….….…            …….……………………………………………………………………..……………...……     
 ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึง่        …………………………………………………………………………………….…………..             
     (รองอธิการบดีตามสายงาน)                                             ไมอนุญาต          
…………………………..………………………………………………………………..                                                                                    
…………………………………………………………..……………………….…….…              (ลงชื่อ)……..……….…………………….…..………………                   
          (ลงชื่อ)…………………………….………………………..…                               (ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธาํรงธัญวงศ)                            
                 (…………..……….…………………….……………..)                                  อธิการบดีมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ                    
          ตําแหนง………………………………….………..…………                      วันที่…...…เดือน……….………..…..…พ.ศ……….....…        
          วันที่….……เดือน………..……………..พ.ศ…………..…                          

ปรับปรุง 21/09/2561 



 
 
 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
สวนทรพัยากรมนุษยและองคกร 

 

แบบสาํรวจการออกจากงาน 
(Exit Interview Survey) 

โปรดกรอกแบบสอบถามการออกจากงานตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงระบบการบริหารและการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหดียิ่งๆ ข้ึน  

สวนที ่1  ขอมลูบุคลากร 
1. ชื่อ-นามสกลุ.............................................................................. ตําแหนง................................................................................. 
 สังกัดหนวยงาน..........................................................................สวนงาน................................................................................. 
 อายุตัว..............ป   อายุงาน................. ป……………เดือน       
2. คุณวุฒ.ิ..................................................................................................................................................................................... 
3. ประเภทบุคลากร  [  ] พนักงานมหาวิทยาลัย [  ] พนักงานสัญญาจาง (เชน อาจารยสัญญาจาง อาจารยศาสตราพิชาน อาจารยชาวตางชาติ)   

            [  ]  ลูกจางมหาวิทยาลัย  [  ] อ่ืน ๆ............................................................................................................ 

สวนที ่2  ความพงึพอใจทีม่ตีอหนวยงานที่ทานสงักดั 
โปรดทําเครื่องหมาย  ในแตละขอเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สดุ 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สดุ 
นโยบายการบรหิารงานของหนวยงาน      

1. การถายทอดนโยบายสูการปฏบิติั      
2. ระบบการบริหารงานภายในหนวยงาน      
3. การประสานงานภายในหนวยงาน      
4. การติดตามงาน      
5. นโยบายดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงาน      
6. นโยบายดานการบริหารงานบุคคล      

การทํางาน      
7. ปริมาณงานทีไ่ดรบัมอบหมายมคีวามเหมาะสม      
8. งานทีท่ําตรงกับความรู ความสามารถ และทักษะ      
9. งานทีท่ํามีความนาสนใจ ทาทายความสามารถ      

โอกาสความกาวหนาในอาชพี      
10. การเขารับการพัฒนา ฝกอบรม สัมมนา ดงูาน      
11. มีพี่เลี้ยงชวยสอนงาน/ถายทอดประสบการณ      
12. ไดรับการสงเสริมใหทําผลงานเพื่อความกาวหนา      

เงินเดอืน คาตอบแทน สวสัดกิารและสิทธปิระโยชน      
13. เงินเดือน/คาตอบแทนที่ไดรับ      
14. สวัสดิการและสิทธปิระโยชนที่ไดรับ      
15. การข้ึนเงินเดือนประจาํป      

เพื่อนรวมงาน      
16. ทํางานเปนทีม รวมมือ ใหการสนับสนุนซึง่กันและกนั      
17. มีความเปนมิตร ชวยเหลือเก้ือกูลกันแมในเร่ืองสวนตัว      
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ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สดุ 
ผูบังคบับญัชาโดยตรง      

18. ความรู ความสามารถในการบริหาร/สอน/อธิบายกระบวนการทํางาน      
19. การแกไขปญหาในการปฏบิัติงาน      
20. ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ เลื่อนเงนิเดือน           

ผูบังคบับญัชาระดับหวัหนาหนวยงาน      
21. ความรู ความสามารถในการบริหาร/สอน/อธิบายกระบวนการทํางาน      
22. การแกไขปญหาในการปฏบิัติงาน      
23. ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ เลื่อนเงนิเดือน           

สภาพแวดลอม/ความปลอดภยัในการทาํงาน      
24. ความสะอาดเรียบรอย สวยงามของสถานที่ทํางาน      
25. ความปลอดภัยในการทํางาน      
26. ความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน      

สวนที่ 3 ปจจยัที่ทาํใหทานตดัสินใจออกจากงาน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยระบุหมายเลข 1, 2, 3 เรียงตามลําดับความสําคัญ)           
                 ตัวอยาง เชน                 ปญหาการเดนิทาง            ไดงานใหมที่ชอบมากกวา            ศึกษาตอ  
 ไมถนัดกับงานที่ไดรับมอบหมาย  งานนาเบื่อ จําเจ ไมมีโอกาสเรียนรูงานใหม ๆ 
 ไมเขาใจ/ขาดทักษะในงาน  งานเสี่ยงอันตราย 
 ไมเห็นโอกาสความกาวหนาในอาชีพการงาน  ปญหาการเดินทาง 
 เงินเดือน/คาตอบแทนนอยกวาที่ตองการ  ปญหาสวนตัว/ปญหาครอบครัว      
 สวัสดิการ/สิทธิประโยชนนอยกวาที่ตองการ  ปญหาสุขภาพ 
 ไมไดรบัความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา  ศึกษาตอ 
 มีปญหาความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  ประกอบธุรกิจ/อาชีพสวนตัว 
 มีปญหาความสัมพันธกับหัวหนาหนวยงาน  กลับภูมิลําเนาเดิม 
 มีปญหาความสัมพันธกับหัวหนางาน  ไดงานใหมที่ชอบมากกวา 
 ไมมีพี่เลี้ยงชวยสอน/แนะนํางาน ถายทอดประสบการณ  อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................... 
 คุณภาพชีวิตการทํางานไมด ี .................................................................................. 

สวนที ่4 ขอเสนอแนะ ทานคิดวาหนวยงานทีท่านสงักดัหรอืมหาวิทยาลัย มสีิง่ใดทีค่วรปรบัปรุงใหดกีวาปจจบุัน 
สิง่ทีค่วรปรบัปรุง เหตผุล/แนวทางการปรบัปรงุ 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
ความคดิเหน็/ขอเสนอแนะอืน่ๆ เพิม่เตมิ 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 (ลงชื่อ)...............................................................................ผูใหขอมูล 
                                                                                                 วันที่................../..................../...................... 
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