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สัญญาอนุญาตลาศึกษาตอ

หมายเหตุ - กรณีผูไดรับอนุญาตลาศึกษาตอภาคนอกเวลา ไมตองจัดทําสัญญาอนุญาตฯ
- กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาตอ อนุโลมโดยใชสัญญาอนุญาต ฯ
ของขาราชการโดยขีดฆาแลวเซ็นชื่อกํากับจากคําวา “ขาราชการ” เปน
“พนักงานมหาวิทยาลัย”

1 - 12
(สัญญาอยูระหวางการปรับปรุง)
- สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ + สัญญาค้ําประกัน
- สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศภาคนอกเวลา + สัญญาค้ําประกัน (อนุโลมใชกรณี
ผูไดรับอนุญาตลาศึกษาตอภาคนอกเวลาโดยใชเวลาราชการบางสวน) + สัญญาค้ําประกัน

รูปถาย 1 นิ้ว
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สัญญาเลขที่…………/…………

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ.........……………………………………………………………….……
ตําบล/แขวง…………………………. อําเภอ/เขต…………..………………… จังหวัด……………………….เมื่อ
วันที…
่ …..… เดือน.................................... พ.ศ..................... ระหวางกรม…………………..…………….
กระทรวง…………………………………. โดย.................................................................................................
ตําแหนง……………………………...………………. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกับ
นาย/นาง/นางสาว……………….……………… ชื่อสกุล…………………….…..……… เกิดเมื่อวันที่….…..
เดือน……………… พ.ศ…….… อายุ…..…ป รับราชการเปนขาราชการพลเรือน…………………………….
ระดับ....…. ขั้น…………บาท ตําแหนง……………..……… สังกัด……………………..…...………………
กอง……………..………. กรม…………………...……………..……….. กระทรวง........................................
อยูบานเลขที…
่ ……..… ซอย………………… ถนน…………………. ตําบล/แขวง………………………….
อําเภอ/เขต……...……..…จังหวัด……………….…... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท………….………….. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการ
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใ หสัญญาไปศึก ษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ระดับ…………………….. สาขาวิชา………………………………………………………..…..…………….. ณ
ประเทศ………………………………………. มีกํา หนด…………..………….ป
นับตั้ ง แตวัน ที่ ………….
เดือน…………….……. พ.ศ………… จนถึงวันที่….…….. เดือน……………..……………. พ.ศ. ………….
ในกรณีที่ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
การวิจัย ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูใหสัญญาตกลงที่จะทําสัญญา
กับผูรับสัญญาขึ้นใหม เพื่อใชครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวา
สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย
/ขอ 2…
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-2ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ
ผูรับสัญญา และของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบีย บ
สํา นัก นายกรัฐ มนตรี วา ดว ยการใหขา ราชการไปศึก ษา ฝก อบรม และดูง าน ณ ตา งประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย และเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ไดออกใช
บังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
และคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผูใ หสัญ ญาจะตอ งไมป ระพฤติต นในทางเปน ปฏิปก ษตอ การศึก ษา ฝก อบรม หรือ ปฏิบัติ
การวิจัยและจะตั้งใจศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการศึกษา
ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว
ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญาพิจารณา
เห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามขอ 1 หรือการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ของผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญา
ไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจํา เปน ตองเรีย กผูใ ห
สัญญากลับมาปฏิบัติง านในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเ พิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมี
สิทธิระงับซึ่งทุน และหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและผูใหสัญญา
จะตองปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูให
สัญญาทันที
3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม…………….…...……………. กระทรวง……………………..….
หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผูรับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรทันที เปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
3.3
ในกรณี ที่ ผู ใ ห สั ญ ญาเคยได รั บ อนุ ญ าตให ไ ปศึ ก ษา ฝ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
หรือมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอื่น และยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตาม
สัญ ญา นั้น การปฏิบัติร าชการชดใชต ามสัญ ญานี้ใ หเ ริ่ม ตน นับ ตั้ง แตวัน ที่ป ฏิบัติร าชการชดใชค รบ
กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว
ความเสีย หายใด ๆ อัน เนื่อ งมาจากการที่ผูใ หสัญ ญาไมป ฏิบัติต ามขอ 3.1 3.2 และ 3.3
ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น
/ขอ 4…
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-3ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จหรือ
สําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติ
ราชการในกรม………………………….……….………… กระทรวง……….………….......หรือในกระทรวง ทบวง
กรมอื่ น
ตามที่ ผู รั บสั ญญาและส วนราชการอื่ นที่ เกี่ ยวข องเห็ นสมควรในทั นที
เป นระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันที่
จะต อ งปฏิ บั ติ ร าชการชดใช ต ามสั ญ ญาอื่ น และยั ง ปฏิ บั ติ ร าชการชดใช ไ ม ค รบระยะเวลาตามสั ญ ญานั้ น
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิม
แลว
ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการ
ไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินแกทางราชการ
5.1 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 1 (ก) หรือทุน
ประเภท 1(ค) ผูใหสัญญาจะตองชดใชทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
5.2 กรณีผูใ หสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือ ปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 1 (ข)
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และ
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
สํ า หรับ สว นที ่เ ปน เงิน ทุน ที ่ไ ดร ับ ใหช ดใชเ ปน เบี ้ย ปรับ รายเดือ นตามจํ า นวน
ที่กระทรวงการคลัง และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น โดยใชฐานอัตรา
คาใชจายที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดสําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศเปนเกณฑ
5.3 กรณีผูใ หสัญ ญาไปศึก ษา ฝก อบรม หรือ ปฏิบัติก ารวิจัย ดว ยทุน ประเภท 2
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวน เงินเดือน และเงิน
ที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแก ทางราชการอีกดวย

/ในกรณี...
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-4ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ
ขอ 4 เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับ
เขาปฏิบัติราชการ
ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา
จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา
ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็
ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการ
ไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญา
ไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3.2 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิด
วินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก
ผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5 ทั้งนี้ เวนแตผูรับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออกหรือ
ปลดออก
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพเปนคนไร
ความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5
วรรคหนึ ่ง
หรือ วรรคสองแลว แตก รณี
แตทั ้ง นี ้ถ า ผู ใ หส ัญ ญาไปทํ า งานอื ่น ในระหวา งระยะ
เวลา 2 (สอง) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการหรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือ
ลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรค
สองแลวแตกรณี
ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมให
ผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพื่อชดใชเงินที่
ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุไวในขอ 6 แลว แต
ทางราชการยังมิไดสั่งจายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกลาวใหแกผูใหสัญญา ผูใหสัญญาจะตองรับ
ผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักสงเงิน
ดังกลาวชดใชหนี้
/ขอ 9...

17
-5ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให………………………….…………………………
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว
ในกรณี ผู ค้ํ า ประกั น ถึ ง แก ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี คํ า สั่ ง ให พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ด็ ด ขาดหรื อ มี
คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตอง
จัด ใหมีผูค้ํา ประกัน รายใหมม าทํา สัญ ญาค้ํา ประกัน แทนภายในกํา หนด 30 (สามสิบ ) วัน นับ แตวัน ที่
ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันที่
ผูใ หสัญญาไดรับแจงจากผู รับสัญญาให เปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถ าผูใหสัญญาไมสามารถจัด ให
มีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน
การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปน
ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ

ลงชื่อ ……………………….…….…………ผูใหสัญญา
(………………………………………)

ลงชื่อ ………………………….……………ผูรับสัญญา
(………………………………………)

ลงชื่อ ……………………….………………พยาน
(………………………………………)

ลงชื่อ ………………….……………………พยาน
(………………....……………………)
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-6ขาพเจา……………………………...………… คูสมรสของ……………………………..…….
………………………………. ยินยอมให………………..……………………. ทําสัญญาฉบับนี้ได

ลงชื่อ …………………..………………ผูใหความยินยอม
(…………………………………)
ลงชื่อ ……………………..…………… พยาน
(………………….………………)
ลงชื่อ …………………………………… พยาน
(……………………...……………)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ ……………………..…………… ผูใหสัญญา
(…………………………………)
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ติดอากรแสตมป
10 บาท

สัญญาเลขที่…………/…………

สัญญาค้ําประกัน
ทําที่………………………………..…….…………
วันที…
่ ……. เดือน…………..……….. พ.ศ…....….
ตามที่…………………………….…………………… ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”
ไดรับอนุญาตจาก…………………………………..……………… ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ให
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ……………………………………………………….……… ตาม
สัญญาเลขที่…………..……….. ลงวันที…
่ ……………………..…………… ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“สัญญาอนุญาต” นั้น
ขาพเจา…………………………..…………… ผูค้ําประกัน…………..………………………..
อายุ……………..ป อาชีพ…………………………….……….. ตําแหนง……………………………………..
สังกัด………………………………...……… อยูบานเลขที่……………….... ซอย……………………………
ถนน……………………………. ตําบล/แขวง…………………………….. อําเภอ/เขต…………………….
จังหวัด……………………………. คูสมรสชื่อ……………………………………… เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดย
เปน……………………………….. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้ําประกันใหไว
แกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิดใน
ฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวย
ประการใดๆ
ผู ค้ํ าประกั นยิ นยอมชํ าระหนี้ ตามข อผู กพั นที่ ระบุ ไว ในสั ญญาอนุ ญาตดั งกล าวนั้ นทั้ งสิ้ น
ทุ ก ประการให แ ก ผู รั บ สั ญ ญาทั น ที โ ดยผู รั บ สั ญ ญามิ จํ า ต อ งเรี ย กร อ งให ผู ใ ห สั ญ ญาชํ า ระหนี้ ก อ นและ
ผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถาหากมี)
ครบเต็มจํานวน
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิ จั ย ต อ ด ว ยทุ น หรื อ เงิ น อื่ น ใดก็ ต าม
แม ก ารขยายเวลาต อ นั้ น จะเป น การเปลี่ ย นแปลงสาขาวิ ช า
ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแมวาการขยายเวลาตอดังกลาว ผูรับสัญญาจะไดแจงหรือ
มิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกั นผูใหสัญญาตอไปอีกตลอด
ระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย
/ขอ 2…
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-2ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหแก
ผู ใ ห สั ญ ญาโดยจะได แ จ ง หรื อ มิ ไ ด แ จ ง ให ผู ค้ํ า ประกั น ทราบก็ ต าม
ให ถื อ ว า ผู ค้ํ า ประกั น ได ต กลง
ยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้งและผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอา
การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกันและจะ
รับ ผิด ในฐานะผูค้ํา ประกัน ตามสัญ ญานี้ต ลอดไปจนกวา จะมีก ารชํา ระหนี้พ รอ มดอกเบี้ย และคา เสีย หาย
(ถาหากมี) ครบเต็มจํานวน
ข อ 3
ผู ค้ํ าประกั นจะไม เพิ กถอนการค้ํ าประกั นตลอดระยะเวลาที่ ผู ให สั ญญาต องรั บผิ ดชอบ
อยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ …………………………………..ผูค้ําประกัน
(…………………………………)
ลงชื่อ ………………………...…….…..คูสมรสผูใหความยินยอม
(…………..……………..………)
ลงชื่อ ………………………………….. พยาน
(…………………………………)
ลงชื่อ ……………………………… ….. พยาน
(…………………..………………)

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ ……………………………………..ผูค้ําประกัน
(……………………………………)

สัญญารับทุนการศึกษา

หมายเหตุ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับทุนการศึกษา อนุโลมโดยใชสัญญารับทุน
ของขาราชการ โดยขีดฆาแลวเซ็นชื่อกํากับจากคําวา “ขาราชการ” เปน “พนักงาน
มหาวิทยาลัย”

21 - 39
(สัญญาอยูระหวางการปรับปรุง)
- สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ
- สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคนอกเวลา หรือใชเวลาราชการบางสวน
- สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคนอกเวลา

หลักเกณฑการทําสัญญา
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หลักเกณฑการทําสัญญาอนุญาตฯ และสัญญารับทุนฯ
เอกสารที่ใชประกอบการทําสัญญา ดังนี้
1. รูปถายขนาด 1 นิ้ว ติดตรงมุมขวาบนสุดของสัญญาจํานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
3. ทะเบียนบาน พรอมถายสําเนาหนาแรกและหนาที่มีชื่อผูใหสัญญา พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
4. กรณีผูใหสัญญามีคูสมรส แนบเอกสารของคูส มรสตามขอ 2 และ 3 รับรองสําเนา
ถูกตอง สวนทะเบียนสมรส รับรองสําเนาถูกตองทั้งผูใหสัญญาและคูสมรสดวย
5. กรณีผูใหสัญญาหยา แนบเอกสารสําเนาใบหยา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
6. กรณีคูสมรสผูใหสัญญาเสียชีวิต แนบเอกสารสําเนาใบมรณะบัตร พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
7. หนังสือรับรองลายมือชื่อ (กรณีทําสัญญาจากคณะ / มีแบบฟอรม)
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หนังสือรับรองลายมือชื่อ
ขาพเจา................................................................................ นามสกุล......................................................................
ตําแหนง....................................................... คณะ / ศูนย.........................................................................................
ขอรับรองวาสัญญาฉบับนี้เปนลายมือชื่อของผูใหสัญญาคือ....................................................................................
นามสกุล.......................................................... และเปนลายมือชื่อของผูค้ําประกันคือ.............................................
นามสกุล.........................................................
ขอความทั้งหมดถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).......................................................
(......................................................)
ตําแหนง......................................................
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หลักเกณฑการทําสัญญาค้ําประกัน
1.

ผูค้ําประกันจะตองเปนบิดาหรือมารดาของผูใหสัญญา โดยผูค้ําประกันไมตองแสดง

หลักทรัพยในการทําสัญญาค้ําประกัน กรณีที่บิดามารดาเสียชีวิตแลว ใหผูที่เปนพี่นองรวม
บิดามารดาเดียวกัน หรือผูที่เปนพี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกันเปนผูค้ําประกัน
2.

ในกรณีไมสามารถจัดหาผูค้ําประกันไดมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้น

เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบปรากฏวาผูใหสัญญาไมมีผูค้ํา
ประกันจริง และผูใหสญ
ั ญามีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา มหาวิทยาลัยจะใหผูใหสัญญาทํา
สัญญาลาศึกษาโดยไมตองมีผูค้ําประกัน
เอกสารที่ใชประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน ดังนี้
1. ติดอากรแสตมป 10 บาท (ติดตรงมุมซายบนสุดของสัญญาค้ําประกัน 1 ชุด)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
3. ทะเบียนบาน พรอมถายสําเนาหนาแรกและหนาที่มีชื่อผูค้ําประกัน พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
4. กรณีผูค้ําประกันมีคูสมรส แนบเอกสารของคูสมรสตามขอ 2 และ 3 รับรองสําเนา
ถูกตอง สวนทะเบียนสมรส รับรองสําเนาถูกตองทั้งผูค้ําประกันและคูสมรสดวย
5. กรณีผูค้ําประกันหยา แนบเอกสารสําเนาใบหยา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
6. กรณีคูสมรสผูค้ําประกันเสียชีวิต แนบเอกสารสําเนาใบมรณะบัตร พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
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การกรอกขอความในสัญญา
1. การกรอกรายละเอียดในสัญญาใหเขียนตัวบรรจงไมใชคํายอ หามขูดลบหรือเขียน
ขอความทับขอความเดิม หามใชน้ํายาลบคําผิด ถาจะตองแกไขขอความที่เขียนไวผิด
ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติมและใหผูทําสัญญาลงลายมือชื่อกํากับ ไวทุกแหงที่ขดี ฆาหรือ
ตกเติม
2. การกรอกสัญญาจะใชเขียนหรือพิมพก็ได และสัญญาทุกฉบับตองเปนลายมือเดียวกัน
เขียนดวยปากกาสีเดียวกัน (ควรใชปากกาสีน้ําเงิน) หรือเครื่องพิมพเดียวกัน หามถาย
สําเนา
3. วันที่และสถานที่ทําสัญญาใหกรอกรายละเอียดตามความเปนจริง
4. รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยูผูทําสัญญา และผูค้ําประกันใหกรอกตามทะเบียนบาน
5. การลงลายมือชื่อผูใหสัญญาและผูค้ําประกัน ใหลงลายมือชื่อตอหนาพยานซึ่งเปน
เจาหนาที่กองบริหารงานบุคคล หรือเจาหนาที่ที่คณะ หรือมอบหมาย
6. ผูทําสัญญา และผูค้ําประกันที่มีคูสมรสใหคูสมรสลงลายมือชื่อไวในชองผูใหความ
ยินยอมตอหนาพยานดวย
7. ชองลายมือชื่อผูรับสัญญาใหเวนไว
8. คํารับรองวาไมมีคูสมรสโดยเปนโสด คูสมรสตาย หรือหยา คําใดที่ไมใชใหขีดฆา แลว
ลงลายมือชื่อกํากับ
ทั้งนี้ ใหผูทําสัญญาลงลายมือชื่อกํากับดานลางมุมขวาสุดของสัญญาอนุญาตฯ / สัญญา
รับทุนฯ ทุกแผนและผูค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับดานลางมุมขวาสุดของสัญญาค้ํา
ประกันทุกแผนดวย

ตัวอยาง การกรอกขอความ
ในสัญญาฯ

รูปถาย 1 นิ้ว
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สัญญาเลขที่…………/………

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ

วัน เดือน ป
ที่ทํา

ที่อยูตาม
สําเนา
ทะเบียน


สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ........................................................................................….....…...........……
ตําบล/แขวง…......................…............ อําเภอ/เขต….....................................… จังหวัด….......................................
เมื่อวันที่......... เดือน............... พ.ศ.................. ระหวางกรม...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.............
กระทรวง..…...ศึกษาธิการ................ โดย...........ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุล.......................................
ตําแหนง...........…อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ..................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกับ
นาย/นาง/นางสาว................................................. ชื่อสกุล…………………….…..……… เกิดเมื่อวันที่…........…..
เดือน……………… พ.ศ…….… อายุ…..…ป รับราชการเปนขาราชการพลเรือน…....ในสถาบันอุดมศึกษา…......
ระดับ....…. ขั้น…………บาท ตําแหนง….........………… สังกัด...........(หนวยงานตนสังกัด)............................…
กอง…(ศูนย........)…. กรม........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม…
ิ .. กระทรวง......ศึกษาธิการ.............
อยูบานเลขที…
่ ……..… ซอย…………....……… ถนน……………..……. ตําบล/แขวง………………………….
อําเภอ/เขต……...……..…จังหวัด……………….…... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท………….………….. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการ
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใ หสัญญาไปศึก ษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ระดับ…………………….. สาขาวิ ชา………………………………………………………..…......……………..
ณ ประเทศ………………………………………. มีกําหนด…………..………….ป นับตั้งแตวันที่………….
เดือน…………….……. พ.ศ………… จนถึงวันที่….…….. เดือน……………..……………. พ.ศ. ………......….
ในกรณีที่ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
การวิจัย ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูใหสัญญาตกลงที่จะทําสัญญา
กับผูรับสัญญาขึ้นใหม เพื่อใชครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวา
สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย
/ขอ 2…
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-2ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ
ผูรับสัญญา และของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบีย บ
สํา นัก นายกรัฐ มนตรี วา ดว ยการใหขา ราชการไปศึก ษา ฝก อบรม และดูง าน ณ ตา งประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย และเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ไดออกใช
บังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
และคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผูใ หสัญ ญาจะตอ งไมป ระพฤติต นในทางเปน ปฏิปก ษตอ การศึก ษา ฝก อบรม หรือ ปฏิบัติ
การวิจัยและจะตั้งใจศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการศึกษา
ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว
ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญาพิจารณา
เห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามขอ 1 หรือการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ของผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญา
ไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจํา เปน ตองเรีย กผูใ ห
สัญญากลับมาปฏิบัติง านในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเ พิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมี
สิทธิระงับซึ่งทุน และหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและผูใหสัญญา
จะตองปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูให
สัญญาทันที
3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม….........มทร.สุวรรณภูม.ิ ............ กระทรวง...…ศึกษาธิการ.................
หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผูรับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรทันที เปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
3.3
ในกรณี ที่ ผู ใ ห สั ญ ญาเคยได รั บ อนุ ญ าตให ไ ปศึ ก ษา ฝ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
หรือมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอื่น และยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตาม
สัญ ญา นั้น การปฏิบัติร าชการชดใชต ามสัญ ญานี้ใ หเ ริ่ม ตน นับ ตั้ง แตวัน ที่ป ฏิบัติร าชการชดใชค รบ
กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว
ความเสีย หายใด ๆ อัน เนื่อ งมาจากการที่ผูใ หสัญ ญาไมป ฏิบัติต ามขอ 3.1 3.2 และ 3.3
ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น
/ขอ 4…
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-3ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จหรือ
สําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติ
ราชการในกรม….....…มทร.สุวรรณภูมิ…..................… กระทรวง….....…ศึกษาธิการ.….…......หรือในกระทรวง
ทบวง
กรมอื่ น ตามที่ ผู รั บสั ญญาและส วนราชการอื่ นที่ เกี่ ยวข องเห็ นสมควรในทั นที
เป นระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันที่
จะต อ งปฏิ บั ติ ร าชการชดใช ต ามสั ญ ญาอื่ น และยั ง ปฏิ บั ติ ร าชการชดใช ไ ม ค รบระยะเวลาตามสั ญ ญานั้ น
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิม
แลว
ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการ
ไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินแกทางราชการ
5.1 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 1 (ก) หรือทุน
ประเภท 1(ค) ผูใหสัญญาจะตองชดใชทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
5.2 กรณีผูใ หสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือ ปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 1 (ข)
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และ
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
สํ า หรับ สว นที ่เ ปน เงิน ทุน ที ่ไ ดร ับ ใหช ดใชเ ปน เบี ้ย ปรับ รายเดือ นตามจํ า นวน
ที่กระทรวงการคลัง และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น โดยใชฐานอัตรา
คาใชจายที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดสําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศเปนเกณฑ
5.3 กรณีผูใ หสัญ ญาไปศึก ษา ฝก อบรม หรือ ปฏิบัติก ารวิจัย ดว ยทุน ประเภท 2
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวน เงินเดือน และเงิน
ที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแก ทางราชการอีกดวย
/ในกรณี...
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-4ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ
ขอ 4 เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับ
เขาปฏิบัติราชการ
ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา
จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา
ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็
ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการ
ไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญา
ไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3.2 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิด
วินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก
ผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5 ทั้งนี้ เวนแตผูรับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออกหรือ
ปลดออก
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพเปนคนไร
ความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5
วรรคหนึ ่ง
หรือ วรรคสองแลว แตก รณี
แตทั ้ง นี้ถ า ผู ใ หส ัญ ญาไปทํ า งานอื ่น ในระหวา งระยะ
เวลา 2 (สอง) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการหรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือ
ลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรค
สองแลวแตกรณี
ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมให
ผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพื่อชดใชเงินที่
ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุไวในขอ 6 แลว แต
ทางราชการยังมิไดสั่งจายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกลาวใหแกผูใหสัญญา ผูใหสัญญาจะตองรับ
ผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักสงเงิน
ดังกลาวชดใชหนี้
/ขอ 9...
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-5ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให…..................…(ผูค้ําประกัน)…..................………
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว
ในกรณี ผู ค้ํ า ประกั น ถึ ง แก ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี คํ า สั่ ง ให พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ด็ ด ขาดหรื อ มี
คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตอง
จัด ใหมีผูค้ํา ประกัน รายใหมม าทํา สัญ ญาค้ํา ประกัน แทนภายในกํา หนด 30 (สามสิบ ) วัน นับ แตวัน ที่
ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันที่
ผูใ หสัญญาไดรับแจงจากผู รับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถ าผูใหสัญญาไมสามารถจัด ให
มีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน
การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปน
ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ

ลงชื่อ ………(ชื่อผูไดรับอนุญาต)…………ผูใหสัญญา
(………………………………………)
ลงชื่อ ………………………….……………ผูรับสัญญา
(..ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานะชกุล..)
ลงชื่อ ……………………….………………พยาน
(………………………………………)
ลงชื่อ ………………….……………………พยาน
(………………....……………………)
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-6กรณีผูไดรับอนุญาตมีคูสมรส

ขาพเจา………(ชื่อคูสมรส)……… คูสมรสของ…..................(ชื่อผูไดรับอนุญาต)…………….
………………………………. ยินยอมให…....(ชื่อผูไดรับอนุญาต)……..…………. ทําสัญญาฉบับนี้ได

ลงชื่อ ………(ชื่อคูสมรส)…….........…ผูใหความยินยอม
(…………………………………)
ลงชื่อ ……………………..…………… พยาน
(………………….………………)
ลงชื่อ …………………………………… พยาน
(……………………...……………)
กรณีผูไดรับอนุญาตไมมีคูสมรส ใหระบุสถานภาพ

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ ……...(ชื่อผูไดรับอนุญาต)……… ผูใหสัญญา
(…………………………………)

ติดอากรแสตมป
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10 บาท

สัญญาค้ําประกัน
วัน เดือน ป ที่
ทําสัญญา

ทําที่………………………………..…….…………
วันที…
่ ……. เดือน…………..……….. พ.ศ…....….

ตามที่….........…(ชื่อผูไดรับอนุญาต)……..……………… ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”
ไดรับอนุญาตจาก……ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุ…… ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ให
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ………………………………...……………………….……… ตาม
สัญญาเลขที่........(เลขที่ในสัญญาอนุญาต)…..... ลงวันที…
่ ...(วันที่ในสัญญาอนุญาต)…… ซึ่งตอไปในสัญญานีเ้ รียกวา
“สัญญาอนุญาต” นั้น
ขาพเจา…….…(ชื่อผูค้ําประกัน)…… ผูค้ําประกัน…...…(ชื่อผูไดรับอนุญาต)……..…………..
ที่อยูตาม
อายุ……………..ป อาชีพ…………………………….……….. ตําแหนง……………………………………..
สําเนา
สังกัด………………………………...……… อยูบานเลขที่……………….... ซอย……………………………
ทะเบียน
ถนน……………………………. ตําบล/แขวง…………………………….. อําเภอ/เขต…………………….
บาน
จังหวัด……………………………. คูสมรสชื่อ……………………………………… เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดย
เปน……………………………….. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้ําประกันใหไว
แกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิดใน
ฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวย
ประการใดๆ
ผู ค้ํ าประกั นยิ นยอมชํ าระหนี้ ตามข อผู กพั นที่ ระบุ ไว ในสั ญญาอนุ ญาตดั งกล าวนั้ นทั้ งสิ้ น
ทุ ก ประการให แ ก ผู รั บ สั ญ ญาทั น ที โ ดยผู รั บ สั ญ ญามิ จํ า ต อ งเรี ย กร อ งให ผู ใ ห สั ญ ญาชํ า ระหนี้ ก อ นและ
ผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถาหากมี)
ครบเต็มจํานวน
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิ จั ย ต อ ด ว ยทุ น หรื อ เงิ น อื่ น ใดก็ ต าม
แม ก ารขยายเวลาต อ นั้ น จะเป น การเปลี่ ย นแปลงสาขาวิ ช า
ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแมวาการขยายเวลาตอดังกลาว ผูรับสัญญาจะไดแจงหรือ
มิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอด
ระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย

/ขอ 2…
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-2ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหแก
ผู ใ ห สั ญ ญาโดยจะได แ จ ง หรื อ มิ ไ ด แ จ ง ให ผู ค้ํ า ประกั น ทราบก็ ต าม
ให ถื อ ว า ผู ค้ํ า ประกั น ได ต กลง
ยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้งและผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอา
การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกันและจะ
รับ ผิด ในฐานะผูค้ํา ประกัน ตามสัญ ญานี้ต ลอดไปจนกวา จะมีก ารชํา ระหนี้พ รอ มดอกเบี้ย และคา เสีย หาย
(ถาหากมี) ครบเต็มจํานวน
ข อ 3
ผู ค้ํ าประกั นจะไม เพิ กถอนการค้ํ าประกั นตลอดระยะเวลาที่ ผู ให สั ญญาต องรั บผิ ดชอบ
อยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ

ลงชื่อ .........…(ชื่อผูค้ําประกัน).….......ผูค้ําประกัน
(…………………………………)
ลงชื่อ .…(ชื่อคูสมรสผูค้ําประกัน)…....คูสมรสผูใหความยินยอม
(…………..……………..………)
ลงชื่อ ………………………………….. พยาน
(…………………………………)
ลงชื่อ ……………………………… ….. พยาน
(…………………..………………)
กรณีผูค้ําประกันไมมีคูสมรส ใหระบุสถานภาพ

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ …………(ชื่อผูค้ําประกัน)…….…..ผูค้ําประกัน
(……………………………………)

แบบฟอรมเกี่ยวกับ
การลาศึกษาตอภายในประเทศ
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แบบรายงานผลการศึกษา
สําหรับขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอประเภท ก. หรือ ข.
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ใหกรอกขอความตอไปนี้
1. ชื่อ ................................................................. สังกัด ( สถาบัน / สํานัก / คณะ / กอง ) ....................................
.............................................................................................. ศูนย...................................................
2. สถานศึกษา ..................................................... ศึกษาในระดับ .......................... สาขาวิชา ................................
วิชาเอก .......................................................... วิชาโท ……..…………………….. ตั้งแตปการศึกษา ……….
3. ตามหลักสูตรจะตองศึกษาวิชาบังคับ ...................................... หนวยกิต วิชาเลือก …………..…….. หนวยกิต
วิชาเอก ……………………....… หนวยกิต วิชาโท ………..……….…….. หนวยกิต และวิทยานิพนธ หรือ
สอบขอเขียนพิสดาร ………………......….. หนวยกิต รวมทั้งสิ้น ………………………. หนวยกิต
4. อาจารยทปี่ รึกษา ชื่อ ………………….…...……………..….……… คณะ / ภาควิชา .………………….……
5. ขณะนี้ขาพเจาไดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ …….......….... ปการศึกษา ……………....…....….. เริ่มตั้งแต
วันที่ ….... เดือน …...............…… พ.ศ. …….…... ถึงวันที่ …..… เดือน ……..…..….…… พ.ศ. …..….. ดังนี้
ชื่อรหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต

นับหนวยกิตหรือไม

หมายเหตุ

รวม …………………………………… หนวยกิต
6. ผลการศึกษาภาคเรียนที่ผานมา ภาคเรียนที่ ……………..……………. ปการศึกษา ……………….. ดังนี้
ชื่อรหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต

นับหนวยกิตหรือไม

รวม …………………….. หนวยกิต ไดคะแนนเฉลี่ย ………………………

หมายเหตุ

7. สรุปผลการศึกษาที่ผานมา รายงานผลการศึกษาในขอ 6 ดวย
ก. ภาควิชาการ
วิชาบังคับ ……………….……… หนวยกิต วิชาเลือก ………….…………... หนวยกิต
วิชาเอก ………………….……… หนวยกิต วิชาโท ...…….…….…. ……… หนวยกิต
อื่นๆ (ถามี) ……………………………..
รวมทั้งสิ้น …………………….. หนวยกิต ไดคะแนนเฉลี่ย………………………
ข. ภาควิทยานิพนธ หรือสอบขอเขียนพิสดาร (Comprehensive)
วิทยานิพนธ (อยูในขั้นใดโปรดเขียนเครือ่ งหมาย √ ลงใน )
เสนอโครงราง
ดําเนินการวิจยั
สอบวิทยานิพนธ
สอบขอเขียนพิสดาร (อยูในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน )
สอบขอเขียน
สอบปากเปลา
8. เหลือวิชาที่ตองศึกษา
ก. ภาควิชาการ
วิชาบังคับ ……………….……… หนวยกิต วิชาเลือก ………….…………... หนวยกิต
วิชาเอก ………………….……… หนวยกิต วิชาโท ...…….…….…. ……… หนวยกิต
อื่นๆ (ถามี) ……………………………..
รวมทั้งสิ้น …………………….. หนวยกิต ไดคะแนนเฉลี่ย………………………
ข. ภาควิทยานิพนธ หรือสอบขอเขียนพิสดาร (Comprehensive)
วิทยานิพนธ (อยูในขั้นใดโปรดเขียนเครือ่ งหมาย √ ลงใน )
เสนอโครงราง
ดําเนินการวิจยั
สอบวิทยานิพนธ
สอบขอเขียนพิสดาร (อยูในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน )
สอบขอเขียน
สอบปากเปลา
9. การศึกษาจะสําเร็จในภาคเรียนที่ ………………….…….. ปการศึกษา ………………….
ลงชื่อ…………………………...………. ผูกรอกแบบรายงาน
ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา โปรดใหความเห็นเกีย่ วกับผลการศึกษาของ (นาย , นาง , นางสาว ……...……..)
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ตก
ขอคิดเห็นอื่น ๆ .........................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………….อาจารยที่ปรึกษา
(…………………...……………………)
วันที…
่ ….….. เดือน……..……………….…….. พ.ศ…………..
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หมายเหตุ 1. ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตองรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน ตามแบบฟอรมนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนในภาคตอไป
2. การรายงานใหรายงานตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อรายงานตอกรม
3. ผูไมรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานนี้ ถือวาปฏิบัติฝาฝนขอ 12 อาจไดรับพิจารณาโทษตามขอ 30 แหงระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
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แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาตอของขาราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ........ เดือน .............................. พ.ศ. .................
เรื่อง ขอขยายเวลาศึกษาตอภายในประเทศ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดวย ขาพเจา ................................................................ ตําแหนง ...........................................................
ระดับ .................. ขั้น .................................. บาท สังกัด ...........................................................................................
กอง ............................................................................................. กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ สาขาวิชา ....................................................................................
ระดับ ..................................... เพื่อรับวุฒิ .................................................................................. มีกําหนด ............ ป
............................ เดือน ตั้งแตวันที่ ...................... เดือน ................................................. พ.ศ. .................................
ถึงวันที่ .......... เดือน .......................................... พ.ศ. ............... โดยทุน ...................................................................
................................................................... ประเภท (ก. หรือ ข.) ...............................................................................
บัดนี้ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษา ยังเหลืออีก ..................................................................... หนวยกิต
ตองใชเวลาศึกษาตออีก ............................ ภาคเรียน ตั้งแตวันที่ .............. เดือน ......................................................
พ.ศ. ........................ ถึงวันที่ ............... เดือน ....................................... พ.ศ. ........................ ดังหนังสือรับรองของ
สถาบันการศึกษา และสําเนารายงานผลการศึกษา (ตั้งแตเริ่มเขาการศึกษา) ที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ

(......................................................................)
ตําแหนง ..........................................................................
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แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาตอของขาราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เขียนที่ ................................................................
วันที่ ........ เดือน .............................. พ.ศ. .................
เรื่อง ขอขยายเวลาศึกษาตอภายในประเทศ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดวย ขาพเจา ................................................................ ตําแหนง ...........................................................
ระดับ .................. ขั้น .................................. บาท สังกัด ...........................................................................................
กอง ............................................................................................. กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ สาขาวิชา ....................................................................................
ระดับ .................................. เพื่อรับวุฒิ ............................................................................. มีกําหนด .................... ป
............................ เดือน ตั้งแตวันที่ .................. เดือน ........................................................... พ.ศ. ...........................
ถึงวันที่ .......... เดือน .......................................... พ.ศ. ............... โดยทุน ...................................................................
................................................................... ประเภท (ก. หรือ ข.) ...............................................................................
และตั้งแตวันที่ ................. เดือน ......................... พ.ศ. ................... ถึงวันที่ .................. เดือน .................................
พ.ศ. ................. โดยทุน ...................................................................
บัดนี้ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษา ยังเหลืออีก ..................................................................... หนวยกิต
ตองใชเวลาศึกษาตออีก ........................ ภาคเรียน ตั้งแตวนั ที่ .................... เดือน ....................................................
พ.ศ. ...................... ถึงวันที่ ................... เดือน .................................... พ.ศ. ......................... ดังหนังสือรับรองของ
สถาบันการศึกษา และสําเนารายงานผลการศึกษา (ตั้งแตเริ่มเขาการศึกษา) ที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ

(...............................................................)
ตําแหนง .......................................................
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แบบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
เขียนที่..................................................................
วันที่............ เดือน............................ พ.ศ................
เรื่อง ขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดวย ขาพเจา............................................................................................................. ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง.......................................... ระดับ...................... ขั้น......................................... บาท
สังกัด................................................................ ศูนย.......................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอระดับ........................................... สาขา........................................................................
เพื่อรับวุฒิ...................................................... ณ.........................................................................................................
มีกําหนด................... ป ............... เดือน ตัง้ แตวนั ที่................. เดือน....................................... พ.ศ.........................
ถึงวันที่................. เดือน.............................. พ.ศ............. โดยทุน..............................................................................
บัดนี้ ขาพเจา........................................................................................  ไดศึกษาจบหลักสูตรแลว
 ไดพน สภาพการเปนนักศึกษา 
ไดศกึ ษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว คงเหลือแตวิทยานิพนธ
จึงขอรายงานตัวเพื่อกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม ตั้งแตวนั ที่........................ เดือน..............................................
พ.ศ.................. เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...................................................
(...................................................)
ตําแหนง ..................................................
หมายเหตุ

หากประสงคจะขอปรับปรุงตําแหนงและปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิทไี่ ดรับเพิ่มขึ้น
จะตองดําเนินการใหเสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีส่ ถานศึกษาออกหนังสือรับรองวาสําเร็จ
การศึกษา พรอมนี้ไดแนบเอกสาร

หนังสือรับรองวาศึกษาครบตามหลักสูตรจากสถาบัน

รายงานผลการศึกษา

แบบฟอรมเกี่ยวกับ
การลาศึกษาตอตางประเทศ

แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(เขียนที)่ .....................................................................
วันที่................ เดือน............................... พ.ศ. ..................
เรื่อง ..........................................................
เรียน .........................................................
ขาพเจา........................................................................... ตําแหนง............................................
ระดับ.................... สังกัด.....................................................................................................................................
เกิดวันที่...................................................................... เขารับราชการเมื่อวันที่.....................................................
ไดรับเงินเดือนๆ ละ..................................บาท มีความประสงคจะไป.................................................................
..................................................................................................... ณ ประเทศ......................................................
ดวยทุน................................................................................................................................................................. มี
กําหนด............ป.............เดือน............วัน ตัง้ แตวนั ที่.................................... ถึงวันที่......................................
ขา พเจา ขอรับ รองวา จะปฏิบัติต ามระเบีย บของทางราชการ วา ดว ยการไปศึก ษา ฝก อบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).........................................................
(.......................................................)
ความเห็นผูบงั คับบัญชา
......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(ตําแหนง).............................................................
วันที่.........../ .............................../...............
คําสั่ง
อนุญาต
ไมอนุญาต
......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(ตําแหนง).............................................................
วันที่.........../ .............................../...............
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โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ

1. ประวัติสวนตัวของขาราชการ
1.1 ชื่อภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
1.2 วัน เดือน ปเกิด
อายุ
1.3 พื้นฐานความรูขั้นสูงสุด
( ) ประกาศนียบัตร สาขาวิชา
( ) ปริญญาตรี สาขาวิชา
( ) ปริญญาโท สาขาวิชา
( ) ปริญญาเอก สาขาวิชา
จาก
ประเทศ
1.4 เคยไป { ศึกษา { ฝกอบรมตางประเทศครั้งสุดทาย ณ ประเทศ
มีกําหนด
ป
เดือน
วัน ตั้งแตวนั ที่
ถึงวันที่
.
1.5 รับราชการจนถึงวันกําหนดออกเดินทาง รวมเปนเวลา
ป
โดยเริ่มเขารับราชการเปนขาราชการประเภท
ตั้งแตวนั ที่
ถึงวันที่
เปนขาราชการประเภท
ตั้งแตวนั ที่
ถึงวันที่
.
1.6 ขณะนีเ้ ปนขาราชการ ระดับ
ขั้น
ตําแหนง
สังกัด
1.7 สถานที่ติดตอ
หมายเลขโทรศัพท ที่ทํางาน
e-mail address

มือถือ

.
ป
.
.
.
.
(ชื่อสถานศึกษา)
เมื่อ พ.ศ.
.
.
.
เดือน

วัน
.
.
.
บาท
.
.
.
.
(ถามี)
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-22. ผูรับผิดชอบเรื่องคาใชจาย
.
2.1 ไป ศึกษา ฝกอบรม ดวยทุน
2.2 ผูรับผิดชอบเรื่องเงินคาใชจาย (เฉพาะกรณีไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนสวนตัว หรือทุนประเภท 2 อื่นๆ) คือ
อยูบานเลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
.
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
อาชีพ
สถานที่ติดตอ
.
หมายเลขโทรศัพท
.
3. โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม
3.1 (
(

) ไปฝกอบรม วิชา/เรื่อง
) ไปศึกษา ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร

.
ปริญญาเอก
.

วิชา
.
ณ
(ชื่อสถานศึกษาหรือฝกอบรม)
ประเทศ
มีกําหนด
ป
เดือน วัน
กําหนดออกเดินทางวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
3.2 โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้
( ) ฝกอบรม : เนื้อหาวิชา/เรื่องที่จะฝกอบรม
.
.
( ) ศึกษา : หลักสูตร ใชเวลาศึกษา
ป
: ลักษณะการเรียนการสอน course work
ทําวิจยั
: ลักษณะเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับ/เนนทางดาน
.
.
.
.

ลงนาม
(

ขาราชการ
)
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เหตุผลความจําเปนและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบตั ิราชการ
1. ขอมูลของขาราชการ
1.1 ชื่อ............................................................................นามสกุล....................................................................
1.2 ตําแหนง....................................................กอง/กลุม/ภาควิชา....................................................................
คณะ..................................................................กรม/มหาวิทยาลัย…………............…………………..…
1.3 ไป  ฝกอบรม วิชา/เรื่อง………………………………………………………...............……………..
ไป  ศึกษา ระดับ...............................วิชา………………….................………………………………..
ณ………………………………...................……………….ประเทศ........................................................
1.4 มีกําหนด……………ป...............เดือน...................วัน
1.5 เริ่มตั้งแตวนั ที.่ ................................................ถึงวันที่........................................................
2. คําชี้แจงของสวนราชการเจาสังกัด
2.1 ขอชี้แจงวา ขาราชการผูนี้
( ) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบกอนเกษียณอายุราชการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
ราชการชดใชการลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่คางอยูดวย
( ) มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึง
วันกําหนดออกเดินทาง
( ) พนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
( ) พนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว แตปฏิบัติราชการยังไมครบ 1 ป โดยสังกัดมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะใหขาราชการไปศึกษา โดยมีรายละเอียดเหตุผลความจําเปนแนบทาย
( ) มีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษาไดตามที่ ก.พ. กําหนด คือ............................
..............................................................................................................................
( ) ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา
2.2 ขอรับรองวา
การไป  ศึกษา  ฝกอบรม ของขาราชการผูนี้ไมทําใหเสียราชการ เพราะยังมี
ผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
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3. เหตุผลความจําเปนที่ใชขาราชการไปศึกษา/ฝกอบรม
...............................................................................................................................(สวนราชการเจาสังกัด)
มีความจําเปนที่จะใหขาราชการไป ศึกษา
 ฝกอบรม วิชา ณ ตางประเทศ
เพราะเปนวิชา
ที่สําคัญที่.................................................................................(สวนราชการเจาสังกัด) ตองการมาก
3.1 การไป  ศึ ก ษา  ฝ ก อบรม ของข า ราชการผู นี้ สอดคล อ งกั บ ข อ 8 ของระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549
คือ
( ) ไมมีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย
( ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แตยังมีจํานวนไมเพียงพอ
( ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แตไมสูงพอ
3.2 การไปศึกษา/ฝกอบรมของขาราชการผูนี้ เปนไปตามประกาศ ก.ข.ต. วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ดังนี้
3.2.1 สอดคลองกับแนวความคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 (รายละเอียดดับแนบ)
หรือ
 แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ: (รายละเอียดดังแนบ)
3.2.2 สอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ (เชน ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ) คือ
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.3 สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ขาราชการไป  ศึกษา  ฝกอบรม
( ) สนับสนุนภารกิจหลักของสวนราชการ (รายละเอียดดังแนบ)
( ) เปนการสรางองคความรูใหมที่จะเปนประโยชนตอ สวนราชการ (รายละเอียดดังแนบ)
( ) เปนภารกิจเรงดวน (รายละเอียดดังแนบ)
( ) มีผลตอการวางแผนอัตรากําลังคน (รายละเอียดดังแนบ)

62
3
4. โครงการหรือแผนงานที่จะใหขาราชการกลับมาปฏิบตั ริ าชการ
ภายหลั ง จากข า ราชการผู นี้ สํ า เร็ จ การ ศึ ก ษา  ฝ ก อบรม จะให ก ลั บ มาทํ า หน า ที่
ในตําแหนง..............................................................................................................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................
มีหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน คือ.........………………………………………...............……………...
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................(สวนราชการเจาสังกัด) ไดพิจารณาเห็นสมควรให
ขาราชการผูนี้ไป ศึกษา  ฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตามความสําคัญของสาขาวิชาและความตองการของ
.................................................................................................(สวนราชการเจาสังกัด) โดยคํานึงถึงความจําเปน
รีบดวน ความสอดคลองตามประกาศ ก.ข.ต. และแผนงานหรือโครงการที่จะใหขาราชการกลับมาปฏิบัติ
ราชการตามที่กําหนดไวแลว

ลงนาม...............................................................(ผูมีอํานาจอนุมัติ)
(............................................................)
ตําแหนง.............................................................
วันเดือนป...............................................
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Academic Enrollment and Term Report (AER)
แบบรายงานผลการศึกษาของขาราชการลาศึกษา
TO BE COMPLETED BY STUDENT
.ชื่อภาษาไทย
1. NAME
สังกัด
.ทุน
Address
City
.State
.Zip
.Tel (
.)
E-mail address
( ) Please mark if the above address is a new address.
2. ACADEMIC INSTITUTION :
3. ACADEMIC ADVISOR : Name
.Title
.Tel ( .)
4. ENROLLMENT : ( ) Semester
( ) Quarter
( ) Trimester
Current Term of
.From
.to
Units
Audit
Course No.
Course Title

.
.
.
.
.
.
.
.

5. ACADEMIC STATUS : Degree
.Major
.
Credit Required :
Course work
.Research
.Thesis
.
Credit Earned To Date : Course work
. Research
.Thesis
.
Examination Required : ( ) Prelimirary Exam ( ) Comprehensive Exam ( ) Qualifying Exam
( ) Candidacy Exam ( ) Cumulative Exam on Date
.
Beginning of :
( ) Thesis ( ) Research ( ) Dissertation on Date
Anticipated Date of Degree Completion
.
6. GRADE REPORT : Last Term of
.From
.to
.
Course No.

Course Title

Signature of Student

Units

.Date

Audit

Grade

.
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หมายเหตุ
- โปรดกรอกขอความใหครบถวนสมบูรณ แลวสงคืนสํานักงาน ก.พ. ภายใน 1 เดือน หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
- ผูมีผลการศึกษาดี ไดคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาตั้งแต 3.0 (A=4) ขึ้นไป ไมจําเปนตองให Advisor ให
ความเห็น แตถาไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 3.0 ตองให Advisor ใหความเห็นประกอบทุกครั้ง ในขอ 7 ของแบบฟอรมนี้
- โปรดถายเอกสารแบบฟอรมนี้ไวใชโอกาสตอไปดวย
TO BE COMPLETED BY ACADEMIC ADVISOR
7. ACADEMIC ADVISOR’S RATING :
Student’s academic performance is
( ) Outstanding ( ) Above Average
( ) Marginal
( ) Unsatisfactory
Other Comments

(

) Average
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

Signature of Academic Advisor
Date

.Tel (

.)

.
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แบบรายงานตัวกลับจากตางประเทศ
1. ชื่อ (ภาษาไทย)
ดํารงตําแหนง
สังกัดกรม
วุฒิเดิม
เกิดวันที่
เดือน
2.

3.

4.

5.

(ภาษาอังกฤษ)
.
ระดับ
เงินเดือน
บาท
กระทรวง
.
สําเร็จจาก
.
พ.ศ.
ที่อยูปจจุบนั ที่ติดตอได
.
โทรศัพท
.
ไดรับอนุมัติใหไป O ศึกษาระดับ
O ฝกอบรม O ดูงาน
วิชา
.
ณ สถานศึกษา
ประเทศ
.
โดยทุน
(ทุนประเภท
)
O สําเร็จตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
O ไมสําเร็จเพราะ
.
.
ขาพเจามีขอสังเกตและความเห็นที่จะเสนอแนะในเรื่องตางๆ ดังนี้คือ
.
.
.
ออกเดินทางจากประเทศไทย
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ออกเดินทางจากตางประเทศ
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
เดินทางถึงประเทศไทย
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
วันเขาปฏิบัติราชการ
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
วันรายงานตัว ณ สํานักงาน ก.พ.
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ขาพเจาไดแนบ O หลักฐานสําเร็จการศึกษา/ฝกอบรม O Transcript O วิทยานิพนธ
O อื่นๆ
มาพรอมนี้ดวยแลว

ลงชื่อ

.
ผูรายงาน

ตัวอยาง
การกรอกแบบฟอรม
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แบบรายงานผลการศึกษา
สําหรับขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอประเภท ก. หรือ ข.
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ใหกรอกขอความตอไปนี้
1. ชื่อ
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
2.
3.

4.
5.

สังกัด (สถาบัน / สํานัก / คณะ / กอง)
ศิลปศาสตร
จังหวัด
นนทบุรี
.
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาในระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาไทย
.วิชาเอก
วิชาโท
ตั้งแตปการศึกษา 2550
ตามหลักสูตรจะตองศึกษาวิชาบังคับ
6
หนวยกิต วิชาเลือก
6
หนวยกิต
วิชาเอก
หนวยกิต วิชาโท
หนวยกิต และวิทยานิพนธ หรือ
สอบขอเขียนพิสดาร
36
หนวยกิต รวมทั้งสิ้น
48
หนวยกิต
อาจารยทปี่ รึกษา ชื่อ
นางขวัญอุมา น้ําใจงาม
คณะ / ภาควิชา
มนุษยศาสตร
ขณะนี้ขาพเจาไดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่
2
ปการศึกษา
2550
เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2550 ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ดังนี้

ชื่อรหัสวิชา

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต

นับหนวยกิตหรือไม

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3
3
3

นับ
นับ
นับ

รวม

9

6. ผลการศึกษาภาคเรียนที่ผานมา ภาคเรียนที่
ชื่อรหัสวิชา

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
รวม

หนวยกิต
1

ปการศึกษา

2550

ดังนี้

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต

นับหนวยกิตหรือไม

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3
3
3

นับ
นับ
ไมนับ

9

หมายเหตุ

หนวยกิต ไดคะแนนเฉลี่ย

3.50

.

หมายเหตุ

7. สรุปผลการศึกษาที่ผานมา รายงานผลการศึกษาในขอ 6 ดวย
ก. ภาควิชาการ
วิชาบังคับ
xx
หนวยกิต วิชาเลือก
xx
หนวยกิต
วิชาเอก
xx
หนวยกิต วิชาโท
xx
หนวยกิต
อื่นๆ (ถามี)
.
รวมทั้งสิ้น
18
หนวยกิต ไดคะแนนเฉลี่ย
3.50
.
ข. ภาควิทยานิพนธ หรือสอบขอเขียนพิสดาร (Comprehensive)
วิทยานิพนธ (อยูในขั้นใดโปรดเขียนเครือ่ งหมาย √ ลงใน )
เสนอโครงราง
ดําเนินการวิจยั
สอบวิทยานิพนธ
สอบขอเขียนพิสดาร (อยูในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน )
สอบขอเขียน
สอบปากเปลา
8. เหลือวิชาที่ตองศึกษา
ก. ภาควิชาการ
วิชาบังคับ
หนวยกิต วิชาเลือก
หนวยกิต
วิชาเอก
หนวยกิต วิชาโท
หนวยกิต
อื่นๆ (ถามี)
.
รวมทั้งสิ้น
หนวยกิต ไดคะแนนเฉลี่ย
.
ข. ภาควิทยานิพนธ หรือสอบขอเขียนพิสดาร (Comprehensive)
วิทยานิพนธ (อยูในขั้นใดโปรดเขียนเครือ่ งหมาย √ ลงใน )
เสนอโครงราง
ดําเนินการวิจยั
สอบวิทยานิพนธ
สอบขอเขียนพิสดาร (อยูในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน )
สอบขอเขียน
สอบปากเปลา
9. การศึกษาจะสําเร็จในภาคเรียนที่
2
ปการศึกษา
2552
.
ลงชื่อ
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
ผูกรอกแบบรายงาน
ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา โปรดใหความเห็นเกีย่ วกับผลการศึกษาของ (นาย,นาง,นางสาว รักชาติ ยิ่งชีพ)
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ตก
ขอคิดเห็นอื่น ๆ
ลงชื่อ
อาจารยที่ปรึกษา
(
นางขวัญอุมา น้ําใจงาม )
วันที่
เดือน
พ.ศ
.
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หมายเหตุ 1. ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตองรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน ตามแบบฟอรมนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนในภาคตอไป
2. การรายงานใหรายงานตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อรายงานตอกรม
3. ผูไมรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานนี้ ถือวาปฏิบัติฝาฝนขอ 12 อาจไดรับพิจารณาโทษตามขอ 30 แหงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย การใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิม่ เติม

68

แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาตอของขาราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เขียนที่
วันที่ 15 เดือน

คณะศิลปศาสตร
.
พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 .

เรื่อง ขอขยายเวลาศึกษาตอภายในประเทศ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดวย ขาพเจา
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
ตําแหนง อาจารย
.
ระดับ 7 ขั้น 15,530 บาท สังกัด
คณะศิลปศาสตร
.
กอง
ศูนยนนทบุรี
กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ สาขาวิชา
ภาษาไทย
.
ระดับ ปริญญาเอก เพื่อรับวุฒิ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มีกําหนด 3 ป
. เดือน ตัง้ แตวนั ที่ 1 เดือน
มิถุนายน
พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 31
. เดือน
พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 โดยทุน งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
ประเภท (ก. หรือ ข.)
1 (ก)
.
บัดนี้ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษา ยังเหลืออีก
12
หนวยกิต
ตองใชเวลาศึกษาตออีก
1 ภาคเรียน ตั้งแตวันที่
1 เดือน
มิถุนายน
.
พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 เดือน
พฤศจิกายน
พ.ศ.
2553 ดังหนังสือรับรอง
ของสถาบันการศึกษา และสําเนารายงานผลการศึกษา (ตัง้ แตเริ่มเขาการศึกษา) ทีแ่ นบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ

(
ตําแหนง

นายรักชาติ ยิ่งชีพ )
อาจารย ระดับ 7
.
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แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาตอของขาราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เขียนที่
วันที่ 15 เดือน

คณะศิลปศาสตร
.
พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 .

เรื่อง ขอขยายเวลาศึกษาตอภายในประเทศ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดวย ขาพเจา
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
ตําแหนง อาจารย
.
ระดับ 7 ขั้น 15,530 บาท สังกัด
คณะศิลปศาสตร
.
กอง
ศูนยนนทบุรี
กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ สาขาวิชา
ภาษาไทย
.
ระดับ ปริญญาเอก เพื่อรับวุฒิ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มีกําหนด
3 ป
. 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เดือน
มิถุนายน
พ.ศ. 2550 ถึงวันที่
31 .
เดือน
พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 โดยทุน
งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประเภท (ก. หรือ ข.) 1 (ก)
.
.
.และตั้งแตวันที่ 1 เดือน
มิถุนายน
พ.ศ.
2553
ถึงวันที่
30
. เดือน
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553
โดยทุน
สวนตัว
.
บัดนี้ ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษา ยังเหลืออีก
6
หนวยกิต
ตองใชเวลาศึกษาตออีก
1 ภาคเรียน ตั้งแตวันที่
1 เดือน
ธันวาคม
.
พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 เดือน
พฤษภาคม
พ.ศ.
2554
ดังหนังสือรับรอง
ของสถาบันการศึกษา และสําเนารายงานผลการศึกษา (ตัง้ แตเริ่มเขาการศึกษา) ทีแ่ นบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ

(
ตําแหนง

นายรักชาติ ยิ่งชีพ )
อาจารย ระดับ 7
.

70

แบบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ

วันที่

เขียนที่
20 เดือน

คณะศิลปศาสตร
.
พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง ขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดวย ขาพเจา
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย
ระดับ
7
ขั้น
15,530 บาท
สังกัด
คณะศิลปศาสตร ศูนย นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอระดับ ปริญญาเอก สาขา
ภาษาไทย
.
เพื่อรับวุฒิ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
มีกําหนด 3 ป - เดือน ตั้งแตวนั ที่ 1 เดือน
มิถุนายน
พ.ศ 2550
.
ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ 2553 โดยทุน
งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
.
บัดนี้ ขาพเจา
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
 ไดศึกษาจบหลักสูตรแลว
 ไดพน สภาพการเปนนักศึกษา 
ไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว คงเหลือแตวิทยานิพนธ
จึงขอรายงานตัวเพื่อกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม ตั้งแตวนั ที่ 20 เดือน
พฤษภาคม
.
พ.ศ 2553
เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)
.
( นายรักชาติ ยิ่งชีพ
)
ตําแหนง
อาจารย ระดับ 7
.
หากประสงคจะขอปรับปรุงตําแหนงและปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิทไี่ ดรับเพิ่มขึ้น
จะตองดําเนินการใหเสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีส่ ถานศึกษาออกหนังสือรับรองวาสําเร็จ
การศึกษา พรอมนี้ไดแนบเอกสาร

หนังสือรับรองวาศึกษาครบตามหลักสูตรจากสถาบัน

รายงานผลการศึกษา
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แบบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ

วันที่

เขียนที่
20 เดือน

คณะศิลปศาสตร
.
พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง ขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดวย ขาพเจา
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
อาจารย
ระดับ
7
ขั้น
15,530
บาท
สังกัด
คณะศิลปศาสตร
ศูนย นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอระดับ ปริญญาเอก สาขา
ภาษาไทย
.
เพื่อรับวุฒิ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
มีกําหนด 4
ป เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เดือน
มิถุนายน
พ.ศ 2550
ถึงวันที่ 31 เดือน
พฤษภาคม
พ.ศ 2553 โดยทุน งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
.และตั้ ง แต วั น ที่ 1 เดื อ น
มิ ถุ น ายน .
พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 โดยทุน สวนตัว
.
บัดนี้ ขาพเจา
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
 ไดศึกษาจบหลักสูตรแลว
 ไดพน สภาพการเปนนักศึกษา  ไดศกึ ษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว คงเหลือแตวิทยานิพนธ
จึงขอรายงานตัวเพื่อกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม ตั้งแตวนั ที่ 20 เดือน
พฤษภาคม
.
พ.ศ 2554
เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)
.
( นายรักชาติ ยิ่งชีพ
)
ตําแหนง
อาจารย ระดับ 7
.
หากประสงคจะขอปรับปรุงตําแหนงและปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิทไี่ ดรับเพิ่มขึ้น
จะตองดําเนินการใหเสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีส่ ถานศึกษาออกหนังสือรับรองวาสําเร็จ
การศึกษา พรอมนี้ไดแนบเอกสาร

หนังสือรับรองวาศึกษาครบตามหลักสูตรจากสถาบัน

รายงานผลการศึกษา
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แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(เขียนที)่
วันที่ 1 เดือน
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ

คณะศิลปศาสตร
มกราคม
พ.ศ. 2553

.
.

.

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ .
ขาพเจา

นายรักชาติ ยิ่งชีพ
ตําแหนง
อาจารย
.
ระดับ
7
สังกัด
คณะศิลปศาสตร ศูนยนนทบุรี
.
เกิดวันที่ 29 มกราคม 2510
เขารับราชการเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541
.
ไดรับเงินเดือนๆ ละ 15,530 บาท มีความประสงคจะไป
ฝกอบรม ณ ตางประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
ณ ประเทศ
อินเดีย
.
ดวยทุน งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
.
มีกําหนด - ป 3 เดือน 21 วัน ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 .
ขา พเจา ขอรับ รองวา จะปฏิบัติต ามระเบีย บของทางราชการ วา ดว ยการไปศึก ษา ฝก อบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(

นายรักชาติ ยิง่ ชีพ

.
)

ความเห็นผูบงั คับบัญชา
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
.
(ตําแหนง)
คณบดีคณะศิลปศาสตร
.
วันที่ 3 / มกราคม / 2553 .
คําสั่ง
อนุญาต
ไมอนุญาต
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
.
(ตําแหนง)
.
วันที่
/
/
.
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โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ

1. ประวัติสว นตัวของ
1.1 ชื่อภาษาไทย นายรักดี บานนา
ภาษาอังกฤษ Mr. Rakdee Banna
.
1.2 วัน เดือน ปเกิด
18 กันยายน 2520
อายุ
31
ป
1.3 พื้นฐานความรูขั้นสูงสุด
( ) ประกาศนียบัตร สาขาวิชา
.
( ) ปริญญาตรี สาขาวิชา
.
( 3 ) ปริญญาโท สาขาวิชา นิวเคลียรเทคโนโลยี
.
( ) ปริญญาเอก สาขาวิชา
.
จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ชื่อสถานศึกษา)
ประเทศ
ไทย
เมื่อ พ.ศ. 2548 .
1.4 เคยไป { ศึกษา { ฝกอบรมตางประเทศครั้งสุดทาย ณ ประเทศ
.
มีกําหนด - ป - เดือน - วัน ตั้งแตวันที่
.
ถึงวันที่
.
1.5 รับราชการจนถึงวันกําหนดออกเดินทาง รวมเปนเวลา
6
ป 2
เดือน - วัน
โดยเริ่มเขารับราชการเปนขาราชการประเภท ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
.
ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2544
ถึงวันที่ ปจจุบัน
.
เปนขาราชการประเภท
ตั้งแตวนั ที่
.
ถึงวันที่
.
1.6 ขณะนีเ้ ปนขาราชการ ระดับ
5
ขั้น
12,220
บาท
ตําแหนง
อาจารย
สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
.
1.7 สถานที่ติดตอ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา 13000
.
หมายเลขโทรศัพท ที่ทํางาน
035 xxxxxxx
มือถือ
089 xxxxxxx
.
e-mail address rakdee_777@hotmail.com
(ถามี)
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2. ผูรับผิดชอบเรื่องคาใชจาย
2.1. ไป O ศึกษา O ฝกอบรม ดวยทุน เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.2 ผูรับผิดชอบเรื่องเงินคาใชจาย (เฉพาะกรณีไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนสวนตัว หรือทุนประเภท 2 อื่นๆ)
คือ
อยูบานเลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
.
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
อาชีพ
สถานที่ติดตอ
.
.
หมายเลขโทรศัพท
.
3. โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม
3.1. ( ) ไปฝกอบรม วิชา/เรื่อง
.
( 3 ) O ไปศึกษา O ปริญญาตรี O ปริญญาโท O ปริญญาเอก
O ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร
.
วิชา Sustainable Energy and Environmental Engineering Materials
.
ณ Osaka University
(ชื่อสถานศึกษาหรือฝกอบรม)
ประเทศ ญี่ปุน
มีกําหนด 3 ป 6 เดือน - วัน
กําหนดออกเดินทางวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม
พ.ศ. 2550
.
3.2 โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้
( ) ฝกอบรม : เนื้อหาวิชา/เรื่องที่จะฝกอบรม
.
.
( 3 ) ศึกษา : หลักสูตร ใชเวลาศึกษา
3 ป 6 เดือน
ป
: ลักษณะการเรียนการสอน O course work O ทําวิจัย
: ลักษณะเนือ้ หาวิชา เกี่ยวกับ/เนนทางดาน วัสดุศาสตร
.
.
.
.

ลงนาม
(

รักดี บานนา
นายรักดี บานนา

ขาราชการ
)
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เหตุผลความจําเปนและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบตั ิราชการ
1. ขอมูลของขาราชการ
1.1 ชื่อ
นายรักดี
นามสกุล
บานนา
.
1.2 ตําแหนง อาจารย
กอง/กลุม/ภาควิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร
.
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรม/มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
.
1.3 ไป O ฝกอบรม วิชา/เรื่อง
.
ไป O ศึกษา ระดับ ปริญญาเอก วิชา Sustainable Energy and Environmental Engineering Materials
ณ Osaka University
ประเทศ ญี่ปุน
.
1.4 มีกําหนด 3 ป 6
เดือน วัน
1.5 เริ่มตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2550
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
.
.
2. คําชี้แจงของสวนราชการเจาสังกัด
2.1 ขอชี้แจงวา ขาราชการผูนี้
( 3 ) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบกอนเกษียณอายุราชการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
ราชการชดใชการลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั เดิมที่คางอยูดวย
( 3 ) มีวนั รับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึง
วันกําหนดออกเดินทาง
( 3 ) พนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว
( ) พนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว แตปฏิบัติราชการยังไมครบ 1 ป โดยสังกัดมีความจําเปน
ยิ่งที่จะใหขาราชการไปศึกษา โดยมีรายละเอียดเหตุผลความจําเปนแนบทาย
( ) มีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษาไดตามที่ ก.พ. กําหนด คือ
.
.
( 3 ) ไมอยูร ะหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา
2.2 ขอรับรองวา
การไป O ศึกษา O ฝกอบรม ของขาราชการผูนี้ไมทําใหเสียราชการ เพราะยังมี
ผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม

อยาง
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3. เหตุผลความจําเปนที่ใหขา ราชการไปศึกษา/ฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(สวนราชการเจาสังกัด)
มีความจําเปนที่จะใหขาราชการไป O ศึกษา O ฝกอบรม วิชา ณ ตางประเทศ เพราะเปนวิชาที่สําคัญที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(สวนราชการเจาสังกัด) ตองการมาก
3.1 การไป O ศึกษา O ฝกอบรม ของขาราชการผูนี้ สอดคลองกับขอ 8 ของระเบียบสํา นัก
นายกรัฐ มนตรีวา ดว ยการใหขา ราชการไปศึก ษา ฝก อบรม ปฏิบัติก ารวิจัย และดูง าน ณ ตางประเทศ พ.ศ.
2549 คือ
( 3 ) ไมมีการศึกษาวิชานีใ้ นประเทศไทย
( ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แตยังมีจํานวนไมเพียงพอ
( ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แตไมสูงพอ
3.2 การไปศึก ษา / ฝก อบรมของขา ราชการผูนี้ เปน ไปตามประกาศ ก.ข.ต. วัน ที่ 19 กรกฎาคม
2550 ดังนี้
3.2.1 สอดคลองกับแนวความคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
O แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554
(รายละเอียดดังแนบ) หรือ
O แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ : (รายละเอียดดังแนบ)
3.2.2 สอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ (เชน ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ)
คือ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
.
.
.
.
3.3 สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ขาราชการไป O ศึกษา O ฝกอบรม
( ) สนับสนุนภารกิจหลักของสวนราชการ (รายละเอียดดังแนบ)
( 3 ) เปนการสรางองคความรูใหมทจี่ ะเปนประโยชนตอสวนราชการ (รายละเอียดดังแนบ)
( ) เปนภารกิจเรงดวน (รายละเอียดดังแนบ)
( ) มีผลตอการวางแผนอัตรากําลังคน (รายละเอียดดังแนบ)
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4. โครงการหรือแผนงานทีจ่ ะใหขาราชการกลับมาปฏิบตั ิราชการ
ภายหลังจากขาราชการผูนี้สําเร็จการ O ศึกษา O ฝกอบรม จะใหกลับมาทําหนาที่
ในตําแหนง อาจารย
.
.สังกัด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
.
.มีหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน คือ อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร
.
.
.
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(สวนราชการเจาสังกัด) ไดพิจารณา
เห็นสมควรให ขาราชการผูนี้ไป O ศึกษา O ฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตามความสําคัญของ
สาขาวิ ช าและความต อ งการของ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภู มิ
(สวนราชการเจาสังกัด) โดยคํานึงถึงความจําเปนรีบดวน ความสอดคลองตามประกาศ ก.ข.ต. และแผนงานหรือ
โครงการที่จะใหขาราชการกลับมาปฏิบัติราชการตามที่กําหนดไวแลว

ลงนาม
(ผูมีอํานาจอนุมัต)ิ
(
)
ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันเดือนป
.
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Academic Enrollment and Term Report (AER)
แบบรายงานผลการศึกษาของขาราชการลาศึกษา
TO BE COMPLETED BY STUDENT
.ชื่อภาษาไทย
นายรักดี บานนา
.
1. NAME Mr. Rakdee Banna
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ .ทุน เงินผลประโยชนสะสมของมหาวิทยาลัย .
Address 1-17-1 Kami – Ochiai, Shiujudu – ku, Tokyo 161-0034
..
City
.State
.Zip
.Tel ( 03 - xxxxxxxxxxxx .)
. E-mail address
rakdee_777@hotmail.com
.
( ) Please mark if the above address is a new address.
2. ACADEMIC INSTITUTION :
Osaka University
.
3. ACADEMIC ADVISOR : Name Dr. Sung Je Lee
.Title Dr.
.Tel ( .)
.
4. ENROLLMENT : ( 3 ) Semester
( ) Quarter
( ) Trimester
Current Term of
2008
.From
December
.to
March
.
Units
Audit
Course No.
Course Title
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx

5. ACADEMIC STATUS : Degree Ph.D
.Major Sustainable Energy and Environmental
. Credit Required :
Course work xx
.Research xxx
.Thesis xxx
.
Credit Earned To Date : Course work xx
. Research xxx
.Thesis xxx
.
Examination Required : ( ) Prelimirary Exam ( ) Comprehensive Exam ( ) Qualifying Exam
( ) Candidacy Exam ( ) Cumulative Exam on Date
.
Beginning of :
( 3 ) Thesis ( ) Research ( ) Dissertation on Date 27 September 2007
Anticipated Date of Degree Completion 31 December 2010
.
6. GRADE REPORT : Last Term of
2007
.From August
.to November
Units
Audit
Grade
Course No.
Course Title
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx

Signature of Student

Rradee Banna

.Date 31 December 2010

.
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หมายเหตุ
- โปรดกรอกข อ ความให ค รบถ ว นสมบู ร ณ แล ว ส ง คื น สํ า นั ก งาน ก.พ. ภายใน 1 เดื อ น หลั ง จากสิ้ น สุ ด ภาคการ
ศึกษา
- ผู มี ผ ลการศึ ก ษาดี ได ค ะแนนเฉลี่ ย ประจํ า ภาคการศึ ก ษาตั้ ง แต 3.0 (A=4)
ขึ้ น ไป ไม จํ า เป น ต อ งให Advisor
ใหความเห็น แตถาไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 3.0 ตองให Advisor ใหความเห็นประกอบทุกครั้ง ในขอ 7 ของแบบ
ฟอรมนี้
- โปรดถายเอกสารแบบฟอรมนี้ไวใชโอกาสตอไปดวย
TO BE COMPLETED BY ACADEMIC ADVISOR
7. ACADEMIC ADVISOR’S RATING :
Student’s academic performance is
( ) Outstanding ( ) Above Average
( ) Marginal
( ) Unsatisfactory
Other Comments
( ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา)

( 3 ) Average
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Signature of Academic Advisor (อาจารยที่ปรึกษาลงนาม)
Date
.Tel (
.)

.
.
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แบบรายงานตัวกลับจากตางประเทศ
1. ชื่อ (ภาษาไทย)
นายรักดี บานนา
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Rakdee Banna
.
. ดํารงตําแหนง
อาจารย
ระดับ 5
เงินเดือน 12,220
บาท
สังกัดกรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
วุฒิเดิม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สําเร็จจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
.
เกิดวันที่ 18 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2520 ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 60 หมู 3 ตําบล
หันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 035 xxxxxxx
.
2. ไดรับอนุมัติใหไป O ศึกษาระดับ ปริญญาเอก
O ฝกอบรม O ดูงาน
วิชา Sustainable Energy and Environmental Engineering Materials
.
ณ สถานศึกษา
Osaka University
ประเทศ ญี่ปุน
.
โดยทุน เงินผลประโยชนสะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ทุนประเภท 1(ก) )
O สําเร็จตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
.
O ไมสําเร็จเพราะ
.
.
3. ขาพเจามีขอสังเกตและความเห็นที่จะเสนอแนะในเรื่องตางๆ ดังนี้คือ
.
.
.
4. ออกเดินทางจากประเทศไทย
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม
พ.ศ. 2550
.
ออกเดินทางจากตางประเทศ
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2553
.
เดินทางถึงประเทศไทย
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2553
.
วันเขาปฏิบัติราชการ
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2553
.
วันรายงานตัว ณ สํานักงาน ก.พ.
วันที่ - เดือน
พ.ศ.
.
5. ขาพเจาไดแนบ O หลักฐานสําเร็จการศึกษา/ฝกอบรม O Transcript O วิทยานิพนธ
O อื่นๆ
มาพรอมนี้ดวยแลว

ลงชื่อ

นายรักดี บานนา
ผูรายงาน

.

