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หมายเหตุ  - กรณีผูไดรับอนุญาตลาศึกษาตอภาคนอกเวลา ไมตองจัดทําสัญญาอนุญาตฯ 

- กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาตอ อนุโลมโดยใชสัญญาอนุญาต ฯ 

ของขาราชการโดยขีดฆาแลวเซ็นช่ือกํากับจากคําวา “ขาราชการ” เปน 

“พนักงานมหาวิทยาลยั” 
 



 1 - 12 

 
(สัญญาอยูระหวางการปรับปรุง) 

 

- สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ + สัญญาคํ้าประกัน 

- สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศภาคนอกเวลา + สัญญาคํ้าประกัน (อนุโลมใชกรณ ี

ผูไดรับอนุญาตลาศึกษาตอภาคนอกเวลาโดยใชเวลาราชการบางสวน) + สัญญาคํ้าประกัน  
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สัญญาเลขท่ี…………/………… 

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ.........……………………………………………………………….……
ตําบล/แขวง…………………………. อําเภอ/เขต…………..………………… จังหวัด……………………….เม่ือ
วันท่ี……..… เดือน.................................... พ.ศ..................... ระหวางกรม…………………..…………….
กระทรวง…………………………………. โดย.................................................................................................
ตําแหนง……………………………...………………. ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกบั 
นาย/นาง/นางสาว……………….……………… ช่ือสกุล…………………….…..……… เกิดเม่ือวนัท่ี….…..
เดือน……………… พ.ศ…….… อาย…ุ..…ป  รับราชการเปนขาราชการพลเรือน…………………………….
ระดับ....…. ข้ัน…………บาท  ตําแหนง……………..……… สังกัด……………………..…...………………
กอง……………..………. กรม…………………...……………..……….. กระทรวง........................................ 
อยูบานเลขท่ี………..… ซอย………………… ถนน…………………. ตําบล/แขวง…………………………. 
อําเภอ/เขต……...……..…จังหวัด……………….…...  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 

โดยท่ีผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท………….………….. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการ
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ระดับ…………………….. สาขาวิชา………………………………………………………..…..…………….. ณ 
ประเทศ………………………………………. มีกําหนด…………..………….ป นับต้ังแตวันท่ี…………. 
เดือน…………….……. พ.ศ………… จนถึงวันท่ี….…….. เดือน……………..……………. พ.ศ. …………. 

ในกรณีท่ีผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ 
การวิจัย ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ผูใหสัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญา 
กับผูรับสัญญาข้ึนใหม เพื่อใชครอบคลุมระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาข้ึนใหม ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวา 
สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย 

/ขอ 2… 

รูปถาย 1 นิ้ว 
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ขอ 2 ในระหวางเวลาท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําส่ังทางราชการของ
ผูรับสัญญา และของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ  
พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย และเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ท้ังท่ีไดออกใช
บังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และท่ีจะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
และคําส่ังดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ 
การวิจัยและจะต้ังใจศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการศึกษา 
ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว 

 

ขอ 3 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีท่ีผูรับสัญญาพิจารณา
เห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือเสร็จส้ินการปฏิบัติการวิจัย ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามขอ 1 หรือการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ของผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญา
ไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียกผูให
สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมี
สิทธิระงับซ่ึงทุน และหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใดและผูใหสัญญา
จะตองปฏิบัติดังนี้ 

3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาช้ันตนของผูให
สัญญาทันที 

3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม…………….…...……………. กระทรวง……………………..…. 
หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามท่ีผูรับสัญญาและสวนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของเห็นสมควรทันที เปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาท่ีศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

3.3 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
หรือมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอ่ืน และยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตาม
สัญญา นั้น  การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 3.2 และ 3.3 
ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชท้ังส้ิน 

/ขอ 4… 
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ขอ 4 เม่ือผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ท้ังนี้ไมวาจะเสร็จหรือ
สําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติ
ราชการในกรม………………………….……….………… กระทรวง……….………….......หรือในกระทรวง  ทบวง  
กรมอ่ืน ตามท่ี ผู รับสัญญาและสวนราชการอ่ืนท่ี เกี่ ยวของเห็นสมควรในทันที  เปนระยะเวลา 
เทากับระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันท่ี
จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น 
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเร่ิมตนนับต้ังแตวันท่ีปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิม
แลว 

ขอ 5 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการ
ไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินแกทางราชการ 

5.1 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 1 (ก) หรือทุน
ประเภท 1(ค) ผูใหสัญญาจะตองชดใชทุน เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน 
เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

5.2 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 1 (ข)  
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และ
เงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

สําหร ับส วน ที ่เป น เ ง ินท ุน ที ่ได ร ับ ให ชด ใช เป น เ บี ้ยปร ับราย เด ือนตาม จํานวน 
ท่ีกระทรวงการคลัง และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น โดยใชฐานอัตรา
คาใชจายท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดสําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศเปนเกณฑ 

5.3 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 2  
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวน เงินเดือน และเงิน
ท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแก ทางราชการอีกดวย 

 

/ในกรณ.ี.. 
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ในกรณีท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ 
ขอ 4 เงินท่ีจะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหน่ึงขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาท่ีผูใหสัญญากลับ 
เขาปฏิบัติราชการ 

ขอ 6 เงินท่ีจะชดใชคืนและเงินเบ้ียปรับตามขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา 
จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา 
ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ท้ังนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็
ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระ 
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

ขอ 7 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการ 
ไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญา 
ไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี 

ในระหวางระยะเวลาท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3.2 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิด 
วินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก
ผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5 ท้ังนี้ เวนแตผูรับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรท่ีผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออกหรือ
ปลดออก 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถูกส่ังใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพเปนคนไร
ความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแลวแตกรณี แตทั ้งนี ้ถาผู ใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะ 
เวลา 2 (สอง) ป นับแตวันท่ีผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการหรือวันท่ีผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือ
ลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบ้ียปรับตามขอ 5 วรรคหน่ึง หรือวรรค
สองแลวแตกรณี 

ขอ 8 ในกรณีท่ีผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมให
ผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพ่ือชดใชเงินท่ี
ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามท่ีระบุไวในขอ 6 แลว แต
ทางราชการยังมิไดส่ังจายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกลาวใหแกผูใหสัญญา ผูใหสัญญาจะตองรับ
ผิดชดใชในสวนของดอกเบ้ียผิดนัดท่ีเกิดข้ึนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะถึงวันท่ีทางราชการเบิกหักสงเงิน
ดังกลาวชดใชหนี้ 

/ขอ 9... 
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ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให………………………….………………………… 
ทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

ในกรณี ผู คํ้ าประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคํา ส่ังใหพิ ทักษทรัพย เด็ดขาดหรือมี 
คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปล่ียนผูคํ้าประกัน ผูใหสัญญาจะตอง 
จัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ี 
ผูคํ้าประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันท่ี
ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปล่ียนผูคํ้าประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดให 
มีผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน 
การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาต้ังคณะกรรมการข้ึนตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปน 
ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไมมีผูคํ้าประกันก็ได 

สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

ลงช่ือ ……………………….…….…………ผูใหสัญญา 

(………………………………………) 

 

ลงช่ือ ………………………….……………ผูรับสัญญา 

(………………………………………) 

 

ลงช่ือ ……………………….………………พยาน 

(………………………………………) 

 

ลงช่ือ ………………….……………………พยาน 

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

 

ลงช่ือ …………………..………………ผูใหความยินยอม 
(…………………………………) 

 

ลงช่ือ ……………………..…………… พยาน 
(………………….………………) 

 

ลงช่ือ …………………………………… พยาน 
(……………………...……………) 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญาน้ี 

 

ลงช่ือ ……………………..…………… ผูใหสัญญา 
(…………………………………) 
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ติดอากรแสตมป 

บาท 10 

สัญญาเลขท่ี…………/………… 

สัญญาคํ้าประกัน 

ทําท่ี………………………………..…….………… 
วันท่ี………. เดือน…………..……….. พ.ศ…....…. 

ตามท่ี…………………………….…………………… ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหสัญญา” 
ไดรับอนุญาตจาก…………………………………..……………… ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูรับสัญญา” ให
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ……………………………………………………….……… ตาม
สัญญาเลขท่ี…………..……….. ลงวันท่ี………………………..…………… ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา 
“สัญญาอนุญาต”  นั้น 

ขาพเจา…………………………..…………… ผูคํ้าประกัน…………..………………………..
อายุ……………..ป อาชีพ…………………………….……….. ตําแหนง……………………………………..
สังกัด………………………………...……… อยูบานเลขท่ี……………….... ซอย……………………………
ถนน……………………………. ตําบล/แขวง…………………………….. อําเภอ/เขต…………………….
จังหวดั……………………………. คูสมรสช่ือ……………………………………… เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดย
เปน……………………………….. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูคํ้าประกัน” ตกลงทําสัญญาคํ้าประกันใหไว
แกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี ้

ขอ 1 ผูคํ้าประกันตกลงผูกพันตนเขาคํ้าประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิดใน
ฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวย
ประการใดๆ ผู คํ้าประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้นท้ังส้ิน 
ทุกประการใหแก ผู รับสัญญาทันทีโดยผู รับสัญญามิจําตองเรียกรองให ผูให สัญญาชําระหนี้กอนและ 
ผูคํ้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบ้ียและคาเสียหาย (ถาหากมี) 
ครบเต็มจํานวน 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยตอดวยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม  แมการขยายเวลาตอนั้นจะเปนการเปล่ียนแปลงสาขาวิชา 
ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแมวาการขยายเวลาตอดังกลาว ผูรับสัญญาจะไดแจงหรือ 
มิไดแจงใหผูคํ้าประกันทราบก็ตามใหถือวาผูคํ้าประกันตกลงรับเปนผูคํ้าประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอด
ระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย 

/ขอ 2… 
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ขอ 2 ในกรณีท่ีผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหแก
ผูใหสัญญาโดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผู คํ้าประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผู คํ้าประกันไดตกลง 
ยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกคร้ังและผูคํ้าประกันตกลงมิใหถือเอา 
การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปล้ืองความรับผิดของผูคํ้าประกันและจะ
รับผิดในฐานะผูคํ้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย  
(ถาหากมี) ครบเต็มจํานวน 

 

ขอ 3 ผู คํ้าประกันจะไม เพิกถอนการค้ํ าประกันตลอดระยะเวลาท่ีผูให สัญญาตองรับผิดชอบ 
อยูตามเง่ือนไขในสัญญาอนุญาต 

สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูคํ้าประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

ลงช่ือ …………………………………..ผูคํ้าประกัน 
(…………………………………) 

 
ลงช่ือ ………………………...…….…..คูสมรสผูใหความยนิยอม 

(…………..……………..………) 
 
ลงช่ือ ………………………………….. พยาน 

(…………………………………) 
 
ลงช่ือ ……………………………… ….. พยาน 

(…………………..………………) 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญาน้ี 
 

ลงช่ือ ……………………………………..ผูคํ้าประกัน 
(……………………………………) 

 

 



 

 

 

 

 

 

สัญญารับทุนการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับทุนการศึกษา อนุโลมโดยใชสัญญารับทุน 

ของขาราชการ โดยขีดฆาแลวเซ็นช่ือกํากับจากคําวา “ขาราชการ” เปน “พนักงาน

มหาวิทยาลยั” 
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(สัญญาอยูระหวางการปรับปรุง) 

 

- สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ        

- สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคนอกเวลา หรือใชเวลาราชการบางสวน   

- สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศภาคนอกเวลา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักเกณฑการทําสัญญา 
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หลักเกณฑการทําสัญญาอนุญาตฯ และสัญญารับทุนฯ 
 

เอกสารที่ใชประกอบการทําสัญญา  ดังน้ี 

1. รูปถายขนาด 1 น้ิว ติดตรงมุมขวาบนสุดของสัญญาจํานวน 1 ชุด 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

3. ทะเบียนบาน พรอมถายสําเนาหนาแรกและหนาที่มีชื่อผูใหสัญญา พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง  

4. กรณีผูใหสัญญามีคูสมรส  แนบเอกสารของคูสมรสตามขอ 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......................................................................................... 

ขอรับรองวาสัญญาฉบับนี้เปนลายมือช่ือของผูใหสัญญาคือ.................................................................................... 

นามสกุล.......................................................... และเปนลายมือช่ือของผูคํ้าประกันคือ............................................. 

นามสกุล......................................................... 
 

  ขอความท้ังหมดถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 

 

 

      (ลงช่ือ)....................................................... 

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

ตําแหนง...................................................... 
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หลักเกณฑการทําสัญญาค้ําประกัน 

1. ผูค้ําประกันจะตองเปนบิดาหรือมารดาของผูใหสัญญา โดยผูค้ําประกันไมตองแสดง

หลักทรัพยในการทําสัญญาค้ําประกัน กรณีที่บิดามารดาเสียชีวิตแลว ใหผูที่เปนพี่นองรวม

บิดามารดาเดียวกัน หรือผูที่เปนพี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกันเปนผูค้ําประกัน 

2. ในกรณีไมสามารถจัดหาผูค้ําประกันไดมหาวิทยาลัยจะดําเนินการต้ังคณะกรรมการขึ้น

เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบปรากฏวาผูใหสัญญาไมมีผูค้ํา

ประกันจริง และผูใหสญัญามีศักยภาพสูงย่ิงในการศึกษา มหาวิทยาลัยจะใหผูใหสัญญาทํา

สัญญาลาศกึษาโดยไมตองมีผูค้ําประกัน 
 

เอกสารที่ใชประกอบการทําสัญญาค้ําประกนั  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  หามใชนํ้ายาลบคําผิด ถาจะตองแกไขขอความท่ีเขียนไวผิด

ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติมและใหผูทําสัญญาลงลายมือชื่อกํากับ ไวทุกแหงที่ขดีฆาหรือ

ตกเติม 

2. การกรอกสัญญาจะใชเขียนหรือพิมพก็ได และสัญญาทุกฉบับตองเปนลายมือเดียวกัน 

เขียนดวยปากกาสีเดียวกัน (ควรใชปากกาสีนํ้าเงิน) หรือเคร่ืองพิมพเดียวกัน 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 
 

ทั้งน้ี  ใหผูทําสัญญาลงลายมือช่ือกํากับดานลางมุมขวาสดุของสัญญาอนุญาตฯ / สัญญา

รับทุนฯ ทุกแผนและผูค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับดานลางมุมขวาสุดของสัญญาค้ํา

ประกันทุกแผนดวย 



 

 

 
 

ตัวอยาง การกรอกขอความ 

ในสัญญาฯ 
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สัญญาเลขท่ี…………/……… 

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ........................................................................................….....…...........……
ตําบล/แขวง…......................…............ อําเภอ/เขต….....................................… จังหวดั….......................................
เม่ือวันท่ี......... เดือน............... พ.ศ.................. ระหวางกรม...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.............
กระทรวง..…...ศึกษาธิการ................ โดย...........ผูชวยศาสตราจารยจริยา  หาสิตพานิชกุล.......................................
ตําแหนง...........…อธิการบดี มทร.สุวรรณภมิู..................... ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกับ 
นาย/นาง/นางสาว................................................. ช่ือสกุล…………………….…..……… เกิดเม่ือวนัท่ี…........…..
เดือน……………… พ.ศ…….… อาย…ุ..…ป  รับราชการเปนขาราชการพลเรือน…....ในสถาบันอุดมศึกษา…......
ระดับ....…. ข้ัน…………บาท  ตําแหนง….........………… สังกัด...........(หนวยงานตนสังกัด)............................…
กอง…(ศูนย........)…. กรม........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ….. กระทรวง......ศึกษาธิการ............. 
อยูบานเลขท่ี………..… ซอย…………....……… ถนน……………..……. ตําบล/แขวง…………………………. 
อําเภอ/เขต……...……..…จังหวัด……………….…...  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 

 

โดยท่ีผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท………….………….. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการ
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 

รูปถาย 1 น้ิว 

วัน เดือน ป 

ที่ทํา

ที่อยูตาม

สําเนา

ทะเบียน



 

 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ

ระดับ…………………….. สาขาวิชา………………………………………………………..…......…………….. 
ณ ประเทศ………………………………………. มีกําหนด…………..………….ป นับต้ังแตวันท่ี…………. 
เดือน…………….……. พ.ศ………… จนถึงวันที่….…….. เดือน……………..……………. พ.ศ. ………......…. 

ในกรณีท่ีผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ 
การวิจัย ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ผูใหสัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญา 
กับผูรับสัญญาข้ึนใหม เพื่อใชครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาข้ึนใหม ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวา 
สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย 

 
/ขอ 2… 
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ขอ 2 ในระหวางเวลาท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําส่ังทางราชการของ
ผูรับสัญญา และของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ  
พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย และเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ท้ังท่ีไดออกใช
บังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และท่ีจะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
และคําส่ังดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ 
การวิจัยและจะต้ังใจศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการศึกษา 
ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว 

 

ขอ 3 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีท่ีผูรับสัญญาพิจารณา
เห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือเสร็จส้ินการปฏิบัติการวิจัย ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามขอ 1 หรือการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ของผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญา
ไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียกผูให
สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมี
สิทธิระงับซ่ึงทุน และหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใดและผูใหสัญญา
จะตองปฏิบัติดังนี้ 

3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาช้ันตนของผูให
สัญญาทันที 

3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม….........มทร.สุวรรณภูมิ............. กระทรวง...…ศึกษาธิการ................. 
หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามท่ีผูรับสัญญาและสวนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของเห็นสมควรทันที เปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาท่ีศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

3.3 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
หรือมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอ่ืน และยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตาม
สัญญา นั้น  การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 3.2 และ 3.3 
ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชท้ังส้ิน 

 
/ขอ 4… 
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ขอ 4 เม่ือผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ท้ังนี้ไมวาจะเสร็จหรือ
สําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติ
ราชการในกรม….....…มทร.สุวรรณภูมิ…..................… กระทรวง….....…ศึกษาธิการ.….…......หรือในกระทรวง  
ทบวง  กรมอ่ืน ตามท่ีผู รับสัญญาและสวนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของเห็นสมควรในทันที  เปนระยะเวลา 
เทากับระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันท่ี
จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น 
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเร่ิมตนนับต้ังแตวันท่ีปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิม
แลว 

 

ขอ 5 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการ
ไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินแกทางราชการ 

5.1 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 1 (ก) หรือทุน
ประเภท 1(ค) ผูใหสัญญาจะตองชดใชทุน เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน 
เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

5.2 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 1 (ข)  
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และ
เงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 

สําหร ับส วน ที ่เป น เ ง ินท ุน ที ่ได ร ับ ให ชด ใช เป น เบี ้ยปร ับราย เด ือนตาม จํานวน 
ท่ีกระทรวงการคลัง และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดข้ึน โดยใชฐานอัตรา
คาใชจายท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดสําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศเปนเกณฑ 

5.3 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท 2  
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวน เงินเดือน และเงิน
ท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแก ทางราชการอีกดวย 

 
/ในกรณ.ี.. 
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ในกรณีท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ 

ขอ 4 เงินท่ีจะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหน่ึงขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาท่ีผูใหสัญญากลับ 
เขาปฏิบัติราชการ 

 

ขอ 6 เงินท่ีจะชดใชคืนและเงินเบ้ียปรับตามขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา 
จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา 
ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็
ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระ 
นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

 

ขอ 7 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการ 
ไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญา 
ไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี 

ในระหวางระยะเวลาท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหวางระยะเวลาท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3.2 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิด 
วินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก
ผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5 ท้ังนี้ เวนแตผูรับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรท่ีผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออกหรือ
ปลดออก 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถูกส่ังใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพเปนคนไร
ความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแลวแตกรณี แตทั ้งนี ้ถาผู ใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะ 
เวลา 2 (สอง) ป นับแตวันท่ีผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการหรือวันท่ีผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือ
ลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบ้ียปรับตามขอ 5 วรรคหน่ึง หรือวรรค
สองแลวแตกรณี 

 

ขอ 8 ในกรณีท่ีผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมให
ผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพ่ือชดใชเงินท่ี
ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ท้ังนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามท่ีระบุไวในขอ 6 แลว แต
ทางราชการยังมิไดส่ังจายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกลาวใหแกผูใหสัญญา ผูใหสัญญาจะตองรับ
ผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดท่ีเกิดข้ึนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะถึงวันท่ีทางราชการเบิกหักสงเงิน
ดังกลาวชดใชหนี้ 

/ขอ 9... 
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ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให…..................…(ผูคํ้าประกัน)…..................……… 

ทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 
ในกรณี ผู คํ้ าประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคํา ส่ังใหพิ ทักษทรัพย เด็ดขาดหรือมี 

คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปล่ียนผูคํ้าประกัน ผูใหสัญญาจะตอง 
จัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ี 
ผูคํ้าประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันท่ี
ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปล่ียนผูคํ้าประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดให 
มีผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน 
การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาต้ังคณะกรรมการข้ึนตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปน 
ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไมมีผูคํ้าประกันก็ได 

 

สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 
 
ลงช่ือ ………(ช่ือผูไดรับอนญุาต)…………ผูใหสัญญา 

(………………………………………) 
 

ลงช่ือ ………………………….……………ผูรับสัญญา 
                 (..ผูชวยศาสตราจารยจริยา  หาสิตพานะชกุล..) 

 
ลงชื่อ ……………………….………………พยาน 

(………………………………………) 
 

ลงช่ือ ………………….……………………พยาน 
(………………....……………………) 
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กรณีผูไดรับอนุญาตมีคูสมรส  
 
ขาพเจา………(ช่ือคูสมรส)……… คูสมรสของ…..................(ช่ือผูไดรับอนุญาต)……………. 

………………………………. ยินยอมให…....(ช่ือผูไดรับอนุญาต)……..…………. ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 
 
ลงช่ือ ………(ช่ือคูสมรส)…….........…ผูใหความยินยอม 

(…………………………………) 
 
ลงช่ือ ……………………..…………… พยาน 

(………………….………………) 
 
ลงช่ือ …………………………………… พยาน 

(……………………...……………) 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญาน้ี 

กรณีผูไดรับอนุญาตไมมีคูสมรส ใหระบุสถานภาพ 

 
ลงช่ือ ……...(ช่ือผูไดรับอนุญาต)……… ผูใหสัญญา 

(…………………………………) 
 

 

 

 

 

 

 



ติดอากรแสตมป  50 

10 สัญญาคํ้าประกัน บาท 

วัน เดือน ป ที่

ทําสัญญา 

ทําท่ี………………………………..…….………… 

วันท่ี………. เดือน…………..……….. พ.ศ…....…. 

ตามท่ี….........…(ช่ือผูไดรับอนุญาต)……..……………… ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหสัญญา” 
ไดรับอนุญาตจาก……ผูชวยศาสตราจารยจริยา  หาสิตพานิชก…ุ… ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูรับสัญญา” ให
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ………………………………...……………………….……… ตาม
สัญญาเลขท่ี........(เลขท่ีในสัญญาอนุญาต)…..... ลงวันท่ี…...(วันที่ในสัญญาอนุญาต)…… ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา 
“สัญญาอนุญาต”  นั้น 

ขาพเจา…….…(ช่ือผูคํ้าประกัน)…… ผูคํ้าประกัน…...…(ช่ือผูไดรับอนุญาต)……..…………..
อายุ……………..ป อาชีพ…………………………….……….. ตําแหนง……………………………………..
สังกัด………………………………...……… อยูบานเลขท่ี……………….... ซอย……………………………
ถนน……………………………. ตําบล/แขวง…………………………….. อําเภอ/เขต…………………….
จังหวดั……………………………. คูสมรสช่ือ……………………………………… เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดย
เปน……………………………….. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูคํ้าประกัน” ตกลงทําสัญญาคํ้าประกันใหไว
แกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี ้

ที่อยูตาม

สําเนา

ทะเบียน

บาน 

ขอ 1 ผูคํ้าประกันตกลงผูกพันตนเขาคํ้าประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิดใน
ฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวย
ประการใดๆ ผู คํ้าประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้นท้ังส้ิน 
ทุกประการใหแก ผู รับสัญญาทันทีโดยผู รับสัญญามิจําตองเรียกรองให ผูให สัญญาชําระหนี้กอนและ 
ผูคํ้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบ้ียและคาเสียหาย (ถาหากมี) 
ครบเต็มจํานวน 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยตอดวยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม  แมการขยายเวลาตอนั้นจะเปนการเปล่ียนแปลงสาขาวิชา 
ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแมวาการขยายเวลาตอดังกลาว ผูรับสัญญาจะไดแจงหรือ 
มิไดแจงใหผูคํ้าประกันทราบก็ตามใหถือวาผูคํ้าประกันตกลงรับเปนผูคํ้าประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอด
ระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย 

 

/ขอ 2… 
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ขอ 2 ในกรณีท่ีผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหแก
ผูใหสัญญาโดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผู คํ้าประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผู คํ้าประกันไดตกลง 
ยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกคร้ังและผูคํ้าประกันตกลงมิใหถือเอา 
การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปล้ืองความรับผิดของผูคํ้าประกันและจะ
รับผิดในฐานะผูคํ้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย  
(ถาหากมี) ครบเต็มจํานวน 

ขอ 3 ผู คํ้าประกันจะไม เพิกถอนการค้ํ าประกันตลอดระยะเวลาท่ีผูให สัญญาตองรับผิดชอบ 
อยูตามเง่ือนไขในสัญญาอนุญาต 

สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูคํ้าประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

ลงช่ือ .........…(ช่ือผูคํ้าประกนั).….......ผูคํ้าประกัน 
(…………………………………) 
 

ลงช่ือ .…(ช่ือคูสมรสผูคํ้าประกัน)…....คูสมรสผูใหความยินยอม 
(…………..……………..………) 

 
ลงช่ือ ………………………………….. พยาน 

(…………………………………) 
 
ลงช่ือ ……………………………… ….. พยาน 

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

กรณีผูคํ้าประกันไมมีคูสมรส ใหระบุสถานภาพ 

 
ลงช่ือ …………(ช่ือผูคํ้าประกัน)…….…..ผูคํ้าประกัน 

(……………………………………) 
 



 

 

 

แบบฟอรมเกี่ยวกับ 

การลาศึกษาตอภายในประเทศ 
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แบบรายงานผลการศึกษา 
สําหรับขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอประเภท ก. หรือ ข. 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ใหกรอกขอความตอไปน้ี 

1.     ช่ือ ................................................................. สังกัด ( สถาบัน  / สํานัก /  คณะ / กอง ) .................................... 
        .............................................................................................. ศูนย................................................... 
2.     สถานศึกษา ..................................................... ศึกษาในระดบั .......................... สาขาวิชา ................................

วิชาเอก .......................................................... วิชาโท ……..…………………….. ตั้งแตปการศึกษา ………. 
3.     ตามหลักสูตรจะตองศึกษาวิชาบังคับ ...................................... หนวยกิต วิชาเลือก …………..…….. หนวยกิต 
        วิชาเอก ……………………....… หนวยกิต  วิชาโท ………..……….…….. หนวยกิต  และวิทยานิพนธ หรือ        

สอบขอเขียนพิสดาร ………………......….. หนวยกิต  รวมทั้งส้ิน ………………………. หนวยกิต 
4.     อาจารยท่ีปรึกษา ช่ือ ………………….…...……………..….……… คณะ / ภาควิชา .………………….…… 
5.     ขณะน้ีขาพเจาไดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี …….......….... ปการศึกษา ……………....…....….. เร่ิมต้ังแต  

วันท่ี ….... เดอืน …...............…… พ.ศ. …….…... ถึงวันท่ี …..… เดือน ……..…..….…… พ.ศ. …..….. ดังนี ้
 

ชื่อรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต นับหนวยกิตหรือไม หมายเหตุ 

     
     
     
 

รวม …………………………………… หนวยกิต 
 

6.     ผลการศึกษาภาคเรียนท่ีผานมา  ภาคเรียนท่ี ……………..……………. ปการศึกษา ……………….. ดังนี ้
 

ชื่อรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต นับหนวยกิตหรือไม หมายเหตุ 

     
     
     
     
 

รวม …………………….. หนวยกิต  ไดคะแนนเฉล่ีย ……………………… 



7.     สรุปผลการศึกษาท่ีผานมา  รายงานผลการศึกษาในขอ  6  ดวย 
ก.    ภาควิชาการ 
       วิชาบังคับ ……………….……… หนวยกิต     วิชาเลือก ………….…………... หนวยกิต 
       วิชาเอก ………………….……… หนวยกิต      วชิาโท ...…….…….…. ……… หนวยกิต 
       อ่ืนๆ  (ถามี) …………………………….. 

รวมท้ังส้ิน …………………….. หนวยกติ  ไดคะแนนเฉล่ีย……………………… 
ข.    ภาควิทยานิพนธ  หรือสอบขอเขียนพสิดาร (Comprehensive) 

วิทยานิพนธ (อยูในข้ันใดโปรดเขียนเคร่ืองหมาย  √  ลงใน        ) 
        เสนอโครงราง    ดําเนินการวิจยั    สอบวิทยานพินธ 
สอบขอเขียนพิสดาร (อยูในข้ันใดโปรดเขียนเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ) 
        สอบขอเขียน     สอบปากเปลา 

8.     เหลือวิชาท่ีตองศึกษา 
ก.    ภาควิชาการ 
       วิชาบังคับ ……………….……… หนวยกิต     วิชาเลือก ………….…………... หนวยกิต 
       วิชาเอก ………………….……… หนวยกิต      วชิาโท ...…….…….…. ……… หนวยกิต 
       อ่ืนๆ  (ถามี) …………………………….. 

รวมท้ังส้ิน …………………….. หนวยกติ  ไดคะแนนเฉล่ีย……………………… 
ข.    ภาควิทยานิพนธ  หรือสอบขอเขียนพสิดาร (Comprehensive) 

วิทยานิพนธ (อยูในข้ันใดโปรดเขียนเคร่ืองหมาย  √  ลงใน        ) 
        เสนอโครงราง    ดําเนินการวิจยั    สอบวิทยานพินธ 
สอบขอเขียนพิสดาร (อยูในข้ันใดโปรดเขียนเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ) 
        สอบขอเขียน     สอบปากเปลา 

9.     การศึกษาจะสําเร็จในภาคเรียนท่ี ………………….…….. ปการศึกษา …………………. 
                                                ลงช่ือ…………………………...………. ผูกรอกแบบรายงาน 
ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา  โปรดใหความเหน็เกีย่วกบัผลการศึกษาของ (นาย , นาง , นางสาว ……...……..) 

         ดีมาก       ดี       ปานกลาง         ต่ํา        ตก 
ขอคิดเห็นอ่ืน  ๆ ......................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ………………………………………….อาจารยท่ีปรึกษา 
                    (…………………...……………………) 

                             วันท่ี…….….. เดือน……..……………….…….. พ.ศ………….. 
 
หมายเหตุ  1. ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตองรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน ตามแบบฟอรมนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนในภาคตอไป              

2. การรายงานใหรายงานตอผูบังคับบญัชาช้ันตน เพื่อรายงานตอกรม 
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3. ผูไมรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานน้ี  ถือวาปฏบิัติฝาฝนขอ 12 อาจไดรับพิจารณาโทษตามขอ 30 แหงระเบียบ    กระทรวงศึกษาธิการวาดวย  
การใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ  พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาตอของขาราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 

  
เขียนท่ี ................................................................ 

วันท่ี ........ เดอืน .............................. พ.ศ. ................. 
 

เร่ือง  ขอขยายเวลาศึกษาตอภายในประเทศ 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ดวย ขาพเจา ................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
ระดับ .................. ข้ัน .................................. บาท สังกัด ........................................................................................... 
กอง ............................................................................................. กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 
กระทรวงศกึษาธิการ ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ สาขาวิชา .................................................................................... 
ระดับ ..................................... เพื่อรับวุฒิ .................................................................................. มีกําหนด ............ ป 
............................ เดือน ตั้งแตวันท่ี ...................... เดือน ................................................. พ.ศ. ................................. 
ถึงวันท่ี .......... เดือน .......................................... พ.ศ. ............... โดยทุน ................................................................... 
................................................................... ประเภท (ก. หรือ ข.) ............................................................................... 
 

บัดนี้  ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษา ยังเหลืออีก ..................................................................... หนวยกติ 
ตองใชเวลาศึกษาตออีก ............................ ภาคเรียน ตั้งแตวันท่ี  .............. เดือน ...................................................... 
พ.ศ. ........................ ถึงวันท่ี ............... เดือน ....................................... พ.ศ. ........................ ดังหนังสือรับรองของ
สถาบันการศึกษา และสําเนารายงานผลการศึกษา (ตั้งแตเร่ิมเขาการศึกษา) ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนนิการตอไปดวย 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
                                                               
 
                                                                    (......................................................................) 
                                                         ตําแหนง .......................................................................... 
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แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาตอของขาราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 
  

เขียนท่ี ................................................................ 
วันท่ี ........ เดอืน .............................. พ.ศ. ................. 

 

เร่ือง  ขอขยายเวลาศึกษาตอภายในประเทศ 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ดวย ขาพเจา ................................................................  ตําแหนง ........................................................... 
ระดับ .................. ข้ัน .................................. บาท สังกัด ........................................................................................... 
กอง ............................................................................................. กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 
กระทรวงศกึษาธิการ ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ สาขาวิชา .................................................................................... 
ระดับ .................................. เพื่อรับวุฒิ ............................................................................. มีกําหนด .................... ป 
............................ เดือน ตั้งแตวันท่ี .................. เดือน ........................................................... พ.ศ. ........................... 
ถึงวันท่ี .......... เดือน .......................................... พ.ศ. ............... โดยทุน ................................................................... 
................................................................... ประเภท (ก. หรือ ข.) ............................................................................... 
และต้ังแตวันท่ี ................. เดือน ......................... พ.ศ. ................... ถึงวันท่ี .................. เดือน ................................. 
พ.ศ. ................. โดยทุน ................................................................... 
 

บัดนี้  ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษา ยังเหลืออีก ..................................................................... หนวยกติ 
ตองใชเวลาศึกษาตออีก ........................ ภาคเรียน ตั้งแตวนัท่ี  .................... เดือน .................................................... 
พ.ศ. ...................... ถึงวันท่ี ................... เดือน .................................... พ.ศ. ......................... ดังหนังสือรับรองของ
สถาบันการศึกษา และสําเนารายงานผลการศึกษา (ตั้งแตเร่ิมเขาการศึกษา) ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนนิการตอไปดวย 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
                                                               
 
                                                                       (...............................................................) 
                                                                    ตําแหนง ....................................................... 
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แบบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 
  

เขียนท่ี.................................................................. 
วันท่ี............ เดือน............................ พ.ศ................ 

 

เร่ือง  ขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ดวย ขาพเจา............................................................................................................. ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง.......................................... ระดับ...................... ข้ัน......................................... บาท 
สังกัด................................................................ ศูนย.......................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอระดับ........................................... สาขา........................................................................ 
เพื่อรับวุฒิ...................................................... ณ......................................................................................................... 
มีกําหนด................... ป ............... เดือน  ตัง้แตวนัท่ี................. เดือน....................................... พ.ศ......................... 
ถึงวันท่ี................. เดือน.............................. พ.ศ............. โดยทุน..............................................................................  
 

บัดนี้  ขาพเจา........................................................................................    ไดศึกษาจบหลักสูตรแลว                   
      ไดพนสภาพการเปนนักศึกษา                 ไดศกึษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว คงเหลือแตวิทยานิพนธ 

จึงขอรายงานตัวเพ่ือกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม   ตั้งแตวนัท่ี........................ เดือน.............................................. 
พ.ศ.................. เปนตนไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                               
                                                           (ลงช่ือ)................................................... 
                                                                     (...................................................) 
                                                         ตําแหนง .................................................. 
 
หมายเหตุ  หากประสงคจะขอปรับปรุงตําแหนงและปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิท่ีไดรับเพิ่มข้ึน 

จะตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 30 วนั นับจากวันท่ีสถานศึกษาออกหนังสือรับรองวาสําเร็จ
การศึกษา พรอมนี้ไดแนบเอกสาร 

          หนังสือรับรองวาศึกษาครบตามหลักสูตรจากสถาบัน 
          รายงานผลการศึกษา 



 
 
 
 
 

แบบฟอรมเกี่ยวกับ 

การลาศึกษาตอตางประเทศ 
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แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

 

(เขียนท่ี)..................................................................... 
วันท่ี................ เดือน............................... พ.ศ. .................. 

เร่ือง  .......................................................... 
 

เรียน  ......................................................... 
  ขาพเจา........................................................................... ตําแหนง............................................ 
ระดับ.................... สังกัด..................................................................................................................................... 
เกิดวันท่ี...................................................................... เขารับราชการเม่ือวันท่ี.....................................................
ไดรับเงินเดือนๆ ละ..................................บาท มีความประสงคจะไป................................................................. 
..................................................................................................... ณ ประเทศ...................................................... 
ดวยทุน................................................................................................................................................................. มี
กําหนด............ป.............เดือน............วัน ตัง้แตวนัท่ี....................................  ถึงวันท่ี...................................... 
   

  ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ทุกประการ 
 

            ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                (ลงช่ือ)......................................................... 
               (.......................................................) 
ความเห็นผูบงัคับบัญชา 

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

      (ลงช่ือ)........................................................ 
         (ตําแหนง)............................................................. 
      วันท่ี.........../ .............................../............... 
คําสั่ง 
    อนุญาต    ไมอนุญาต 

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

      (ลงช่ือ)........................................................ 
         (ตําแหนง)............................................................. 
      วันท่ี.........../ .............................../............... 
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 ประวัติสวนตัวของขาราชการ 

โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

1.  

1.1  ช่ือภาษาไทย                                                                ภาษาอังกฤษ                                                               .                            
1.2  วัน เดือน ปเกิด                                                                               อายุ                                                        ป  
1.3  พื้นฐานความรูข้ันสูงสุด 

(         )  ประกาศนียบัตร สาขาวิชา                                                                                                                 . 
(         )  ปริญญาตรี สาขาวิชา                                                                                                                         . 

ปริญญาโท สาขาวิชา                                                                                                                        . (       )  
(         )  ปริญญาเอก สาขาวชิา                                                                                                                       . 

จาก                                                                                                                        (ช่ือสถานศึกษา)  
ประเทศ                                                                                                        เม่ือ พ.ศ.                      .   

เคยไป  ศึกษา  ฝกอบรมตางประเทศคร้ังสุดทาย ณ ประเทศ                                                              .  1.4  
มีกําหนด            ป            เดือน             วัน  ตั้งแตวนัท่ี                                                                                .  
ถึงวันท่ี                                                                          .  

1.5  รับราชการจนถึงวันกําหนดออกเดินทาง รวมเปนเวลา                   ป                          เดือน                      วัน 
โดยเร่ิมเขารับราชการเปนขาราชการประเภท                                                                                                . 
ตั้งแตวนัท่ี                                                                            ถึงวันท่ี                                                              .   
เปนขาราชการประเภท                                                       ตั้งแตวนัท่ี                                                         .  
ถึงวันท่ี                                                                          .   

1.6  ขณะน้ีเปนขาราชการ ระดับ                                                        ข้ัน                                                       บาท  
ตําแหนง                                                                            สังกัด                                                                    . 
                                                                                                                                                                       . 

1.7  สถานท่ีติดตอ                                                                                                                                                . 
หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน                                                         มือถือ                                                       . 
e-mail address                                                                                                                                       (ถามี) 
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- 2 - 

 

2.1  ไป  ศึกษา  ฝกอบรม ดวยทุน                                                                                                              . 
2.2  ผูรับผิดชอบเร่ืองเงินคาใชจาย (เฉพาะกรณีไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนสวนตัว หรือทุนประเภท 2 อ่ืนๆ) คือ                       

อยูบานเลขท่ี                     . 
ตรอก/ซอย                                         ถนน                                      ตําบล/แขวง                                           . 
อําเภอ/เขต                                                                      จังหวัด                                                                    . 
อาชีพ                                                                              สถานท่ีติดตอ                                                         . 
                                                                                       หมายเลขโทรศัพท                                                  . 
 

 

2. ผูรับผดิชอบเรื่องคาใชจาย 

3.  โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม 

3.1  (         )  ไปฝกอบรม วิชา/เร่ือง                                                                                                                     . 
(       )  ไปศึกษา   ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
                     ประกาศนยีบัตร/วุฒิบัตร                                                                                                     .  
วิชา                                                                                                                                                               .    
ณ                                                                                                                  (ช่ือสถานศึกษาหรือฝกอบรม) 
ประเทศ                                                                                    มีกําหนด             ป               เดือน         วัน  
กําหนดออกเดินทางวันท่ี                 เดือน                            พ.ศ.                                 . 

3.2  โครงการหรือแนวการศกึษาหรือฝกอบรม มีรายละเอียด ดังนี ้
 (         )  ฝกอบรม : เนื้อหาวิชา/เร่ืองท่ีจะฝกอบรม                                                                                      . 

                                                                                                                                                        . 
ศึกษา : หลักสูตร ใชเวลาศึกษา                          ป  (       )  

 : ลักษณะการเรียนการสอน   course work    ทําวิจยั    
 : ลักษณะเนื้อหาวิชา เกี่ยวกบั/เนนทางดาน                                                                           . 

                                                                                                                                                                             . 
                                                                                                                                                                             . 
                                                                                                                                                                             . 
 
 

ลงนาม                                                        ขาราชการ 
                               (                                                       ) 
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1.1 ช่ือ............................................................................นามสกุล.................................................................... 
1.2 ตําแหนง....................................................กอง/กลุม/ภาควชิา.................................................................... 

คณะ..................................................................กรม/มหาวทิยาลัย…………............…………………..… 
1.3 ไป  ฝกอบรม วิชา/เร่ือง………………………………………………………...............…………….. 

ไป  ศึกษา ระดับ...............................วิชา………………….................……………………………….. 
ณ………………………………...................……………….ประเทศ........................................................ 

1.4 มีกําหนด……………ป...............เดือน...................วัน 
1.5 เร่ิมต้ังแตวนัท่ี.................................................ถึงวันท่ี........................................................ 

 

 

1. ขอมูลของขาราชการ 

เหตุผลความจําเปนและโครงการหรือแผนงานท่ีจะกลับมาปฏิบตัิราชการ 

คําชี้แจงของสวนราชการเจาสังกัด 2. 

2.1 ขอช้ีแจงวา ขาราชการผูนี้ 
(   ) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบกอนเกษียณอายุราชการ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติ 
      ราชการชดใชการลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมท่ีคางอยูดวย 
(   ) มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึง 
      วันกําหนดออกเดินทาง 
(   ) พนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว 

พนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว แตปฏิบัติราชการยังไมครบ 1 ป โดยสังกัดมีความจําเปน (   ) 
      อยางยิ่งท่ีจะใหขาราชการไปศึกษา โดยมีรายละเอียดเหตุผลความจําเปนแนบทาย 
(   ) มีความรูภาษาตางประเทศท่ีจะใชในการศึกษาไดตามท่ี ก.พ. กําหนด คือ............................ 
      .............................................................................................................................. 
(   ) ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา 
 

2.2 ขอรับรองวา 
การไป  ศึกษา  ฝกอบรม  ของขาราชการผูนี้ไมทําใหเสียราชการ เพราะยังมี 

ผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมตองต้ังอัตรากําลังเพิ่ม  
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2 

3. เหตุผลความจําเปนท่ีใชขาราชการไปศึกษา/ฝกอบรม  

 

...............................................................................................................................(สวนราชการเจาสังกดั)  
มีความจําเปนท่ีจะใหขาราชการไป        ศึกษา              ฝกอบรม วิชา ณ ตางประเทศ         เพราะเปนวิชา
ท่ีสําคัญท่ี.................................................................................(สวนราชการเจาสังกัด) ตองการมาก  
 

3.1 การไป      ศึกษา     ฝกอบรม ของขาราชการผูนี้ สอดคลองกับขอ 8 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน   ณ ตางประเทศ  พ.ศ. 2549 
คือ 

 (     )   ไมมีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย 
 (     ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แตยังมีจํานวนไมเพยีงพอ 
 (     ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แตไมสูงพอ 
 

3.2 การไปศึกษา/ฝกอบรมของขาราชการผูนี้  เปนไปตามประกาศ ก.ข.ต.  วันท่ี 19 กรกฎาคม 2550  ดังนี้ 

สอดคลองกับแนวความคิดและยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ   3.2.1 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554 (รายละเอียดดบัแนบ) 

หรือ 
 แผนกลยทุธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ: (รายละเอียดดังแนบ) 

  3.2.2 สอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ (เชน ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ) คือ
.................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

สาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีขาราชการไป     ศึกษา      ฝกอบรม 3.3 
   (   ) สนับสนนุภารกจิหลักของสวนราชการ (รายละเอียดดังแนบ) 
   (   ) เปนการสรางองคความรูใหมท่ีจะเปนประโยชนตอสวนราชการ (รายละเอียดดงัแนบ) 
   (   ) เปนภารกิจเรงดวน (รายละเอียดดังแนบ) 
   (   ) มีผลตอการวางแผนอัตรากําลังคน (รายละเอียดดังแนบ) 
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3 
 

4. โครงการหรือแผนงานท่ีจะใหขาราชการกลับมาปฏิบตัริาชการ    

 ภายหลังจากข าราชการผูนี้ สํ า เ ร็จการ    ศึกษา      ฝกอบรม  จะใหก ลับมาทําหน า ท่ี                      
ในตําแหนง.............................................................................................................................................................. 
สังกัด....................................................................................................................................................................... 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน คือ.........………………………………………...............……………... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 .................................................................................(สวนราชการเจาสังกัด) ไดพิจารณาเห็นสมควรให 
ขาราชการผูนี้ไป ศึกษา   ฝกอบรม ณ ตางประเทศ  ตามความสําคัญของสาขาวิชาและความตองการของ
.................................................................................................(สวนราชการเจาสังกัด)  โดยคํานึงถึงความจําเปน
รีบดวน ความสอดคลองตามประกาศ ก.ข.ต.   และแผนงานหรือโครงการท่ีจะใหขาราชการกลับมาปฏิบัติ
ราชการตามท่ีกําหนดไวแลว 
 
 
 
    ลงนาม...............................................................(ผูมีอํานาจอนุมัติ) 
     (............................................................) 
    ตําแหนง............................................................. 

วันเดือนป............................................... 
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Academic Enrollment and Term Report (AER) 
แบบรายงานผลการศึกษาของขาราชการลาศึกษา 

 

1.  NAME                                                                                              .ช่ือภาษาไทย                                               . 

TO BE COMPLETED BY STUDENT 

     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                                  .  
    Course No.                                 Course Title         Units        Audit 
                    
    
    
    
    

 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       Units      Audit     Grade 
                 
     
     
     
     

       Signature of Student                                              .Date                                         .   
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หมายเหตุ 
- โปรดกรอกขอความใหครบถวนสมบูรณ แลวสงคืนสํานักงาน ก.พ. ภายใน 1 เดือน หลังจากส้ินสุดภาคการศึกษา 
- ผูมีผลการศึกษาดี ไดคะแนนเฉล่ียประจําภาคการศึกษาต้ังแต 3.0 (A=4) ข้ึนไป ไมจําเปนตองให Advisor ให
ความเห็น แตถาไดคะแนนเฉล่ียต่ํากวา 3.0 ตองให Advisor ใหความเห็นประกอบทุกคร้ัง ในขอ 7 ของแบบฟอรมนี้ 
- โปรดถายเอกสารแบบฟอรมนี้ไวใชโอกาสตอไปดวย 

 

 7. ACADEMIC ADVISOR’S RATING : 

TO BE COMPLETED BY ACADEMIC ADVISOR 

Student’s academic performance is 
                           (       ) Outstanding        (        )  Above Average         (       ) Average   
                           (       ) Marginal             (        )  Unsatisfactory 

     Other Comments                                                                                                                                                .         
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                    
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                    
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                    
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                    
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                    
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                    
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                    
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                    
.                                                                                                                                                             

                                                  Signature of Academic Advisor                                                                         . 

                                                                      Date                                        .Tel (             .)                                    . 
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แบบรายงานตวักลับจากตางประเทศ 
 

1.   ช่ือ (ภาษาไทย)                                                           (ภาษาอังกฤษ)                                                                  .
 ดํารงตําแหนง                                                                   ระดับ                   เงินเดือน                                  บาท 

        สังกัดกรม                                                                         กระทรวง                                                                   . 
   วุฒิเดิม                                                                  สําเร็จจาก                                                                               . 

เกิดวันท่ี             เดือน                                  พ.ศ.                     ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได                                      .  
                                                                                                    โทรศัพท                                                         .                     

2.   ไดรับอนุมัติใหไป  O  ศึกษาระดับ                                                                        O  ฝกอบรม  O  ดูงาน 
   วิชา                                                                                                                                                                      .                    

ณ สถานศึกษา                                                                                      ประเทศ                                                  .                    
โดยทุน                                                                                                       (ทุนประเภท                                    ) 
O  สําเร็จตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ เม่ือวันท่ี                  เดือน                                  พ.ศ.                               . 

    O  ไมสําเร็จเพราะ                                                                                                                                               . 
                                                                                                                                                                             . 

3.   ขาพเจามีขอสังเกตและความเห็นท่ีจะเสนอแนะในเร่ืองตางๆ ดังนี้คือ 
                                                                                                                                                                            . 
                                                                                                                                                                            . 
                                                                                                                                                                            . 

4.   ออกเดินทางจากประเทศไทย  วันท่ี                   เดือน                                     พ.ศ.                               . 
      ออกเดินทางจากตางประเทศ  วันท่ี                   เดือน                                     พ.ศ.                               .                    

เดินทางถึงประเทศไทย  วันท่ี                   เดือน                                     พ.ศ.                               .                    
วันเขาปฏิบัติราชการ   วันท่ี                   เดือน                                     พ.ศ.                               .                    

     วันรายงานตัว ณ สํานักงาน ก.พ. วันท่ี                   เดือน                                     พ.ศ.                               . 
5.   ขาพเจาไดแนบ   O   หลักฐานสําเร็จการศึกษา/ฝกอบรม   O  Transcript   O  วิทยานพินธ 

       O  อ่ืนๆ                                                                                                                          มาพรอมนี้ดวยแลว 
 
 

ลงช่ือ                                                                                  . 
                                                                                                        ผูรายงาน 



 

 

 

ตัวอยาง 

การกรอกแบบฟอรม 
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แบบรายงานผลการศึกษา 
สําหรับขาราชการท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอประเภท ก. หรือ ข. 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ใหกรอกขอความตอไปน้ี 

1.     ช่ือ                   นายรักชาติ  ยิ่งชีพ                    สังกัด (สถาบัน / สํานัก / คณะ / กอง)           ศิลปศาสตร                     
                                                                                 จังหวดั               นนทบุรี                 . 
2.     สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยนเรศวร              ศึกษาในระดับ    ปริญญาเอก     สาขาวิชา ภาษาไทย                       

.วิชาเอก                      -                         วิชาโท                            -                        ตั้งแตปการศึกษา        2550              
3.     ตามหลักสูตรจะตองศึกษาวิชาบังคับ                  6                    หนวยกิต วิชาเลือก           6                 หนวยกิต 
        วิชาเอก                          -                   หนวยกิต  วิชาโท                     -            หนวยกิต  และวิทยานิพนธ หรือ        

สอบขอเขียนพิสดาร                           36                   หนวยกิต  รวมท้ังส้ิน             48                        หนวยกิต 
4.     อาจารยท่ีปรึกษา ช่ือ              นางขวัญอุมา  น้ําใจงาม                คณะ / ภาควิชา           มนุษยศาสตร                          
5.     ขณะนี้ขาพเจาไดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี             2           ปการศึกษา              2550                เร่ิมต้ังแต  

วันท่ี    1    เดือน       ธันวาคม     พ.ศ     2550      ถึงวันท่ี     31      เดือน     พฤษภาคม     พ.ศ.   2551       ดังน้ี 

 

ชื่อรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต นับหนวยกิตหรือไม หมายเหตุ 

xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 นับ  
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 นับ  
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 นับ  
     
 

รวม                              9                             หนวยกิต 
 

6.     ผลการศึกษาภาคเรียนท่ีผานมา  ภาคเรียนท่ี                   1               ปการศึกษา            2550         ดังนี ้
 

ชื่อรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต นับหนวยกิตหรือไม หมายเหตุ 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 นับ  
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 นับ  
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 ไมนับ  
     
 

รวม                   9                      หนวยกิต  ไดคะแนนเฉล่ีย                   3.50              . 



7.     สรุปผลการศึกษาท่ีผานมา  รายงานผลการศึกษาในขอ  6  ดวย 
ก.    ภาควิชาการ 
       วิชาบังคับ                    xx                       หนวยกิต     วิชาเลือก                       xx                  หนวยกิต 
       วิชาเอก                        xx                       หนวยกิต      วิชาโท                         xx                  หนวยกิต 
       อ่ืนๆ  (ถามี)                                       -                                  . 

รวมท้ังส้ิน                       18                         หนวยกิต  ไดคะแนนเฉล่ีย                3.50              . 
ข.    ภาควิทยานิพนธ  หรือสอบขอเขียนพสิดาร (Comprehensive) 

วิทยานิพนธ (อยูในข้ันใดโปรดเขียนเคร่ืองหมาย  √  ลงใน        ) 
        เสนอโครงราง    ดําเนินการวิจยั    สอบวิทยานพินธ 
สอบขอเขียนพิสดาร (อยูในข้ันใดโปรดเขียนเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ) 
        สอบขอเขียน     สอบปากเปลา 

8.     เหลือวิชาท่ีตองศึกษา 
ก.    ภาควิชาการ 
       วิชาบังคับ                                       หนวยกิต     วิชาเลือก                                       หนวยกิต 
       วิชาเอก                                           หนวยกิต      วิชาโท                                         หนวยกิต 
       อ่ืนๆ  (ถามี)                                                   . 

รวมท้ังส้ิน                                         หนวยกิต  ไดคะแนนเฉล่ีย                                  . 
ข.    ภาควิทยานิพนธ  หรือสอบขอเขียนพสิดาร (Comprehensive) 

วิทยานิพนธ (อยูในข้ันใดโปรดเขียนเคร่ืองหมาย  √  ลงใน        ) 
        เสนอโครงราง    ดําเนินการวิจยั    สอบวิทยานพินธ 
สอบขอเขียนพิสดาร (อยูในข้ันใดโปรดเขียนเคร่ืองหมาย √  ลงใน        ) 
        สอบขอเขียน     สอบปากเปลา 

9.     การศึกษาจะสําเร็จในภาคเรียนท่ี                  2                  ปการศึกษา              2552                . 
                                                ลงช่ือ                นายรักชาติ  ยิ่งชีพ                   ผูกรอกแบบรายงาน 
ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา  โปรดใหความเหน็เกีย่วกบัผลการศึกษาของ (นาย,นาง,นางสาว รักชาติ  ยิ่งชีพ) 

         ดีมาก       ดี       ปานกลาง         ต่ํา        ตก 
ขอคิดเห็นอ่ืน  ๆ                                                                                                                                                                              

ลงช่ือ                                                               อาจารยท่ีปรึกษา 
                    (                 นางขวัญอุมา  น้ําใจงาม         ) 

                             วันท่ี                   เดือน                                      พ.ศ                      . 
 
หมายเหตุ  1. ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตองรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน ตามแบบฟอรมนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนในภาคตอไป              

2. การรายงานใหรายงานตอผูบังคับบญัชาช้ันตน เพื่อรายงานตอกรม 
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3. ผูไมรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานน้ี  ถือวาปฏบิัติฝาฝนขอ 12 อาจไดรับพิจารณาโทษตามขอ 30 แหงระเบียบ    
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย  การใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ  พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพิม่เติม 
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แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาตอของขาราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 
  

เขียนท่ี                   คณะศิลปศาสตร                 .  
วันท่ี     15    เดือน         พฤษภาคม           พ.ศ.      2553     . 

 

เร่ือง  ขอขยายเวลาศึกษาตอภายในประเทศ 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ดวย ขาพเจา                  นายรักชาติ  ยิ่งชีพ                                  ตําแหนง         อาจารย                   . 
ระดับ       7         ข้ัน         15,530        บาท สังกัด              คณะศิลปศาสตร                                                        .                      
กอง               ศูนยนนทบุรี                                           กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
กระทรวงศกึษาธิการ ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ สาขาวิชา                        ภาษาไทย                                         . 
ระดับ         ปริญญาเอก         เพื่อรับวุฒิ                            ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต               มีกําหนด        3      ป 
.        -                       เดือน ตัง้แตวนัท่ี       1      เดือน                 มิถุนายน             พ.ศ.      2550     ถึงวันท่ี       31    
. เดือน          พฤษภาคม                    พ.ศ.      2553     โดยทุน    งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ                                                           ประเภท (ก. หรือ ข.)               1 (ก)               . 
 

บัดนี้  ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษา ยังเหลืออีก                             12                                      หนวยกติ 
ตองใชเวลาศึกษาตออีก            1         ภาคเรียน ตั้งแตวันท่ี          1        เดือน                       มิถุนายน                     . 
พ.ศ.       2553       ถึงวันท่ี      30      เดือน                พฤศจิกายน                  พ.ศ.           2553       ดังหนังสือรับรอง
ของสถาบันการศึกษา และสําเนารายงานผลการศึกษา (ตัง้แตเร่ิมเขาการศึกษา) ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนนิการตอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                               
 
                                                                    (          นายรักชาติ  ยิ่งชีพ       ) 
                                                         ตําแหนง              อาจารย ระดับ 7            . 
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แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาตอของขาราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 
  

เขียนท่ี                   คณะศิลปศาสตร                 .  
วันท่ี     15    เดือน         พฤษภาคม           พ.ศ.      2553     . 

 

เร่ือง  ขอขยายเวลาศึกษาตอภายในประเทศ 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ดวย ขาพเจา                  นายรักชาติ  ยิ่งชีพ                                  ตําแหนง         อาจารย                    . 
ระดับ       7         ข้ัน         15,530        บาท สังกัด              คณะศิลปศาสตร                                                         .                      
กอง               ศูนยนนทบุรี                                           กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
กระทรวงศกึษาธิการ ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ สาขาวิชา                        ภาษาไทย                                         . 
ระดับ         ปริญญาเอก         เพื่อรับวุฒิ               ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ               มีกําหนด                     3      ป 
.        6         เดือน ตั้งแตวันท่ี       1      เดือน             มิถุนายน             พ.ศ.      2550     ถึงวันท่ี                   31    . 
เดือน          พฤษภาคม               พ.ศ.      2553     โดยทุน                                   งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                                         ประเภท (ก. หรือ ข.)         1 (ก)                  . 
.                  .และต้ังแตวันท่ี       1       เดือน            มิถุนายน            พ.ศ.           2553              ถึงวันท่ี              30          
. เดือน           พฤศจิกายน            พ.ศ.       2553           โดยทุน                  สวนตัว                                     .   
 

บัดนี้  ขาพเจายังไมสําเร็จการศึกษา ยังเหลืออีก                             6                                     หนวยกิต 
ตองใชเวลาศึกษาตออีก            1         ภาคเรียน ตั้งแตวันท่ี          1        เดือน               ธันวาคม                          . 
พ.ศ.       2553       ถึงวันท่ี      31      เดือน           พฤษภาคม           พ.ศ.              2554               ดังหนงัสือรับรอง
ของสถาบันการศึกษา และสําเนารายงานผลการศึกษา (ตัง้แตเร่ิมเขาการศึกษา) ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนนิการตอไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                               
 
                                                                    (          นายรักชาติ  ยิ่งชีพ       ) 
                                                         ตําแหนง              อาจารย ระดับ 7            . 
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แบบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 
  

เขียนท่ี             คณะศิลปศาสตร                 . 
วันท่ี       20        เดือน           พฤษภาคม         พ.ศ.     2554            

 

เร่ือง  ขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ดวย ขาพเจา                                นายรักชาติ  ยิ่งชีพ                                                 ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง                      อาจารย            ระดับ           7           ข้ัน                  15,530         บาท 
สังกัด                     คณะศิลปศาสตร         ศูนย       นนทบุรี         มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอระดับ        ปริญญาเอก        สาขา               ภาษาไทย                                                  .
เพื่อรับวุฒิ               ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ                  ณ             มหาวิทยาลัยนเรศวร                                          .
มีกําหนด        3         ป       -         เดือน  ตั้งแตวนัท่ี        1      เดือน               มิถุนายน          พ.ศ      2550             . 
ถึงวันท่ี       31       เดือน         พฤษภาคม           พ.ศ       2553       โดยทุน          งบประมาณแผนดิน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                                   . 
 

บัดนี้  ขาพเจา              นายรักชาติ  ยิ่งชีพ                                                 ไดศึกษาจบหลักสูตรแลว                   
        ไดพนสภาพการเปนนักศึกษา               ไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว คงเหลือแตวิทยานพินธ 

จึงขอรายงานตัวเพ่ือกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม   ตั้งแตวนัท่ี       20       เดือน                พฤษภาคม                   . 
พ.ศ         2553           เปนตนไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                               
                                                           (ลงช่ือ)                                                . 
                                                                     (        นายรักชาติ  ยิ่งชีพ           ) 
                                                         ตําแหนง           อาจารย ระดับ 7            . 
หมายเหตุ  หากประสงคจะขอปรับปรุงตําแหนงและปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิท่ีไดรับเพิ่มข้ึน 

จะตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 30 วนั นับจากวันท่ีสถานศึกษาออกหนังสือรับรองวาสําเร็จ
การศึกษา พรอมนี้ไดแนบเอกสาร 

          หนังสือรับรองวาศึกษาครบตามหลักสูตรจากสถาบัน 
          รายงานผลการศึกษา 
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แบบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 
  

เขียนท่ี             คณะศิลปศาสตร                 . 
วันท่ี       20        เดือน           พฤษภาคม         พ.ศ.     2554            

 

เร่ือง  ขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ดวย ขาพเจา                                นายรักชาติ  ยิ่งชีพ                                               ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนง                    อาจารย            ระดับ           7           ข้ัน                  15,530         บาท 
สังกัด                   คณะศิลปศาสตร         ศูนย       นนทบุรี         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอระดับ      ปริญญาเอก        สาขา               ภาษาไทย                                                  .
เพื่อรับวุฒิ            ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต                  ณ             มหาวิทยาลัยนเรศวร                                           .
มีกําหนด        4         ป       -         เดือน  ตั้งแตวันท่ี        1      เดือน               มิถุนายน          พ.ศ      2550         
ถึงวันท่ี       31       เดือน         พฤษภาคม           พ.ศ       2553       โดยทุน   งบประมาณแผนดิน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                           .และตั้งแตวันท่ี     1     เดือน       มิถุนายน       .                     
พ.ศ.     2553     ถึงวันท่ี    31     เดือน         พฤษภาคม           พ.ศ.     2554     โดยทุน         สวนตัว                .                           

 

บัดนี้  ขาพเจา              นายรักชาติ  ยิ่งชีพ                                                 ไดศึกษาจบหลักสูตรแลว                   
      ไดพนสภาพการเปนนักศึกษา                 ไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว คงเหลือแตวิทยานิพนธ 

จึงขอรายงานตัวเพ่ือกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม   ตั้งแตวนัท่ี       20       เดือน                พฤษภาคม                   . 
พ.ศ         2554           เปนตนไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ)                                                .                                                             (
                                                                     (        นายรักชาติ  ยิ่งชีพ           ) 
                                                         ตําแหนง           อาจารย ระดับ 7            . 
หมายเหตุ  หากประสงคจะขอปรับปรุงตําแหนงและปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิท่ีไดรับเพิ่มข้ึน 

จะตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 30 วนั นับจากวันท่ีสถานศึกษาออกหนังสือรับรองวาสําเร็จ
การศึกษา พรอมนี้ไดแนบเอกสาร 

          หนังสือรับรองวาศึกษาครบตามหลักสูตรจากสถาบัน 
          รายงานผลการศึกษา 



แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
 

(เขียนท่ี)                    คณะศิลปศาสตร                    . 
วันท่ี    1    เดอืน          มกราคม           พ.ศ.    2553       . 

 

เร่ือง  ขออนุญาตเดินทางไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ                   . 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     . 
 

  ขาพเจา                     นายรักชาติ  ยิ่งชีพ                     ตําแหนง                  อาจารย                         .              
ระดับ              7                  สังกัด                 คณะศิลปศาสตร  ศูนยนนทบุรี                                                            .
เกิดวันท่ี       29      มกราคม       2510             เขารับราชการเม่ือวันท่ี       25   กันยายน       2541                            .
ไดรับเงินเดือนๆ ละ     15,530      บาท มีความประสงคจะไป          ฝกอบรม ณ ตางประเทศ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายในประเทศ                     ณ ประเทศ                   อินเดีย                                      . 
ดวยทุน      งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                                         .  
มีกําหนด    -      ป   3   เดือน    21  วัน ตั้งแตวันท่ี    10     มกราคม   2553     ถึงวันท่ี    30   เมษายน  2553      . 
   

  ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ทุกประการ 
 

            ขอแสดงความนับถือ 
 

                (ลงช่ือ)                                                         . 
               (          นายรักชาติ  ยิง่ชีพ                ) 
ความเห็นผูบงัคับบัญชา 

.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................                    

(ลงช่ือ)                                                         . 
         (ตําแหนง)             คณบดคีณะศิลปศาสตร           . 
      วันท่ี     3     /       มกราคม        /     2553     . 
คําสั่ง 
    อนุญาต    ไมอนุญาต 
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.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................                    

(ลงช่ือ)                                                           . 
         (ตําแหนง)                                                                . 
      วันท่ี             /                              /                  . 
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โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

1.  ประวัติสวนตัวของ

1.1 ช่ือภาษาไทย    นายรักดี  บานนา                                  ภาษาอังกฤษ         Mr. Rakdee  Banna                   .                           
1.2  วัน เดือน ปเกิด          18  กันยายน  2520                                      อายุ                      31                             ป  
1.3  พื้นฐานความรูข้ันสูงสุด 

(         )  ประกาศนียบัตร สาขาวิชา                                                                                                              . 
ปริญญาตรี สาขาวิชา                                                                                                                       . (         )  

(    )  ปริญญาโท สาขาวิชา         นิวเคลียรเทคโนโลยี                                                                             . 
(         )  ปริญญาเอก สาขาวชิา                                                                                                                     . 

    จาก        จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย                                                                         (ช่ือสถานศึกษา)  
    ประเทศ                     ไทย                                                                         เม่ือ พ.ศ.      2548         .   

1.4  เคยไป  ศึกษา  ฝกอบรมตางประเทศคร้ังสุดทาย ณ ประเทศ                       -                                     .  
มีกําหนด     -       ป     -       เดือน    -       วนั  ตั้งแตวันท่ี                    -                                                       .  
ถึงวันท่ี                          -                                                .  

1.5  รับราชการจนถึงวันกําหนดออกเดินทาง รวมเปนเวลา          6           ป         2               เดือน        -       วัน 
โดยเร่ิมเขารับราชการเปนขาราชการประเภท  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                             . 
ตั้งแตวนัท่ี        1  มิถุนายน  2544                                       ถึงวันท่ี        ปจจุบัน                                         .   
เปนขาราชการประเภท                       -                              ตั้งแตวนัท่ี                            -                             .  
ถึงวันท่ี                              -                                            .   
ขณะนีเ้ปนขาราชการ ระดับ                   5                                  ข้ัน                 12,220                           บาท  1.6  
ตําแหนง             อาจารย                                                 สังกัด      คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี          . 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                                                      . 

1.7  สถานท่ีติดตอ        60 หมู 3  ตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวดัอยุธยา  13000                     . 
หมายเลขโทรศัพท ท่ีทํางาน              035 xxxxxxx              มือถือ             089 xxxxxxx                            . 
e-mail address     rakdee_777@hotmail.com                                                                                       (ถามี) 
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2.1. ไป  O  ศึกษา  O  ฝกอบรม ดวยทุน   เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                         
2.2  ผูรับผิดชอบเร่ืองเงินคาใชจาย (เฉพาะกรณีไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนสวนตัว หรือทุนประเภท 2 อ่ืนๆ) 

คือ                           -                                               อยูบานเลขท่ี          -                                                      . 
ตรอก/ซอย                   -                 ถนน                    -                 ตําบล/แขวง                    -                        . 
อําเภอ/เขต                         -                                         จังหวัด                            -                                        . 
อาชีพ                              -                                                   สถานท่ีติดตอ                                                   .                            
.                                     -                                                       หมายเลขโทรศัพท                      -                  . 

 
 
3.1. (         )  ไปฝกอบรม วิชา/เร่ือง                                                                                                                     . 

(    )   O  ไปศึกษา   O  ปริญญาตรี   O  ปริญญาโท   O  ปริญญาเอก 
                                   O  ประกาศนยีบัตร/วุฒิบัตร                                                                                  . 
วิชา    Sustainable Energy and Environmental Engineering Materials                                                        .    
ณ     Osaka University                                                                                  (ช่ือสถานศึกษาหรือฝกอบรม) 
ประเทศ      ญ่ีปุน                                                                      มีกําหนด     3      ป    6         เดือน   -     วัน  
กําหนดออกเดินทางวันท่ี       1        เดือน   กรกฎาคม           พ.ศ.    2550                     . 

3.2 โครงการหรือแนวการศกึษาหรือฝกอบรม มีรายละเอียด ดังนี ้
 (         )  ฝกอบรม : เนื้อหาวิชา/เร่ืองท่ีจะฝกอบรม                                                                                      . 

                                                                                                                                                        . 
ศึกษา : หลักสูตร ใชเวลาศึกษา           3  ป 6 เดือน            ป  (    )  

    : ลักษณะการเรียนการสอน   O  course work   O  ทําวจิัย    

2. ผูรับผดิชอบเรื่องคาใชจาย 

3.  โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม 

    : ลักษณะเนือ้หาวิชา เกี่ยวกับ/เนนทางดาน         วัสดุศาสตร                                               . 
                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                      . 

 
 

ลงนาม                             รักดี  บานนา                          ขาราชการ 
                               (                        นายรักดี  บานนา                       ) 
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1.1 ช่ือ              นายรักดี                                   นามสกุล              บานนา                                            . 
1.2 ตําแหนง    อาจารย                       กอง/กลุม/ภาควิชา    สาขาวิชาวิทยาศาสตร                              . 

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กรม/มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู                . 
ไป  O  ฝกอบรม วิชา/เร่ือง                                                                                                           .                                       1.3   

        ไป   O  ศึกษา ระดับ   ปริญญาเอก    วิชา    Sustainable Energy and Environmental Engineering Materials                      
 ณ    Osaka University                                    ประเทศ       ญ่ีปุน                                                  . 

1.4   มีกําหนด       3        ป        6          เดือน        -          วัน 
1.5   เร่ิมต้ังแตวนัท่ี    1  กรกฎาคม  2550                      ถึงวันท่ี         31  ธันวาคม  2553                      .                                 
. 

 

2.1 ขอช้ีแจงวา ขาราชการผูนี้ 
(   )   มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบกอนเกษียณอายุราชการ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติ 
             ราชการชดใชการลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยัเดิมท่ีคางอยูดวย 
(   )   มีวนัรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึง 
              วันกําหนดออกเดินทาง 

พนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว (   )   
(        )   พนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว แตปฏิบัติราชการยังไมครบ 1 ป โดยสังกดัมีความจําเปน       อยาง

ยิ่งท่ีจะใหขาราชการไปศึกษา โดยมีรายละเอียดเหตุผลความจําเปนแนบทาย 
(        )   มีความรูภาษาตางประเทศท่ีจะใชในการศึกษาไดตามท่ี ก.พ. กําหนด คือ                           .   
                                                                                                                                              .                                      
(  )    ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวนิัย หรือถูกฟองคดีอาญา 

 
2.2 ขอรับรองวา 

การไป   O  ศึกษา   O  ฝกอบรม ของขาราชการผูนี้ไมทําใหเสียราชการ เพราะยังมี  

เหตุผลความจําเปนและโครงการหรือแผนงานท่ีจะกลับมาปฏิบตัิราชการ 

1.  ขอมูลของขาราชการ 

คําชี้แจงของสวนราชการเจาสังกัด 2.  

ผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมตองต้ังอัตรากําลังเพิ่ม 
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               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                                  (สวนราชการเจาสังกัด) 
มีความจําเปนท่ีจะใหขาราชการไป    O  ศึกษา     O   ฝกอบรม วิชา  ณ  ตางประเทศ  เพราะเปนวิชาท่ีสําคัญท่ี      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ             (สวนราชการเจาสังกัด) ตองการมาก 

3.1  การไป     O   ศึกษา     O   ฝกอบรม  ของขาราชการผูนี้  สอดคลองกับขอ  8  ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 
2549  คือ 

(   )  ไมมีการศึกษาวิชานีใ้นประเทศไทย 
(        )  มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แตยังมีจํานวนไมเพียงพอ 

มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แตไมสูงพอ (        )  
3.2  การไปศึกษา / ฝกอบรมของขาราชการผูนี้  เปนไปตามประกาศ ก.ข.ต. วันที่  19  กรกฎาคม  

2550  ดังนี้ 
3.2.1  สอดคลองกับแนวความคิดและยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ 

  O  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 - 2554  
(รายละเอียดดงัแนบ) หรือ 

O  แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ : (รายละเอียดดังแนบ) 
3.2.2  สอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการ (เชน ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ) 

คือ      โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                .         
                                                                                                                                                                  .   
                                                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                                                  . 

3.3  สาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีขาราชการไป     O  ศึกษา     O  ฝกอบรม 

เหตุผลความจําเปนท่ีใหขาราชการไปศึกษา/ฝกอบรม 3.  

(        )  สนับสนุนภารกจิหลักของสวนราชการ (รายละเอียดดังแนบ) 
(    )  เปนการสรางองคความรูใหมท่ีจะเปนประโยชนตอสวนราชการ (รายละเอียดดังแนบ) 
(        )  เปนภารกิจเรงดวน (รายละเอียดดังแนบ) 
(        )  มีผลตอการวางแผนอัตรากําลังคน (รายละเอียดดงัแนบ) 
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ภายหลังจากขาราชการผูนี้สําเร็จการ       O     ศึกษา      O     ฝกอบรม จะใหกลับมาทําหนาท่ี 
ในตําแหนง        อาจารย                                                                                                                           .                                     
.สังกัด           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                .                               
.มีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน คือ        อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร                         .               
                                                                                                                                                                  .  
                                                                                                                                                                  .   
                                                                                                                                                                  .              

            
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                 (สวนราชการเจาสังกัด) ไดพิจารณา

เห็นสมควรให ขาราชการผูนี้ไป       O  ศึกษา       O   ฝกอบรม ณ ตางประเทศ   ตามความสําคัญของ 

โครงการหรือแผนงานท่ีจะใหขาราชการกลับมาปฏิบตัิราชการ 4.  

สาขาวิชาและความตองการของ                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                   
(สวนราชการเจาสังกัด) โดยคํานึงถึงความจําเปนรีบดวน ความสอดคลองตามประกาศ ก.ข.ต. และแผนงานหรือ
โครงการท่ีจะใหขาราชการกลับมาปฏิบัติราชการตามท่ีกําหนดไวแลว 

 
 

ลงนาม                                                                     (ผูมีอํานาจอนุมัต)ิ 
                        (                                                                    ) 

                                                  ตําแหนง    อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                         
           วันเดือนป                                                    . 
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Academic Enrollment and Term Report (AER) 
แบบรายงานผลการศึกษาของขาราชการลาศึกษา 

 TO BE COMPLETED BY STUDENT 

1.  NAME     Mr. Rakdee  Banna                                                    .ช่ือภาษาไทย             นายรักดี  บานนา             . 
     สังกัด    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู    .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 : (   ) Semester                      (       ) Quarter                        (       ) Trimester 
     Current Term of                   2008                         .From          December                     .to            March            .  
    Course No.                                 Course Title         Units        Audit 
      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 :                        (   ) 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         
    Course No.                              Course Title       Units      Audit     Grade 
     xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx        xxx   
     xxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx        xxx   
     
     
     

  Signature of Student                 Rradee  Banna           .Date   31  December   2010          .   



79 

หมายเหตุ 
- โปรดกรอกขอความใหครบถวนสมบูรณ แลวสงคืนสํานักงาน ก.พ. ภายใน 1 เดือน หลังจากส้ินสุดภาคการ 
ศึกษา 
- ผูมีผลการศึกษาดี ไดคะแนนเฉล่ียประจําภาคการศึกษาต้ังแต 3.0 (A=4) ข้ึนไป ไมจําเปนตองให Advisor  
ใหความเห็น แตถาไดคะแนนเฉล่ียต่ํากวา 3.0 ตองให Advisor ใหความเห็นประกอบทุกคร้ัง ในขอ 7 ของแบบ 
ฟอรมนี้ 
- โปรดถายเอกสารแบบฟอรมนี้ไวใชโอกาสตอไปดวย 
 

 7. ACADEMIC ADVISOR’S RATING : 

TO BE COMPLETED BY ACADEMIC ADVISOR 

     Student’s academic performance is 
                           (       ) Outstanding        (        )  Above Average         (   ) Average   
                           (       ) Marginal             (        )  Unsatisfactory 
     Other Comments               ( ความเหน็ของอาจารยท่ีปรึกษา)                                                                             .         
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                              
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                              
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                              
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                              
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                              
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                              
                                                                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                                                                   .                              
                                                                                                                                                                                   . 
.                                                                                                                                                             
                                                  Signature of Academic Advisor    (อาจารยท่ีปรึกษาลงนาม)                              . 
                                                                      Date                                        .Tel (             .)                                    . 
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แบบรายงานตวักลับจากตางประเทศ 
 

1.   ช่ือ (ภาษาไทย)                   นายรักดี  บานนา                 (ภาษาอังกฤษ)         Mr.Rakdee  Banna                .                           
. ดํารงตําแหนง               อาจารย                                    ระดับ        5          เงินเดือน       12,220            บาท 

สังกัดกรม              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                   กระทรวง             ศึกษาธิการ                             
   วุฒิเดิม        วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต                         สําเร็จจาก                  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย          . 

เกิดวันท่ี    18       เดือน        กันยายน             พ.ศ.    2520        ท่ีอยูปจจบัุนที่ติดตอได     60 หมู 3  ตําบล
หันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา     โทรศัพท         035 xxxxxxx                    . 

2.   ไดรับอนุมัติใหไป  O  ศึกษาระดับ     ปริญญาเอก                                                 O  ฝกอบรม  O  ดูงาน 
วิชา      Sustainable Energy and Environmental Engineering Materials                                                      .                           
ณ สถานศึกษา           Osaka University                                                     ประเทศ      ญ่ีปุน                       .                           

   

โดยทุน   เงนิผลประโยชนสะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   (ทุนประเภท    1(ก)  )  
O  สําเร็จตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ เม่ือวันท่ี      25         เดือน        ธันวาคม         พ.ศ.    2553              . 

    O  ไมสําเร็จเพราะ                                                                                                                                       . 
                                                                                                                                                                       . 

3.   ขาพเจามีขอสังเกตและความเห็นท่ีจะเสนอแนะในเร่ืองตางๆ ดังนี้คือ 
                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                      . 

4.   ออกเดินทางจากประเทศไทย  วันท่ี        1       เดือน         กรกฎาคม          พ.ศ.     2550                . 
      ออกเดินทางจากตางประเทศ  วันท่ี     26        เดือน        ธันวาคม             พ.ศ.     2553                .                         

เดินทางถึงประเทศไทย  วันท่ี     26        เดือน        ธันวาคม             พ.ศ.     2553                .                        
วันเขาปฏิบัติราชการ   วันท่ี     27        เดือน        ธันวาคม             พ.ศ.     2553                .                    

     วันรายงานตัว ณ สํานักงาน ก.พ. วันท่ี       -        เดือน                  -                พ.ศ.                -            . 
5.   ขาพเจาไดแนบ   O   หลักฐานสําเร็จการศึกษา/ฝกอบรม   O  Transcript   O  วิทยานพินธ 

       O  อ่ืนๆ                                                                                                                          มาพรอมนี้ดวยแลว 
 
 

ลงช่ือ                    นายรักดี  บานนา                                    . 
                                                                                                        ผูรายงาน 
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