
โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม วิจยั ดูงาน 

 

1. ประวติัส่วนตวั  

1.1 ช่ือภาษาไทย.................................................ภาษาองักฤษ.................................................... 

1.2 วัน เดือน ปีเกดิ...............................................................อายุ..........................................ปี 

1.3 พ้ืนความรู้ขั้นสงูสดุ 

     (  ) ประกาศนียบัตร สาขาวิชา..............................................................................  

     (  ) ปริญญาตรี สาขาวิชา..................................................................................... 

     (  ) ปริญญาโท สาขาวิชา.....................................................................................  

     (  ) ปริญญาเอก สาขาวิชา.................................................................................... 

          จาก...................................................................... ................(ช่ือสถานศึกษา) 

          ประเทศ.....................................................................เมื่อ พ.ศ...................... 

1.5 เคยไป  ศึกษา  ฝึกอบรม  วิจัย  ดูงาน คร้ังสดุท้าย ณ ประเทศ............................... 

      มีก าหนด........................ต้ังแต่วันที่................................ถึงวันที่........................................ 

กรณีขา้ราชการ กรอกขอ้ 1.6 – 1.7 

1.6 รับราชการจนถึงวันก าหนดออกเดินทาง รวมเป็นเวลา...............ปี..............เดือน...........วัน 

     โดยเร่ิมเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประเภท................................................................  

     ต้ังแต่วันที่.................................................ถึงวันที่................................................... 

     เป็นข้าราชการประเภท................................ต้ังแต่วันที่................................................ 

     ถึงวันที่..................................................... 

1.7 ขณะน้ีเป็นข้าราชการ ระดับ..............................ขั้น................................................บาท  

     ต าแหน่ง......................................................สังกดั....................................................  

กรณีพนกังาน กรอกขอ้ 1.8  

1.8 ได้รับการจ้างเป็น  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

     ต าแหน่ง................................................สังกดั..................................................... ..... 

     โดย  เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลมาบรรจุ  มาปฏบัิติงานเพ่ือชดใช้ทุนต่อจากหน่วยงานอื่น 

     บรรจุเป็นพนักงานจนถึงวันก าหนดออกเดินทาง รวมเป็นเวลา.............ปี..........เดือน.........วัน 

1.9 สถานที่ติดต่อ............................................................................................................ 

     หมายเลขโทรศัพท ์ที่ท  างาน........................................มือถือ......................................... 

     e-mail address........................................................................................... ...............  

 

distributed
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2. ผูร้บัผดิชอบเรือ่งค่าใชจ่้าย 

2.1 ไป ศึกษา  ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน   

     ด้วยทุน .................................................................................................................. 

2.2 ผู้รับผิดชอบเร่ืองเงินค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณีที่ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ด้วยทุนส่วนตัว 

     หรือทุนประเภท 2 อื่น ๆ) สถานที่ติดต่อ....................................................................... 

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

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

     หมายเลขโทรศัพท.์..................................................................................... ............... 

3. โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม วิจยั ดูงาน 

(  ) ไปศึกษา ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาโท-เอก ปริญญาเอก  

                 ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร..................................วิชา......................................... 

      หลักสตูร ใช้เวลาศึกษา..............ปี : ลักษณะการเรียนการสอน course work  ท าวิจัย 

                  : ลักษณะเน้ือหาวิชา เกี่ยวกบั/เน้นทางด้าน............................................................ 

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

(  ) ฝึกอบรม : เน้ือหาวิชา/เร่ืองที่จะฝึกอบรม..........................................................................  

(  ) วิจัย : เน้ือหาเร่ือง/หัวข้อ................................................................................................   

     .......................................................................................(โดยมรีายละเอยีดโครงการวิจัยแนบท้าย)  

(  ) ดูงาน ด้าน.......................................................................... .(โดยมีรายละเอยีดโครงการดูงานที่แนบ) 

ณ............................................................................. ......................(ช่ือสถานศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย)  

ประเทศ............................................................มีก าหนด.................ปี...............เดือน............วัน  

ก าหนดออกเดินทางวันที่.................เดือน...................พ.ศ.....................  

 

ลงนาม.....................................................(ผู้ลา)  

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

 

  



เหตุผลความจ าเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลบัมาปฏิบติัราชการ 

 

1. ขอ้มูลของขา้ราชการ/พนกังาน  

1.1 ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................... 

1.2 ต าแหน่ง.................................................กอง/ฝ่าย/ภาควิชา............................................ 

     คณะ/ส านัก/สถาบัน........................................................................................ ...............  

1.3 ไป ศึกษา ระดับ..................................................วิชา............................................... 

          ฝึกอบรม วิชา/เร่ือง............................................................................................ 

          วิจัย เร่ือง/หัวข้อ................................................................................................ 

          ดูงาน เร่ือง/หัวข้อ.............................................................................. ................ 

     ณ....................................................................ประเทศ............................................... 

1.4 มีก าหนด..................ปี.................เดือน......................วัน 

1.5 เร่ิมต้ังแต่วันที่................................................ถึงวันที่.................................................... 

2. ค าช้ีแจงของส่วนราชการเจา้สงักดั  

2.1 ขอช้ีแจงว่า ข้าราชการ/พนักงานผู้น้ี 

     (  ) มีเวลากลับมาปฏบัิติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ ซ่ึงรวมถึงการปฏบัิติราชการชดใช้    

           การลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัยเดิมที่ค้างอยู่ด้วย 

     (  ) มีวันรับราชการ/ปฏบัิติงานติดต่อกนัมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันก าหนดออกเดินทาง 

     (  ) ยังไม่พ้นทดลองปฏบัิติงานโดยสงักัดมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะให้ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย (โดยม ี  

             เหตผุลความจ าเป็นแนบท้าย) 

     (  ) ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา  

2.2 ขอรับรองว่า การไป ศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน  

     (  ) ไม่ท าให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้ปฏบัิติงานเพียงพอ ไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม 

     (  ) สอดคล้องและเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่องานในหน้าที่ที่ปฏบัิติอยู่ หรือที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏบัิติ 

           เมื่อกลับมาปฏบัิติงาน 

     (  ) สอดคล้องกบัแนวความคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตาม  

            ตามกลยุทธด้์านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

            สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ คือ................................................................ 

     (  ) สาขาวิชาหรือหลักสูตร สนับสนุนภารกจิของส่วนราชการ 

                                       เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ  

                                       มีผลต่อการวางแผนอตัราก าลังคน  
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2.3 กรณีข้าราชการลาไปปฏบัิติการวิจัย  

     (  ) ขอรับรองว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการวิจัย หรืองานสอน หรือปฏบัิติงานรับผิดชอบในเร่ืองที่ 

           จะท าวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และมีความเหมาะสมในการปฏบัิติการวิจัย  

3. โครงการหรือแผนงานทีจ่ะใหข้า้ราชการ/พนกังานกลบัมาปฏิบติัราชการ  

                ภายหลังจากข้าราชการ/พนักงานผู้น้ี ส าเรจ็การ  ศึกษา  ฝึกอบรม  วิจัย  ดูงาน  

จะให้กลับมาท าหน้าที่ในต าแหน่ง......................................................สังกดั......................................... 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน คือ........................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

               คณะ/ส านัก/สถาบัน..............................................................ได้พิจารณาแล้วเหน็สมควร  

ให้ไป  ศึกษา  ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน  ตามความส าคัญของสาขาวิชาและความต้องการของ

..............................................................(หน่วยงาน) โดยค านึงถึงความจ าเป็นรีบด่วน และแผนงานหรือ

โครงการที่จะให้กลับมาปฏบัิติราชการตามที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  

 

 

ลงนาม.................................................. (ผู้บังคับบัญชา) 

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

   ต าแหน่ง.......................................................... 

   วันเดือนปี........................................................  
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