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คําส่ังบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน) 

ที่  รค. 1 / 2551 
เร่ือง   การปรับเงินเดือนสําหรับพนักงานที่ไปศึกษา 

 
  
 เพื่อใหการปรับเงินเดือนสําหรับพนักงานที่ไปศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม  
สอดคลองกับระเบียบบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  วาดวย  การขึ้นเงนิเดือนพนักงาน  พ.ศ. 2548    
 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงยกเลิกคาํส่ังบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค.26/2548  
และกําหนดหลักเกณฑเกีย่วกับการปรับเงนิเดือนสําหรบัพนักงานทีไ่ปศึกษา  ดังนี ้
 ขอ 1 คําจํากัดความ 
  “พนักงานไปศึกษา”   หมายความวา พนักงานที่ขอไปศึกษาโดยทุนทุกประเภท 
หรือบุคคลภายนอกทีไ่ปศึกษาโดยทุนของบริษัท 
  “ศึกษา”    หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรยีนตามหลกัสูตร 
ของสถาบันการศึกษา  หรือสถาบันวิชาชีพ  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง  
เพื่อใหไดมาซึง่ปริญญา  และหมายความรวมถึงการรับคําแนะนํากอนเขารับการศึกษาที่เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษา 
  “การทําวิทยานิพนธ” หมายความวา การคนควา  การวิจัย  เพื่อใหไดผลงานทาง
วิชาการซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนรับรอง  เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา  และหมายความรวมถึง  การทําสารนิพนธ  การคนควา  
อิสระ  การทําโครงงาน  หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นแตมีความหมายเดียวกัน 
  “ทุน”  หมายความวา  เงินคาใชจายที่รับไประหวางการศกึษา ฝกอบรม หรือดูงาน  
ทั้งในประเทศและตางประเทศตามเงื่อนไขการรับทุน  รวมถึงคาใชจายอ่ืน ๆ  ที่บริษัทจายไประหวางศึกษา  
ฝกอบรม  หรือดูงาน 
  “ระยะเวลาที่รอการพิจารณา”  หมายความวา  ชวงระยะเวลาที่ไปศึกษา 
  “การปรับเงินเดือน” หมายความวา การปรับเพิ่มเงนิเดือนใหแกพนักงานทีไ่ป
ศึกษา 
  “การปรับเงินเดือนเปนกรณพีิเศษ”  หมายความวา  การปรับเพิ่มเงินเดือนใหแก
พนักงานเพิ่มเติมจากการปรบัเงินเดือนสําหรับพนักงานที่ไปศึกษา 
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  “คุณวุฒิสาขาที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกจิโทรคมนาคม” 
หมายความวา  คุณวุฒวิิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาตามที่บริษัทกําหนด 
  “คุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer  Science)”  หมายความวา  คุณวุฒิ
วิทยาศาสตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรตามที่บริษัทกําหนด 
  “คุณวุฒิทัว่ไป”  หมายความวา  คุณวุฒิสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไมไดระบวุาเปนคุณวุฒิ
สาขาที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม  หรือคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  
(Computer  Science)  ตามที่บริษัทกําหนด 
 ขอ 2 การปรับเงินเดอืน  ตองเปนไปตามเกณฑดงันี้ 
  2.1 การไปศึกษาโดยไมใชเวลาปฏิบัติงาน  โดยทุนทกุประเภท 
   การพิจารณาปรับเงินเดือน  ใหพิจารณาตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริงใน
รอบปของการพิจารณาขึ้นเงนิเดือน  โดยใชหลักการเดยีวกับพนักงานทั่วไปในการพิจารณาขึ้นเงนิเดือน 
  2.2 การไปศึกษาโดยใชเวลาปฏิบัติงาน  โดยทนุทุกประเภท 
   การพิจารณาปรับเงินเดือน ใหพิจารณาจากผลการศึกษาและผลการปฏิบัติงานจริง   
ดังนี ้
   2.2.1 การพิจารณาผลการศึกษา ใหพิจารณาโดยแยกเปนคุณวฒุิทั่วไป  และ
คุณวุฒิที่สรรหายากและมีความตองการสงูในธุรกิจโทรคมนาคม  คุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  
(Computer  Science)  ดังนี ้
   ระดับปริญญาตรี 
   -  คุณวุฒิท่ัวไป 
   คะแนนเฉลี่ยตัง้แต 3.00  ขึ้นไป / ดีมาก  จะไดรับการพจิารณาปรับเงินเดือน
ในอัตราเทากบัคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดบั  “ดีมาก”  ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
   คะแนนเฉลี่ยตัง้แต 2.99  ลงมา / ต่ํากวาดีมาก  จะไดรับการพิจารณาปรับ
เงินเดือนในอตัราเทากับคาต่ําสุดของระดบัการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
   -  คุณวุฒิสาขาที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม หรือ 
คุณวุฒิสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร  (Computer  Science) 
   คะแนนเฉลี่ยตัง้แต 2.75  ขึ้นไป / ดีมาก  จะไดรับการพจิารณาปรับเงินเดือน
ในอัตราเทากบัคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดบั  “ดีมาก”  ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
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   คะแนนเฉลี่ยตัง้แต 2.74  ลงมา / ต่ํากวาดีมาก  จะไดรับการพิจารณาปรับ
เงินเดือนในอตัราเทากับคาต่ําสุดของระดบัการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
   ระดับปริญญาโท / เอก 
   -  คุณวุฒิท่ัวไป 
   คะแนนเฉลี่ยตัง้แต 3.50  ขึ้นไป / ดีมาก  จะไดรับการพจิารณาปรับเงินเดือน
ในอัตราเทากบัคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดบั  “ดีมาก”  ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
   คะแนนเฉลี่ยตัง้แต 3.49  ลงมา / ต่ํากวาดีมาก  จะไดรับการพิจารณาปรับ
เงินเดือนในอตัราเทากับคาต่ําสุดของระดบัการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
   -  คุณวุฒิสาขาที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม หรือ 
คุณวุฒิสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร  (Computer  Science) 
   คะแนนเฉลี่ยตัง้แต 3.25  ขึ้นไป / ดีมาก  จะไดรับการพจิารณาปรับเงินเดือน
ในอัตราเทากบัคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดบั  “ดีมาก”  ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
   คะแนนเฉลี่ยตัง้แต 3.24  ลงมา / ต่ํากวาดีมาก  จะไดรับการพิจารณาปรับ
เงินเดือนในอตัราเทากับคาต่ําสุดของระดบัการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
   2.2.2 การพิจารณาผลการศึกษาคณุวุฒิทัว่ไป และคุณวุฒิสาขาที่สรรหายาก  
และมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม  คุณวุฒสิาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer  Science) 
กรณีที่ผลการศึกษาแตกตางจากหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 2.2.1  ใหพิจารณาดังนี้ 
    2.2.2.1 กรณีสําเร็จการศึกษาโดยไมมีคะแนนเฉลี่ย  แตมีการแบง
ระดับของผลการศึกษา หรือคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงสุดมากกวา  4  จะพจิารณาจากคําอธิบายผลการศึกษา ดังนี ้
     (1) กรณีผลการศึกษาเฉลี่ยเทยีบไดไมต่ํากวาระดับสูงกวา
มาตรฐานคอนขางมาก (Distinction)  หรือคําอ่ืนที่มีความหมายเดียวกนั  ใหเทยีบไดเทากับผลการศึกษา    
ดีมาก  ใหปรับเงินเดือนในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมนิผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดีมาก”  
ของรอบปการขึ้นเงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
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     (2) กรณีผลการศึกษาเฉลี่ยเทยีบแลวต่ํากวาตามขอ (1)  
ใหเทยีบไดเทากับผลการศึกษา ต่ํากวาดีมาก ใหปรับเงินเดือนในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานในระดับ  “ด”ี  ของรอบปการขึ้นเงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
    2.2.2.2 กรณีสําเร็จการศึกษาโดยไมมีคะแนนเฉลี่ย  และไมมีการ
แบงระดับของผลการศึกษา  โดยผลการศึกษาจําแนกเปน  ผาน  และ  ไมผาน  ใหปรับเงินเดือนในอัตรา
เทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้นเงินเดือนลาสุด      
ที่ผานมา 
   2.2.3 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปแรกที่ไปศึกษาและปที่กลับเขา
ปฏิบัติงาน จะพิจารณาขึ้นเงนิเดือนประจําปตามผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ปฏิบตัิงานจริงในรอบปนั้น 
   2.2.4 ชวงระยะเวลาที่ไปศึกษา  ใหถือเปนระยะเวลาที่รอการพิจารณาปรับ
เงินเดือน  และจะพิจารณาปรบัเงินเดือนเมื่อสําเร็จการศึกษาและรายงานตัวเขาปฏิบัตงิาน  ดังนี ้
    2.2.4.1 กรณีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรการศึกษา 
ใหพิจารณาปรบัเงินเดือนจากผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตร โดยจะมีผลนับตั้งแตวันที่กลับเขาปฏิบัติงาน 
และวนัที่สําเร็จการศึกษา 
    2.2.4.2 กรณีไมสําเร็จการศึกษา  จะไมพิจารณาปรับเงินเดอืนให
สําหรับระยะเวลาที่รอการพจิารณา 
    ทั้งนี้ กรณีดังกลาวไมอยูในเงื่อนไขของการใหออกจากงาน  กรณีถูก
งดขึ้นเงนิเดือนประจําปติดตอกัน 2 ป 
  2.3 การลาไปทําวทิยานิพนธโดยใชเวลาปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานทางวชิาการ  
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนตามที่หลักสตูรการศึกษากาํหนด  ใหพจิารณาเปน  2  ชวงเวลาคือ 
   ชวงที่หนึ่ง ชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  ใหพิจารณาปรับเงินเดือนตามผล
การปฏิบัติงานในระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานจริงในรอบปนั้น 
   ชวงที่สอง ชวงระยะเวลาที่ลาไปทําวิทยานิพนธ  เพื่อใหไดผลงานทาง
วิชาการซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรการศึกษากําหนด  จะไดรับการพิจารณาปรบัเงินเดือน
ในอัตราเทากบัคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดบั “ดี” ของรอบปการขึ้นเงนิเดือน
ลาสุดที่ผานมา 
   กรณีไมสําเร็จการศึกษา  จะไมพิจารณาปรับเงินเดือนสําหรับระยะเวลาชวง 
ที่สอง 
   ทั้งนี้ กรณีดังกลาวไมอยูในเงื่อนไขของการใหออกจากงาน  กรณีถูกงดขั้น
เงินเดือนประจําปติดตอกนั  2  ป 
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  2.4 กรณีพนกังานที่ไปศึกษาโดยใชเวลาปฏิบัติงานขอขยายระยะเวลาในการศึกษา 
ขอเปลี่ยนสาขาวิชา  ขอยายสถาบันการศึกษาดวยเหตุทีเ่กิดจากตัวพนกังานเอง  รวมทั้งพนักงานไปศึกษาที่
ครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรการศึกษา และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานโดยสําเร็จการศึกษาเกินกวา
กําหนดเวลาตามหลักสูตรการศึกษา จะไดรับการพิจารณาปรับเงินเดอืนในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้นเงินเดือนลาสุดที่ผานมาไมวาผลการศึกษา
จะอยูในระดับใด  โดยจะมผีลนับตั้งแตวนัที่กลับเขาปฏิบัติงานและวนัที่สําเร็จการศึกษา  แตทั้งนี้ หากใช
เวลาในการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามหลักสูตรการศึกษา จะไมไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนสําหรับ
ชวงระยะเวลาที่เรียนเกินกําหนดเวลาของหลักสูตรการศึกษานัน้ 
 ขอ 3 การปรับเงินเดอืนเปนกรณีพิเศษ 
  3.1 คุณสมบัติของพนักงานทีจ่ะไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 
   3.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทและหรือปริญญาเอก คุณวุฒ ิ
สาขาที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม  และคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  
(Computer  Science) 
   3.1.2 เปนผูที่ลงทะเบียนการศกึษากอนวนัที่  1  กันยายน  2548 
   3.1.3 เปนพนกังานที่ไปศึกษาตอดวยทนุทุกประเภท  โดยไดรับอนุมัติจาก
บริษัทยกเวนทุนสวนตวัซ่ึงไมไดขออนุมตัิจากบริษัท  และตองเปนผูสําเร็จการศึกษาภายหลังจากที่เขา
ปฏิบัติงานในบริษัท 
   3.1.4 กรณีพนกังานที่ไปศึกษาโดยทุนสวนตัว ซ่ึงไมไดขออนุมัติจากบริษทั   
ตองแจงใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบภายใน  2  เดือนนับตั้งแตวนัถัดจากวันที่ลงทะเบยีนเปน
นักศึกษาโดยใหแจงขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษา  ระยะเวลาการศกึษา  สถาบันการศึกษา        
ตามแบบที่แนบทายคําส่ังนี้  พรอมทั้งแจงวนัที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา  และผลการศึกษาลวงหนา           
ไมนอยกวา  2  เดือนกอนสําเร็จการศึกษา   
    กรณีไมแจงใหบริษัททราบตามที่กําหนดไวในวรรคแรก  ไมมีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดอืนเปนกรณีพิเศษ 
   3.1.5 พนักงานที่สําเร็จการศึกษามากกวา 1 คุณวฒุิ  แตเปนการศึกษาระดับ
ปริญญาเดียวกนั  ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาปรับเงินเดอืนเปนกรณีพิเศษเพียงครั้งเดยีว 
  3.2 อัตราการไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณพีิเศษ 
   3.2.1 คุณวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาโท  ใหไดรับการปรับเงินเดือนเปน
พิเศษในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ  “ดี”  ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
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   3.2.2 คุณวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทควบปริญญาเอก   
ใหไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพเิศษในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระดับ  “ดีมาก”  ของรอบปการขึ้นเงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
   3.2.3 พนักงานที่สําเร็จการศึกษาโดยใชเวลาศึกษาเร็วกวากําหนดระยะเวลา
ของหลักสูตรอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใหไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพเิศษเพิม่เติมอีกจากขอ 3.2.1  
หรือขอ 3.2.2  ในอัตราเทากบัคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดบั  “ด”ี  ของรอบป
การขึ้นเงินเดือนลาสุดที่ผานมา 
  3.3 กรณีพนกังานที่จะไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพเิศษตามขอ 3.2   
แตคุณวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาที่สําเร็จมานั้นไมสอดคลองกับหนาทีค่วามรับผิดชอบของสวนงานที่
สังกัดอยูในปจจุบัน หรืองานที่ไดรับมอบหมายไมสอดคลองกับคุณวฒุิการศึกษา บริษัทจะพจิารณาใหยาย
ไปสังกัดสวนงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิการศึกษา  แตหากพนกังานไมประสงคจะยายสังกดัตามที่บริษัท
เห็นสมควร  พนักงานจะไมไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพเิศษ 
  3.4 การปรับเงินเดอืนเปนกรณีพิเศษ  ใหมีผลดงันี้ 
   3.4.1 พนักงานทีไ่ปศึกษาตอดวยทุนทุกประเภท  ยกเวนทุนสวนตวัซ่ึง
ไมไดขออนุมตัิจากบริษัท  ใหมีผลดังนี ้
    3.4.1.1 กรณีกลับมารายงานตวัเขาปฏิบัติงานกอนสถาบันแจงผล
การศึกษา  ใหมีผลตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา 
    3.4.1.2 กรณีสถาบันแจงผลการศึกษาแลว แตยังไมกลับมารายงานตัว 
เขาปฏิบัติงาน  ใหมีผลตั้งแตวันที่กลับมารายงานตวักลับเขาปฏิบัติงาน 
   3.4.2 กรณีพนกังานที่ศึกษาตอดวยทุนสวนตัว ซ่ึงไมไดขออนุมัติจากบริษทั 
ใหมีผลตั้งแตวนัที่รายงานผลสําเร็จการศึกษา  และผูบังคบับัญชาลงนามใหความเห็นชอบ 
 ขอ 4 การพิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนตามคาํส่ังนี้  ใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  
นําเสนอรองกรรมการผูจัดการใหญสายงานทรัพยากรบคุคล  เปนผูอนุมัติกอนดําเนินการดานคําส่ัง 
 ขอ 5 การปรับเงินเดอืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนกังานที่ไปศึกษา  เปนการกําหนดเพื่อ
แกไขปญหาขาดแคลนพนกังานในคณุวุฒสิาขาที่สรรหายาก  และมีความตองการสงูในธุรกิจโทรคมนาคม  
และคุณวุฒิสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร  (Computer  Science) ในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น  โดยไมถือเปน
เงื่อนไขถาวร  บริษัทสามารถยกเลิกเมื่อใดก็ได 
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บทเฉพาะกาล 

 
 1. พนักงานทีไ่ดรับทุนการศึกษาและไดทําสัญญากอนคําส่ังนี้มีผลใชบังคับ  และยังมี
การผูกพันอยูตามสัญญา  ใหถือปฏิบัติตามคําส่ังนี้ 
 2. พนักงานที่สําเร็จการศึกษา หรืออยูระหวางการศึกษาตอเพิ่มเติม หรือไดลงทะเบยีน
การศึกษากอนคําส่ังบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค.8/2548  มีผลใชบังคับ  (วันที่ 10 กุมภาพนัธ 2548)  
ในคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางวิศวกรรมศาสตรและคอมพิวเตอร  (Computer  
Science)  ใหคงสิทธิการไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนเปนกรณีพเิศษ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่  4   มกราคม   2551 
(ลงชื่อ)   กิตตพิงศ   เตมียะประดิษฐ 

(นายกิตติพงศ   เตมียะประดษิฐ) 
รองกรรมการผูจัดการใหญ  

รักษาการแทนกรรมการผูจัดการใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ี รค. 1 / 2551 
 

แบบแจงขอมูล  การศึกษาตอดวยทุนสวนตัวโดยไมไดขออนมุัติจากบริษัท   
ในคุณวุฒิสาขาที่สรรหายากและมีความตองสงูในธุรกิจโทรคมนาคม   

และคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  (Computer  Science) 
 

เขียนที่.................................................................................... 
วันที่.............เดือน............................................พ.ศ. .............. 

เรื่อง แจงขอมูลการศึกษาตอ 
เรียน ...................................(ผูบังคับบัญชาตนสังกัด) 
1.   ขอมูลสวนตัว 
 1.1 ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว).............................................................นามสกุล............................................................. 
  รหัสประจําตัว........................................................ตําแหนงในสายงาน................................................................... 
  สังกัด สวน...........................................ฝาย.......................................ภาค / สํานัก / สายงาน.................................... 
 1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
 1.3 หมายเลขโทรศัพท..............................โทรสาร..............................E – mail address................................................ 
2. ขอมูลการศึกษาตอ 
 2.1 ไดไปศึกษาตอ  ณ  สถาบัน....................................................................................................................................... 
  ระดับการศึกษา    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
  คุณวุฒิ.......................................................................สาขาวิชา................................................................................. 
 2.2 ระยะเวลาการศึกษา 
  วันที่ลงทะเบียนเขาศึกษา.........................................................วันเริ่มศึกษา............................................................. 
  วันที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา..................................................รวมระยะเวลาการศึกษา.............ป............เดือน 
 2.3 สําเนาเอกสารการศึกษา 
     หนังสือรบัรองการเปนนกัศึกษา    รายช่ือวิชาตามหลักสูตรการศึกษา 
     คูมือสูตรการศึกษาหรือคูมือนักศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบกอนแจง  บก.  ตอไป 
 

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

................./................/.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ผจก.บก. 
  -  ผานแลว 
  -  ขอคิดเห็น............................................................ 
     ............................................................................ 
(ลงช่ือ).................................................................................. 
    (.................................................................................) 
ตําแหนง................................................................................. 
     (ผูบังคับบัญชาตนสังกัด) 
    ...................../..................../............................. 



แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ี รค. 1 / 2551 
 

แบบรายงานผลการศึกษาตอดวยทุนสวนตัวโดยไมไดขออนุมัติจากบริษัท   
ในคุณวุฒิสาขาที่สรรหายากและมีความตองสงูในธุรกิจโทรคมนาคม   

และคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  (Computer  Science) 
 

เขียนที่.................................................................................... 
วันที่.............เดือน............................................พ.ศ. .............. 

เรื่อง รายงานผลการศึกษาตอ 
เรียน ...................................(ผูบังคับบัญชาตนสังกัด) 
1.   ขอมูลสวนตัว 
 1.1 ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว).............................................................นามสกุล............................................................. 
  รหัสประจําตัว........................................................ตําแหนงในสายงาน................................................................... 
  สังกัด สวน...........................................ฝาย.......................................ภาค / สํานัก / สายงาน.................................... 
 1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................. 
 1.3 หมายเลขโทรศัพท..............................โทรสาร..............................E – mail address................................................ 
2. รายงานผลการศึกษา 
 2.1 ตามที่ขาพเจาไดไปศึกษาตอ  ณ  สถาบัน................................................................................................................. 
  ระดับการศึกษา    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
  คุณวุฒิ.......................................................................สาขาวิชา................................................................................. 
  ซึ่งไดแจงขอมลูการไปศึกษาเมื่อวันที่....................................................................................................................... 
 2.2 บัดนี้ขาพเจาไดสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิ...............................................สาขาวิชา........................................................ 
  เมื่อวันที่.....................................................รวมระยะเวลาการศึกษาจริง.................ป.................เดือน 
 2.3 สําเนาเอกสารการศึกษา 
     สําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา    สําเนา  Transcripts  ฉบับสมบูรณ 
     สําเนาปริญญาบัตร       สําเนาการแจงขอมูลการศึกษาตอ 
 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบกอนแจง  บก.  ตอไป 
 

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

เรียน  ผจก.บก. 
  -  ผานแลว 
  -  ขอคิดเห็น............................................................ 
     ............................................................................ 
(ลงช่ือ).................................................................................. 
    (.................................................................................) 
ตําแหนง............................................................................... 
     (ผูบังคับบัญชาตนสังกัด) 
    ...................../..................../............................. 

(..................................................................) 
................./................/.................... 

 




