สารบัญ

คําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ที่ รค. 1 / 2551
เรื่อง การปรับเงินเดือนสําหรับพนักงานที่ไปศึกษา

เพื่อใหการปรับเงินเดือนสําหรับพนักงานที่ไปศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม
สอดคลองกับระเบียบบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) วาดวย การขึ้นเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2548
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงยกเลิกคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค.26/2548
และกําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการปรับเงินเดือนสําหรับพนักงานทีไ่ ปศึกษา ดังนี้
ขอ 1 คําจํากัดความ
“พนักงานไปศึกษา” หมายความวา พนักงานที่ขอไปศึกษาโดยทุนทุกประเภท
หรือบุคคลภายนอกทีไ่ ปศึกษาโดยทุนของบริษัท
“ศึกษา”
หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง
เพื่อใหไดมาซึง่ ปริญญา และหมายความรวมถึงการรับคําแนะนํากอนเขารับการศึกษาที่เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษา
“การทําวิทยานิพนธ” หมายความวา การคนควา การวิจัย เพื่อใหไดผลงานทาง
วิชาการซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนรับรอง เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา และหมายความรวมถึง การทําสารนิพนธ การคนควา
อิสระ การทําโครงงาน หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นแตมีความหมายเดียวกัน
“ทุน” หมายความวา เงินคาใชจายที่รับไประหวางการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศตามเงื่อนไขการรับทุน รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่บริษัทจายไประหวางศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน
“ระยะเวลาที่รอการพิจารณา” หมายความวา ชวงระยะเวลาที่ไปศึกษา
“การปรับเงินเดือน” หมายความวา การปรับเพิ่มเงินเดือนใหแกพนักงานทีไ่ ป
ศึกษา
“การปรับเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ” หมายความวา การปรับเพิ่มเงินเดือนใหแก
พนักงานเพิ่มเติมจากการปรับเงินเดือนสําหรับพนักงานที่ไปศึกษา

-2“คุณวุฒิสาขาที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม”
หมายความวา คุณวุฒวิ ิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาตามที่บริษัทกําหนด
“คุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)” หมายความวา คุณวุฒิ
วิทยาศาสตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรตามที่บริษัทกําหนด
“คุณวุฒิทวั่ ไป” หมายความวา คุณวุฒิสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไมไดระบุวาเปนคุณวุฒิ
สาขาที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม หรือคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
(Computer Science) ตามที่บริษัทกําหนด
ขอ 2 การปรับเงินเดือน ตองเปนไปตามเกณฑดงั นี้
2.1 การไปศึกษาโดยไมใชเวลาปฏิบัติงาน โดยทุนทุกประเภท
การพิจารณาปรับเงินเดือน ใหพิจารณาตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริงใน
รอบปของการพิจารณาขึ้นเงินเดือน โดยใชหลักการเดียวกับพนักงานทั่วไปในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
2.2 การไปศึกษาโดยใชเวลาปฏิบัติงาน โดยทุนทุกประเภท
การพิจารณาปรับเงินเดือน ใหพิจารณาจากผลการศึกษาและผลการปฏิบัติงานจริง
ดังนี้
2.2.1 การพิจารณาผลการศึกษา ใหพิจารณาโดยแยกเปนคุณวุฒิทั่วไป และ
คุณวุฒิที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม
คุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
(Computer Science) ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
- คุณวุฒิทั่วไป
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต 3.00 ขึ้นไป / ดีมาก จะไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือน
ในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดีมาก” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต 2.99 ลงมา / ต่ํากวาดีมาก จะไดรับการพิจารณาปรับ
เงินเดือนในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา
- คุณวุฒิสาขาที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม หรือ
คุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต 2.75 ขึ้นไป / ดีมาก จะไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือน
ในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดีมาก” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา

-3คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต 2.74 ลงมา / ต่ํากวาดีมาก จะไดรับการพิจารณาปรับ
เงินเดือนในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา
ระดับปริญญาโท / เอก
- คุณวุฒิทั่วไป
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต 3.50 ขึ้นไป / ดีมาก จะไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือน
ในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดีมาก” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต 3.49 ลงมา / ต่ํากวาดีมาก จะไดรับการพิจารณาปรับ
เงินเดือนในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา
- คุณวุฒิสาขาที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม หรือ
คุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต 3.25 ขึ้นไป / ดีมาก จะไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือน
ในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดีมาก” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา
คะแนนเฉลี่ยตัง้ แต 3.24 ลงมา / ต่ํากวาดีมาก จะไดรับการพิจารณาปรับ
เงินเดือนในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา
2.2.2 การพิจารณาผลการศึกษาคุณวุฒิทวั่ ไป และคุณวุฒิสาขาที่สรรหายาก
และมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม คุณวุฒสิ าขาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)
กรณีที่ผลการศึกษาแตกตางจากหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 2.2.1 ใหพิจารณาดังนี้
2.2.2.1 กรณีสําเร็จการศึกษาโดยไมมีคะแนนเฉลี่ย แตมีการแบง
ระดับของผลการศึกษา หรือคะแนนเฉลี่ยมีคาสูงสุดมากกวา 4 จะพิจารณาจากคําอธิบายผลการศึกษา ดังนี้
(1) กรณีผลการศึกษาเฉลี่ยเทียบไดไมต่ํากวาระดับสูงกวา
มาตรฐานคอนขางมาก (Distinction) หรือคําอื่นที่มีความหมายเดียวกัน ใหเทียบไดเทากับผลการศึกษา
ดีมาก ใหปรับเงินเดือนในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดีมาก”
ของรอบปการขึ้นเงินเดือนลาสุดที่ผานมา

-4(2) กรณีผลการศึกษาเฉลี่ยเทียบแลวต่ํากวาตามขอ (1)
ใหเทียบไดเทากับผลการศึกษา ต่ํากวาดีมาก ใหปรับเงินเดือนในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผล
การปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้นเงินเดือนลาสุดที่ผานมา
2.2.2.2 กรณีสําเร็จการศึกษาโดยไมมีคะแนนเฉลี่ย และไมมีการ
แบงระดับของผลการศึกษา โดยผลการศึกษาจําแนกเปน ผาน และ ไมผาน ใหปรับเงินเดือนในอัตรา
เทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้นเงินเดือนลาสุด
ที่ผานมา
2.2.3 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปแรกที่ไปศึกษาและปที่กลับเขา
ปฏิบัติงาน จะพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําปตามผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ปฏิบตั ิงานจริงในรอบปนั้น
2.2.4 ชวงระยะเวลาที่ไปศึกษา ใหถือเปนระยะเวลาที่รอการพิจารณาปรับ
เงินเดือน และจะพิจารณาปรับเงินเดือนเมื่อสําเร็จการศึกษาและรายงานตัวเขาปฏิบัตงิ าน ดังนี้
2.2.4.1 กรณีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรการศึกษา
ใหพิจารณาปรับเงินเดือนจากผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตร โดยจะมีผลนับตั้งแตวันที่กลับเขาปฏิบัติงาน
และวันที่สําเร็จการศึกษา
2.2.4.2 กรณีไมสําเร็จการศึกษา จะไมพิจารณาปรับเงินเดือนให
สําหรับระยะเวลาที่รอการพิจารณา
ทั้งนี้ กรณีดังกลาวไมอยูใ นเงื่อนไขของการใหออกจากงาน กรณีถูก
งดขึ้นเงินเดือนประจําปติดตอกัน 2 ป
2.3 การลาไปทําวิทยานิพนธโดยใชเวลาปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานทางวิชาการ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนตามที่หลักสูตรการศึกษากําหนด ใหพจิ ารณาเปน 2 ชวงเวลาคือ
ชวงที่หนึ่ง ชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ใหพิจารณาปรับเงินเดือนตามผล
การปฏิบัติงานในระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานจริงในรอบปนั้น
ชวงที่สอง ชวงระยะเวลาที่ลาไปทําวิทยานิพนธ
เพื่อใหไดผลงานทาง
วิชาการซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรการศึกษากําหนด จะไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือน
ในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้นเงินเดือน
ลาสุดที่ผานมา
กรณีไมสําเร็จการศึกษา จะไมพิจารณาปรับเงินเดือนสําหรับระยะเวลาชวง
ที่สอง
ทั้งนี้ กรณีดังกลาวไมอยูใ นเงื่อนไขของการใหออกจากงาน กรณีถูกงดขั้น
เงินเดือนประจําปติดตอกัน 2 ป

-52.4 กรณีพนักงานที่ไปศึกษาโดยใชเวลาปฏิบัติงานขอขยายระยะเวลาในการศึกษา
ขอเปลี่ยนสาขาวิชา ขอยายสถาบันการศึกษาดวยเหตุทเี่ กิดจากตัวพนักงานเอง รวมทั้งพนักงานไปศึกษาที่
ครบกําหนดเวลาตามหลักสูตรการศึกษา และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานโดยสําเร็จการศึกษาเกินกวา
กําหนดเวลาตามหลักสูตรการศึกษา จะไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้นเงินเดือนลาสุดที่ผานมาไมวาผลการศึกษา
จะอยูใ นระดับใด โดยจะมีผลนับตั้งแตวนั ที่กลับเขาปฏิบัติงานและวันที่สําเร็จการศึกษา แตทั้งนี้ หากใช
เวลาในการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามหลักสูตรการศึกษา จะไมไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนสําหรับ
ชวงระยะเวลาที่เรียนเกินกําหนดเวลาของหลักสูตรการศึกษานัน้
ขอ 3 การปรับเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
3.1 คุณสมบัติของพนักงานทีจ่ ะไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
3.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอก คุณวุฒิ
สาขาที่สรรหายากและมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม และคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
(Computer Science)
3.1.2 เปนผูที่ลงทะเบียนการศึกษากอนวันที่ 1 กันยายน 2548
3.1.3 เปนพนักงานที่ไปศึกษาตอดวยทุนทุกประเภท โดยไดรับอนุมัติจาก
บริษัทยกเวนทุนสวนตัวซึ่งไมไดขออนุมตั ิจากบริษัท
และตองเปนผูสําเร็จการศึกษาภายหลังจากที่เขา
ปฏิบัติงานในบริษัท
3.1.4 กรณีพนักงานที่ไปศึกษาโดยทุนสวนตัว ซึ่งไมไดขออนุมัติจากบริษทั
ตองแจงใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแตวนั ถัดจากวันที่ลงทะเบียนเปน
นักศึกษาโดยใหแจงขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา สถาบันการศึกษา
ตามแบบที่แนบทายคําสั่งนี้ พรอมทั้งแจงวันที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา และผลการศึกษาลวงหนา
ไมนอยกวา 2 เดือนกอนสําเร็จการศึกษา
กรณีไมแจงใหบริษัททราบตามที่กําหนดไวในวรรคแรก ไมมีสิทธิ
ไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
3.1.5 พนักงานที่สําเร็จการศึกษามากกวา 1 คุณวุฒิ แตเปนการศึกษาระดับ
ปริญญาเดียวกัน ใหมีสิทธิไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพียงครั้งเดียว
3.2 อัตราการไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
3.2.1 คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโท ใหไดรับการปรับเงินเดือนเปน
พิเศษในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบปการขึ้น
เงินเดือนลาสุดที่ผานมา

-63.2.2 คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทควบปริญญาเอก
ใหไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพเิ ศษในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระดับ “ดีมาก” ของรอบปการขึ้นเงินเดือนลาสุดที่ผานมา
3.2.3 พนักงานที่สําเร็จการศึกษาโดยใชเวลาศึกษาเร็วกวากําหนดระยะเวลา
ของหลักสูตรอยางนอย 1 ภาคเรียน ใหไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพเิ ศษเพิม่ เติมอีกจากขอ 3.2.1
หรือขอ 3.2.2 ในอัตราเทากับคาต่ําสุดของระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ “ดี” ของรอบป
การขึ้นเงินเดือนลาสุดที่ผานมา
3.3 กรณีพนักงานที่จะไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพเิ ศษตามขอ 3.2
แตคุณวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาที่สําเร็จมานั้นไมสอดคลองกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบของสวนงานที่
สังกัดอยูในปจจุบัน หรืองานที่ไดรับมอบหมายไมสอดคลองกับคุณวุฒิการศึกษา บริษัทจะพิจารณาใหยาย
ไปสังกัดสวนงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิการศึกษา แตหากพนักงานไมประสงคจะยายสังกัดตามที่บริษัท
เห็นสมควร พนักงานจะไมไดรับการปรับเงินเดือนเปนกรณีพเิ ศษ
3.4 การปรับเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ใหมีผลดังนี้
3.4.1 พนักงานทีไ่ ปศึกษาตอดวยทุนทุกประเภท
ยกเวนทุนสวนตัวซึ่ง
ไมไดขออนุมตั ิจากบริษัท ใหมีผลดังนี้
3.4.1.1 กรณีกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานกอนสถาบันแจงผล
การศึกษา ใหมีผลตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา
3.4.1.2 กรณีสถาบันแจงผลการศึกษาแลว แตยังไมกลับมารายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน ใหมีผลตั้งแตวันที่กลับมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน
3.4.2 กรณีพนักงานที่ศึกษาตอดวยทุนสวนตัว ซึ่งไมไดขออนุมัติจากบริษทั
ใหมีผลตั้งแตวนั ที่รายงานผลสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชาลงนามใหความเห็นชอบ
ขอ 4 การพิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือนตามคําสั่งนี้ ใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
นําเสนอรองกรรมการผูจัดการใหญสายงานทรัพยากรบุคคล เปนผูอนุมัติกอนดําเนินการดานคําสั่ง
ขอ 5 การปรับเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานที่ไปศึกษา เปนการกําหนดเพื่อ
แกไขปญหาขาดแคลนพนักงานในคุณวุฒสิ าขาที่สรรหายาก และมีความตองการสูงในธุรกิจโทรคมนาคม
และคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science) ในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น โดยไมถือเปน
เงื่อนไขถาวร บริษัทสามารถยกเลิกเมื่อใดก็ได

-7บทเฉพาะกาล
1. พนักงานทีไ่ ดรับทุนการศึกษาและไดทําสัญญากอนคําสั่งนี้มีผลใชบังคับ และยังมี
การผูกพันอยูต ามสัญญา ใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้
2. พนักงานที่สําเร็จการศึกษา หรืออยูระหวางการศึกษาตอเพิ่มเติม หรือไดลงทะเบียน
การศึกษากอนคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค.8/2548 มีผลใชบังคับ (วันที่ 10 กุมภาพันธ 2548)
ในคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางวิศวกรรมศาสตรและคอมพิวเตอร (Computer
Science) ใหคงสิทธิการไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนเปนกรณีพเิ ศษ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2551
(ลงชื่อ) กิตติพงศ เตมียะประดิษฐ
(นายกิตติพงศ เตมียะประดิษฐ)
รองกรรมการผูจัดการใหญ
รักษาการแทนกรรมการผูจัดการใหญ

แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 1 / 2551
แบบแจงขอมูล การศึกษาตอดวยทุนสวนตัวโดยไมไดขออนุมัติจากบริษัท
ในคุณวุฒิสาขาที่สรรหายากและมีความตองสูงในธุรกิจโทรคมนาคม
และคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)
เขียนที่....................................................................................
วันที่.............เดือน............................................พ.ศ. ..............
เรื่อง แจงขอมูลการศึกษาตอ
เรียน ...................................(ผูบังคับบัญชาตนสังกัด)
1. ขอมูลสวนตัว
1.1 ชื่อ (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 F ปริญญาโท
F ปริญญาเอก
คุณวุฒิ.......................................................................สาขาวิชา.................................................................................
2.2 ระยะเวลาการศึกษา
วันที่ลงทะเบียนเขาศึกษา.........................................................วันเริ่มศึกษา.............................................................
วันที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา..................................................รวมระยะเวลาการศึกษา.............ป............เดือน
2.3 สําเนาเอกสารการศึกษา
F หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
F รายชื่อวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
F คูมือสูตรการศึกษาหรือคูมือนักศึกษา
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบกอนแจง บก. ตอไป

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

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

แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 1 / 2551
แบบรายงานผลการศึกษาตอดวยทุนสวนตัวโดยไมไดขออนุมัติจากบริษัท
ในคุณวุฒิสาขาที่สรรหายากและมีความตองสูงในธุรกิจโทรคมนาคม
และคุณวุฒิสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)
เขียนที่....................................................................................
วันที่.............เดือน............................................พ.ศ. ..............
เรื่อง รายงานผลการศึกษาตอ
เรียน ...................................(ผูบังคับบัญชาตนสังกัด)
1. ขอมูลสวนตัว
1.1 ชื่อ (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 F ปริญญาโท
F ปริญญาเอก
คุณวุฒิ.......................................................................สาขาวิชา.................................................................................
ซึ่งไดแจงขอมูลการไปศึกษาเมื่อวันที่.......................................................................................................................
2.2 บัดนี้ขาพเจาไดสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิ...............................................สาขาวิชา........................................................
เมื่อวันที่.....................................................รวมระยะเวลาการศึกษาจริง.................ป.................เดือน
2.3 สําเนาเอกสารการศึกษา
F สําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา
F สําเนา Transcripts ฉบับสมบูรณ
F สําเนาปริญญาบัตร
F สําเนาการแจงขอมูลการศึกษาตอ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบกอนแจง บก. ตอไป
(ลงชื่อ)...................................................................
(..................................................................)
................./................/....................

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

