
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 รับที ่            วันที ่                               เวลา           

 

 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ..............................................................................................................................   
ที่......................................................................…………. วันที่ ....................................................... 
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการตา่งประเทศ 

เรียน อธิการบดี 

 ด้วยข้าพเจ้า  นาย/ นาง/ นางสาว ........................................................................... ..................................................... 
ชื่อ/สกุลภาษาอังกฤษ .......................................................... ....................................................................................................... 
ได้เข้าปฏิบัติราชการเมื่อวันที่................. เดือน........................................ พ.ศ.................................... ปัจจุบันเป็น ข้าราชการฯ / 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหนน่ง.................................................  

นลักสูตร/กอง/..................................................... สังกัด คณะ/ ศูนย์/ ส านัก/ สถาบัน/ ................................................................
ได้รับเงินเดือนๆ ละ...................................บาท รายได้อื่นๆ ................................บาท  รวม ..............................................บาท  
เบอร์ติดต่อกลับ(ภายใน) ............................................................มือถือ ...................................................................................... 

มีความประสงค์จะขออนุญาตไปราชการ ณ ประเทศ .................................................................................................  

เพื่อ   น าเสนอผลงานทางวิชาการ เร่ือง............................................................................................................................... 
               .................................................................................................................................................................................... 
               .................................................................................................................................................................................... 

โดย    เป็นวิทยาการบรรยาย / ผูท้รงคุณวุฒิ / ทีป่รึกษา ใน้แหก่นน่วยงาน........................................................................... 

   ฝึกอบรม / สัมมนาวิชาการ นลักสูตร........................................................................................................................ 

  ศึกษาดูงาน ด้าน........................................................................................................................................................ 

   อื่นๆ ระบุ.................................................................................................................................................................. 

เอกสารแหนบ  นนังสือเชิญ /  ตอบรับ /  โครงการที่อนุมัติแหล้ว ที่แหนบมาพร้อมนี้ จ านวน.................ฉบับ 

                 แหบบสอนชดเชย จ านวน.................ฉบับ 

                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในระนว่างการเดินทางไปราชการไม่มีการเรียนการสอน 
ตั้งแหต่วันที่............... เดือน ...................................พ.ศ.................. ถึงวันที่............... เดือน ...................................พ.ศ.................. 
รวมเวลาไปราชการในครั้งนี้......................วัน  แหละขออนุญาตใน้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ร่วมเดินทางไปด้วย รวม................ คน คือ 

ที่ ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ต าแหน่ง / งบประมาณที่เบิกคา่ใช้จ่าย 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

แบบ ปท.1 
 

งานบริหารทั่วไป 
 รับที ่         
 วันที่     
 เวลา,         

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



- ๒ - 
ในการเดินทางไปราชการคร้ังนี้ 

ข้าพเจ้า   ไม่ขอเบิกค่าใช้จ่าย 

             ขอเบิกค่าใช้จ่าย จากงบประมาณ....................................................... โครงการ............................................... 
                ผลผลิต/กิจกรรม................................................................... นน้า.............................. จ านวน.......................บาท 

            แหนล่งทุนสนับสนุนอื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................  
ทั้งนี้ข้าพเจ้า 

 ประสงค์จะขอนนังสือน าถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการขอนนังสือเดินทางราชการ 

 ประสงค์จะขอนนังสือรับรองการปฏิบัติงานภาษาอังกฤษเพื่อขอวีซ่าโดยแหนบ ส าเนานนังสือเดินทาง (Passport) 
จ านวน 1 ฉบับ 

 ไม่ประสงค์จะขอนนังสือดังกล่าว 
 คร้ังสุดท้ายข้าพเจ้าไดล้าไปตา่งประเทศ ณ ประเทศ .................................................................................................... 
เป็นเวลา ................ ปี ............... เดือน ............. วันเมื่อวันที่ ............... เดือน ...........................................พ.ศ..................ถึง
วันที่ .................. เดือน ............................................... พ.ศ. ............................  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้ขออนุญาต 
               (...................................................................) 

1. ความเน็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/ประธานนลักสูตร 
.................................................................................................
............................................................................................... 
 

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

2. ความเน็นของคณบดี/ผู้อ านวยการ     
.......................................................................................................
........................................................................................... 
 

             ....................................................... 
                ( ดร.ดวงธิดา  โคตรโยธา.)....../......../...... 

3. ความเน็นของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
.................................................................................................
............................................................................................... 
 

             ....................................................... 
            (นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ)....../......../...... 

4. ความเน็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
.......................................................................................................
......................................................................................... 
 

             ........................................................ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง)....../......../...... 

5. ความเน็นอธิการบดี  
  อนุมัติใน้ราชการต่างประเทศ  มอบกองบรินารงานบุคคล / ส าเนาต้นสังกัด 
  ไม่อนุมัติใน้ไปราชการต่างประเทศ 
.............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................... 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ ) 

                                        รักษาราชการแหทนอธิการบดมีนาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา............./..................../............ 
 

** กรุณายื่นเรื่องล่วงหน้าเพ่ือออกค าสั่งก่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ท าการ โดยนับจากวันที่อธิการบดีอนุมัติ 
 ปรับปรุงวันท่ี 26 ก.พ. 2562 



- ๓ –  
 

แบบบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
ชื่อผู้เดินทาง .....................................................................................................  

ระยะเวลาการเดินทางไป - กลับ ..............................................................................................  

รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวน

เงิน 
(บาท) 

ประเภทการใช้เงิน 
เบิกจากเงิน 
งบประมาณ 
 

เบิกจากเงิน 
นอกงบประมาณ 

 

 
เงินส่วนตัว 
 

แหล่งเงินอ่ืนๆ 
(โปรดระบุ) 
 

1.เงินเดือนที่ได้รับ (ช่วงเวลาไป
ต่างประเทศ)เงินเดือนเต็ม÷30×จ านวน
วันเดินทาง** 

  
 

   

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      
2.1 ค่าโดยสารเครื่องบิน      
2.2 ค่าจัดท าวีซ่า      
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง      
2.4 ค่าท่ีพัก      
2.5 ค่าภาษีสนามบิน      

สนามบินกรุงเทพฯ      
สนามบินต่างประเทศ      

2.6 ค่าพานนะ      
ไป-กลับ บ้าน-สนามบิน      
ในต่างประเทศ      

2.7 ค่าเครื่องแหต่งตัว      
2.8 ค่ารับรอง      
2.9 ค่าลงทะเบียนการประชุม      
2.10 ค่าของขวัญ      
2.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุ)      
      

รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 2)      

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ .......................................................... (ผู้เดินทาง) 
 
ลงชื่อ .......................................................... (ผู้บังคับบัญชาระดับอธิการบดี) 

 
หมายเหตุ โปรดใส่เครื่องนมาย  ในช่องรายการประเภทการใช้เงิน ปรับปรุงวันท่ี 26 ก.พ. 2562 



 

 
แบบบันทึกสอนแทน , สอนชดเชย 

 
 
 

 ส่วนราชการ       มนาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ที่ ..............................................................  วันท่ี ............. เดือน ................................................. พ.ศ. 25........... 
 เรื่อง   ขออนุญาตใน้สอนแหทน , สอนชดเชย 

 เรียน   อธิการบดีมนาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 

  ด้วยข้าพเจ้า ...................................................................................................ต าแหนน่ง................................................................. 

 สังกัดนลักสูตร ........................................................................................... คณะ......................................................................................... 
 มีความจ าเป็นต้อง ........................................................................................................................................................................................ 
 ตั้งแหต่วันท่ี ............. เดือน ........................................ พ.ศ. 25.............  ถึงวนัท่ี............. เดือน ........................................ พ.ศ. 25.............   
 จึงขออนุญาต (   )  สอนชดเชย (   )  สอนแหทน ตามวันแหละเวลาดังนี ้

  

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

\ 

 หมายเหตุ   เมื่อได้รับอนุญาตจากมนาวิทยาลยัฯ แหล้ว  ใน้แหนบบันทึกนี้ไปพร้อมกับใบเบิกเงินส านรับการสอน กศ.ปช. 

รหัสวิชา 
รุ่นที่ ชั่วโมงเดิม ชั่วโมงสอนชดเชย / สอนแทน 

ผู้สอนแทน 
ลายเซ็น 

หมู่ที ่ ว.ด.ป. เวลา ห้องเรียน ว.ด.ป. เวลา ห้องเรียน ผู้สอนแทน 
                    
                    
                    
                    
                    
          

ความเน็นของผู้บังคับบัญชาข้ันต้น/ประธานนลักสูตร  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

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

ความเน็นผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

               ลงช่ือ.........................................................                            
                      (นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ) 

ความเน็นคณบด ี  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

               ลงช่ือ.........................................................                            
                           (ดร.ดวงธิดา  โคตรโยธา) 
                     คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุสานกรรม 

ความเน็นอธิการบด ี
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

               ลงช่ือ................................................................                            
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์) 
                   อธิการบดีมนาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 (   )  ภาคปกติ          (   ) อนุปริญญา  ปีท่ี ........................... 
 (   )  ภาคกศ.ปช. รุ่นที่ .............       (   ) ปริญญาตรี  ปีท่ี ........................... 
 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 รับที ่            วันที ่                               เวลา           

  

งานบริหารทั่วไป 
 รับที ่         
 วันที ่    
 เวลา,         

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คร.14 

ไปต่างประเทศ 


