แบบ กบค.01
แบบขออนุญาตสมัครสอบศึ กษาต่ อ
เขียนที่……………………………………………….
วันที่...................เดือน.............................พ.ศ……………..
เรื่อง

ขออนุญาตสมัครสอบศึกษาต่อ

เรียน ................................................................
ด้ว ยข้ าพเจ้า นาย/นาง/น.ส./................................................................................อายุ .......... ปี
วัน/เดือ น/ปี เกิด ............................................................................ เริ่มปฏิ บัติ งาน ณ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่
ตั้ง แต่วั น ที่ ............เดื อ น......................พ.ศ................รวมระยะเวลาการท างาน...................ปี .......................เดื อ น
ประเภทบุ ค ลากร  ข้ า ราชการ  พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย  สายวิ ช าการ  สายสนั บ สนุ น
ตาแหน่ ง (โปรดระบุ ให้ ชัด เจน)................................................. เลขที่ ตาแหน่ ง ........................................................
สัง กั ด ภาควิ ช า/หน่ ว ยงานที่ เ ที ยบเท่ ากอง ............................................................................................................
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก...............................................................................................................................
ขออนุญาตสมัครสอบศึกษาต่อในระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
สา ขา วิ ช า .............................................................ห ลั ก สู ต ร .........................................................
สถา น ศึ ก ษา ......................................................... ป ระเทศ ................................................................
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สายวิชาการ
เป็นการศึกษา  โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา
 โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
 โดยไม่ใช้เวลาราชการ
แผนการศึกษา  วิทยานิพนธ์ ........หน่วยกิต
2. สายสนับสนุน
เป็นการศึกษา  โดยไม่ใช้เวลาราชการ
แผนการศึกษา  วิทยานิพนธ์.......หน่วยกิต

 การค้นคว้าอิสระ.........หน่วยกิต

 การค้นคว้าอิสระ........หน่วยกิต

ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
โดยจะสมั ค รสอบในระหว่ า งวั น ที่ ................ เดื อ น.................... พ.ศ............ และมี ก าหน ดสอบ
ในวันที่........... เดือน ................... พ.ศ. ................ สถานที่...................................................................................
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
 สาเนาใบสมัครสอบ
 หลักสูตรที่จะสมัครสอบ
 แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบเอกสารประกอบทุกรายการและยื่นเรื่องต่อ
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่จะไปสอบ

-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………….………..……….………
(………..……………………….……..)
…………./…………/………….
ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/ผู้อานวยการกอง หรือเทียบเท่า
.................................................................................................................................................... ........
.......................................................................................................................... ..................................
............................................................................................................................. ...............................

ลงชื่อ................................................
…………./…………/…………
(หัวหน้าภาควิชา/ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า)
ผลการพิจารณาของคณบดี/ ผู้อ านวยการสถาบัน สานัก/รองอธิการบดีรับผิดชอบหน่วยงาน
 อนุญาตให้ไปสมัครสอบ
 ไม่อนุญาตให้ไปสมัครสอบ
 อื่ น ๆ .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................
………./………..……/………
(คณบดี/ผู้อานวยการสถาบัน สานัก/รองอธิการบดี)

แบบ กบค.02

แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ
เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ .......... เดือน .................................พ.ศ. ................
เรื่อง ขออนุญาตไปศึกษาต่อ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ด้ ว ยข้ า พเจ้ า นาย/นาง/น.ส./......................................................................อายุ ...........ปี
วัน /เดือน/ปี เกิด.....................................................................เริ่มปฏิบั ติ งาน ณ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่..................เดือน...........................พ.ศ................รวมระยะเวลาการทางาน................ปี...............เดือน
ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยประจา  สายวิชาการ  สายสนับสนุน
ตาแหน่ ง (โปรดระบุ ให้ชัดเจน)......................................................................เลขที่ตาแหน่ง.............................
สังกัด ภาควิชา/หน่ วยงานที่เทียบกอง ...........................................................................................................
คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ....................................................เบอร์โทร............................................................
อีเมล์............................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อในระดับ

 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
สาขาวิชา..............................................................หลักสูตร..................................................................................
สถานศึกษา ..................................................... ประเทศ ...................................................................................
 โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา
 โดยใช้เวลาราชการบางส่วน โดยใช้เวลาวัน........................................................................
ตั้งแต่เวลา..................................................ถึงเวลา.............................................................
 โดยไม่ใช้เวลาราชการ
นับตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ..............กาหนดถึงวันที่ ......... เดือน..................
พ.ศ. ...........รวมเป็นระยะเวลา ......... ปี...........เดือน........วัน
ด้วยทุน  ทุนส่วนตัว
 ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรเมื่อได้รับอนุญาต
ให้ไปศึกษาต่อ
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.  แบบขออนุญาตสมัครสอบศึกษาต่อที่ได้รับอนุญาตแล้ว
จานวน 1 ฉบับ
2.  หนังสือตอบรับเข้าศึกษาต่อหรือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จานวน 1 ฉบับ
3.  หลักสูตรที่ศึกษาต่อ
จานวน 1 ฉบับ
4.  แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ การขออนุญาตไปศึกษาต่อต้องยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันที่จะไปศึกษาต่อ และเมื่อได้รับอนุมัตจิ ากอธิการบดี แล้วจึงจะไปศึกษาต่อได้

-25.  หลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
6.  บันทึกแสดงเหตุผลความจาเป็น และความต้องการของคณะ
ที่จะให้บุคลากรผู้นั้นไปศึกษาต่อ ตลอดจนแผนงาน
หรือโครงการที่จะให้บุคลากรผู้นั้นกลับมาปฏิบัติ
7.  หลักฐานการได้รับทุน (ถ้ามี)
8.  หลักฐานการรับรองสถาบันจากสานักงาน ก.พ.
(กรณีศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ)
9.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
10.  ใบรับรองแพทย์จากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. กาหนด (กรณีศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)………………….……..………..…..
(………………….…………..………….)
ผู้ขออนุญาต
.........../............./..........
คารับรองของหัวหน้าภาควิชา/ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า (โปรดระบุให้ครบทุกข้อ)
1.  ขอรับรองว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่าง
ถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ บุคลากรที่ถูกลงโทษตัดเงินเดือน จะไปศึกษาต่อได้เมื่อพ้นโทษ
ตัดเงินเดือนแล้ว หรือถ้าเป็นผู้ถูกลงโทษลดเงินเดือนจะไปศึกษาต่อได้เมื่อถูกลงโทษลดเงินเดือนมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าหกเดือน ความเห็นเพิ่มเติม..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
2.  สาขาวิชาและระดับความรู้ที่ให้ไปศึกษาต่อสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับงานหรือตาแหน่ง
ที่ดารงอยู่ และเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่ผู้ขอสังกัดอยู่ ความเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................................................

-33.  การไปศึกษาต่อได้พิจารณาถึงอัตรากาลังที่มีอยู่ โดยมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่เสียหาย
แก่ราชการและไม่ตั้งอัตรากาลังเพิ่ม ความเห็นเพิ่มเติม......................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
คาชี้แจง : โปรดระบุเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้องเป็นจริง และระบุความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(ลงชื่อ)...................................................
(...................................................)
หัวหน้าภาควิชา/ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
.........../............./..........
ความเห็นของคณบดี/ผู้อานวยการสถาบัน สานัก/รองอธิการบดีที่รับผิดชอบหน่วยงาน
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................

(ลงชื่อ)...................................................
(...................................................)
คณบดี/ผู้อานวยการสถาบัน สานัก
/รองอธิการบดีที่รับผิดชอบหน่วยงาน
.........../............./..........
ความเห็นของผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบข้อมูล (กรณีสายวิชาการไปศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา)
 ติดค้างทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่..............ลงวันที่............
 ไม่ติดค้างทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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

-4เรียน อธิการบดี
กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบข้อมูล
1.  พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
2.  กรณีเป็นผู้ที่ครบกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อแล้ว จะต้องมีเวลา
กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ
ข้อมูลเพิ่มเติม.......................................................................................................
.............................................................................................................................
3.  กรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
หรือต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข้อมูลเพิ่มเติม.......................................................................................................
.............................................................................................................................
4.  เป็นการไปศึกษาต่อในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐาน
หลักสูตร (กรณีศึกษาต่อในประเทศ)
5.  เป็นการไปศึกษาต่อในสถานศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรอง
(กรณีศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ)
6.  มีใบรับรองแพทย์จากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กาหนด (กรณีศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ)
7.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ความเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ..................................................

(ลงชื่อ)...................................................
(...................................................)
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
.........../............./..........
ผลการพิจารณา
 อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ............................................................................... .....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.............................................................
(...............................................................)
อธิการบดี
…………./…………/………….

-5บันทึกแสดงความจาเป็นและความต้องการของต้นสังกัด
ด้วย นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................
ข้าราชการ/ลูกจ้าประจา/พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง ........................................... อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง
เดือนละ ................... บาท สังกัด.........................................................................................................................
................................................................ ได้เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อ ในระดับ............................................
สาขาวิชา...................................................................หลักสูตร..............................................................................
สถานศึกษา...............................................................ประเทศ...............................................................................
มีกาหนด ..........ปี........ เดือน ............. วัน ตั้งแต่วันที่ ........................................ถึงวันที่ ..................................
การขออนุ ญ าตไปศึกษาต่อ ดังกล่ าวข้างต้น ต้นสั งกัด ได้พิ จารณาแล้ วเห็น ว่า มีความจาเป็ น
และความต้องการที่จะให้บุคลากรผู้นี้ไปศึกษาต่อ โปรดระบุเหตุผล.....................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... .....................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
พร้อมทั้งมีแผนงานหรือโครงการที่จะให้บุคลากรผู้นั้นกลับมาปฏิบัติบัติ โปรดระบุแผนงาน
หรือโครงการ.................................................................................................................. .......................................
..................................................................................................................................................... .........................
......................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
จึงเห็นสมควรให้บุคลากรผู้นี้ไปศึกษาต่อตามที่เสนอได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

........................................................
(...........................................................)
คณบดี/ผู้อานวยการสถาบัน สานัก

