






แบบ กบ.01 

แบบขออนุญาตสมัครสอบศึกษาต่อ 

        เขียนที่.................................................... 
       วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
เรื่อง  ขออนุญาตสมัครสอบศึกษาต่อ 
เรียน  อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ด้วย ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)...............................................................................................................
เกิดวันที่........เดือน..............................พ.ศ...........  อายุ...........ปี...........เดือน...........วัน  
เริ่มปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่..............เดือน................................พ.ศ........... ....         
รวมระยะเวลาการปฏิบัติราชการ...........ปี.........เดอืน .........วัน  เป็นบุคลากรประเภท    ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  สายสนับสนุน ต าแหนง่................................ 
สังกัด.................................................................................  ขออนุญาตสมัครสอบศึกษาต่อระดับ  ปริญญาตรี  
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อื่น ๆ (ระบ)ุ..................................................................................................... 
สาขาวิชา............................................................................หลักสูตร........................................................................... 
สถานศึกษา...................................................................................ประเทศ........................... ...................................... 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 1. สายวิชาการ 
  เป็นการศึกษา  โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา 
     โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
     โดยไม่ใช้เวลาราชการ 
  แผนการศึกษา  วิทยานิพนธ์..............หน่วยกิต    การค้นคว้าอิสระ..........หน่วยกิต 
 2. สายสนับสนุน 
  เป็นการศึกษา   โดยไม่ใช้เวลาราชการ 
  แผนการศึกษา  วิทยานิพนธ์..............หน่วยกิต    การค้นคว้าอิสระ..........หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน 
 โดยจะสมัครในระหว่างวันที.่..........เดือน..............................พ.ศ............... และมีก าหนดสอบในวันที่....... 
เดือน...................................พ.ศ............. สถานที่สอบ............................................................... ................................ 
 ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพจิารณา ดังนี้ 
  ส าเนาใบสมัคร   หลักสูตรทีจ่ะสมัครสอบ   แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
  

  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทกุประการ 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ 
      (.....................................................................) 
 
หมายเหตุ   การขออนุญาตไปสมัครสอบต้องยื่นเรื่องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ 
      (.....................................................................) 
      ต าแหน่ง....................................................... 
      วันที่............................................................. 
 
 ความเห็นของรองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดีตามสายงาน 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ 
      (.....................................................................) 
      ต าแหน่ง....................................................... 
      วันที่............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ กบ.02 

แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ 

        เขียนที่.................................................... 
       วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
เรื่อง  ขออนุญาตไปศึกษาต่อ 
เรียน  อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ด้วย ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................. ..
เกิดวันที่........เดือน..............................พ.ศ...........  อายุ...........ปี...........เดือน...........วัน  
เริ่มปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่..............เดือน................................พ.ศ...............         
รวมระยะเวลาการปฏิบัติราชการ...........ปี.........เดอืน .........วัน เป็นบุคลากรประเภท    ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  สายสนับสนุน ต าแหนง่................................ 
สังกัด.................................................................................  อีเมล์.............................. ................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................. มีความประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อระดบั  ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อื่น ๆ (ระบ)ุ.................................................................................................. ... 
สาขาวิชา............................................................................หลักสูตร................................. .......................................... 
สถานศึกษา...................................................................................ประเทศ................................................................. 
 โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา   
 โดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ระบุ) วัน ......................ตัง้แต่เวลา..............................ถึงเวลา.................... 
 โดยไม่ใช้เวลาราชการ 
 ตั้งแต่วันที่.........เดอืน.........................พ.ศ. .......... ก าหนดถึงวันที่............เดือน.......................... ..พ.ศ.......... 
รวมเป็นเวลา..............ป.ี...................เดือน..............วัน 
 ด้วยทุน  ทุนส่วนตัว 
   ทุน.......................................................................................................................... ...... 
   ประสงค์ขอรับทุนสนบัสนุนจากกองทุนพฒันาบุคลากรเมื่อได้รับอนญุาตให้ไปศึกษาต่อ 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพจิารณา ดังนี ้
 1.  แบบขออนุญาตไปสมัครสอบศึกษาต่อที่ได้รบัอนญุาตแล้ว 
 2.  หนังสอืตอบรับเข้าศึกษาต่อหรือประกาศรายช่ือผู้มสีทิธ์ิเข้าศึกษา 
 3.  หลักสูตรที่ศึกษาต่อ 
 4.  แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
 5.  หลักฐานการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.  บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็น และความต้องการของหน่วยงาน และแผนงานหรอืโครงการ 
                   ที่จะให้กลับมาปฏิบัต ิ
 7.  ผลสอบภาษาอังกฤษ 
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 8.  หลักฐานการรับรองสถาบันจากส านักงาน ก.พ. (กรณีศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ) 
 9.  หลักฐานการได้รบัทุน (ถ้าม)ี 
 10.  ใบรับรองแพทย์จากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่ 
                     คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ก าหนด (กรณีศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ 
      (.....................................................................) 
 
ค ารับรองของหัวหน้าหน่วยงาน  
(โปรดระบุเครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความที่ถูกต้องเป็นจรงิ และระบุความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 1.  ขอรับรองว่า....................................................................................เป็นผู้ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการด้วยดี 
มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยูร่ะหว่างถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์  (บุคลากรที่ถูกลงโทษ            
ตัดเงินเดือน จะไปศึกษาต่อได้เมือ่พ้นโทษตัดเงินเดือนแล้ว หรือถ้าเป็นผู้ถูกลงโทษลดเงินเดือนจะไปศึกษาต่อได้        
เมื่อถูกลงโทษลดเงินเดือนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี)  
  ความเห็นเพิม่เตมิ...................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
    2.  สาขาวิชาและระดับความรูท้ี่ให้ไปศึกษาต่อสอดคล้องหรอืเป็นประโยชน์กับงานหรือต าแหนง่           
ที่ด ารงอยู่ และเป็นไปตามแผนการพฒันาบุคลากรของหน่วยงานที่ผู้ขอสังกัดอยู่       
  ความเห็นเพิม่เตมิ............................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. ............................................... 
    3.  การไปศึกษาต่อได้พิจารณาถึงอัตราก าลังทีม่ีอยู่โดยมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไมเ่สียหายแกร่าชการ 
และไม่เป็นเหตุต้องมีการจ้างอาจารยพ์ิเศษและ/หรอืวิทยากร       
  ความเห็นเพิม่เตมิ............................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. ............................................... 
  
      (ลงช่ือ)........................................................ 
      (.....................................................................) 
      ต าแหน่ง....................................................... 
      วันที่............................................................. 
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 ความเห็นของรองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดีตามสายงาน 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................................... ....................... 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ 
      (.....................................................................) 
      ต าแหน่ง....................................................... 
      วันที่............................................................. 
 
การตรวจสอบข้อมูลของกองบริหารงานบุคคล 
 1.  มีอายุราชการเกินสองปี   
 2.  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ไดร้ับอนญุาตให้ไปศึกษาต่อแล้ว มีเวลากลับมาปฏิบัตริาชการชดใช้ 
                   ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ  
         ข้อมูลเพิ่มเตมิ................................................................. .......................................................... 
 3.  กรณีเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 
          จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
         ข้อมูลเพิ่มเตมิ.............................................................................................................. ............. 
 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ 
      (.....................................................................) 
      ต าแหน่ง....................................................... 
      วันที่............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 4 - 
 
ความเห็นของรองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................. .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................... ................................................................................................. 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ 
      (.....................................................................) 
      ต าแหน่ง....................................................... 
      วันที่............................................................. 
 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
  อนุญาตให้ไปศึกษาต่อ 
  ไม่อนุญาตให้ไปศึกษาต่อ  เนื่องจาก................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ......................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ 
      (.....................................................................) 
      ต าแหน่ง....................................................... 
      วันที่............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกเหตุผลความจ าเป็นและความต้องการของต้นสังกัด 
 
  ด้วย นาย,นาง,นางสาว............................................................................................................... .. 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหนง่............................................... 
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ..................................บาท สงักัด.................................................... ......................... 
ได้เสนอขออนญุาตไปศึกษาต่อระดบั.....................................สาขาวิชา.............................. ..................................... 
หลักสูตร........................................................................สถานศึกษา.................................... ................................... 
ประเทศ.......................................................................มีก าหนด.............ปี....................เดือน........................วัน 
ตั้งแต่วันที่.....................................................................ถึงวันที่.................................. ........................................... 
  การขออนุญาตไปศึกษาต่อดังกล่าวข้างต้น ต้นสังกัดได้พจิารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นและ 
ความต้องการทีจ่ะให้บุคคลดงักล่าวไปศึกษาต่อ (โปรดระบุเหตุผลและความจ าเป็น).......................................... 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
...................................................................................................................................................................... ...... 
  พร้อมทั้งมีแผนงานหรือโครงการที่จะให้บุคคลดงักล่าวกลบัมาปฏิบัติ ดังนี ้(โปรดระบุแผนงาน 
หรือโครงการ).............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ 
      (.....................................................................) 
      ต าแหน่ง....................................................... 
      วันที่............................................................. 
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