ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การลาศึกษาตอ และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยเห็นสมควรมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการอนุญาตใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยไปศึกษาตอหรือฝกอบรมภายในประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น
อางถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรม
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การใหขาราชการไปศึกษาตอและ
ฝกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การลาศึกษาตอ
และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศใด ๆ ที่ประกาศใชกอนหนานีแ้ ละขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ระเบียบกระทรวง” หมายความวา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การ
ใหขาราชการไปศึกษาตอ และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗
“สวนราชการ”
หมายความวา สวนราชการตามกฎกระทรวง การจัดตั้ง
สวนราชการในมหาวิทายลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และรวมถึงสวนงาน
ภายในเทียบเทาคณะที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
/ขาราชการ…

-๒“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และใหรวมถึงลูกจางประจําดวย
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
“พนักงานราชการ”
หมายความวา พนักงานราชการที่สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
“ลูกจางชั่วคราว”
หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยจางใหปฏิบัติงานใน
สวนราชการ ดวยสัญญาจางไมเกิน ๑ ป จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย หรือเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงิน
อุดหนุนอืน่ ๆ
“สถาบันการศึกษา”
หมายความวา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือ
สถาบันวิชาชีพที่เปดสอนเพิ่มพูนความรูด วยการเรียน เมื่อเรียนสําเร็จตามหลักสูตรจะไดรับปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตร
“ศึกษา”
หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพเพือ่ ใหมาซึ่งปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
“ฝกอบรม”
หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือ
ประสบการณดวยการเรียน การอบรมสัมมนา หรือการฝกงานโดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
การฝกอบรมใหรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการศึกษาดูงานดวย
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา การศึกษาโดยใชเวลาราชการเต็มเวลา
“การศึกษานอกเวลา” หมายความวา การศึกษาโดยไมใชเวลาราชการ หรือใช
เวลาราชการบางสวนวันละไมเกิน ๑ ชัว่ โมง ๓๐ นาที หรือสัปดาหละไมเกิน ๗ ชัว่ โมง ๓๐ นาที
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
การศึกษาตอภาคปกติ
ขอ ๖ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตใหลาศึกษาตอภาคปกติไดเฉพาะขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทานั้น และตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีอายุไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ นับถึงวันเริ่มตนเปดภาคการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา ที่จะเขาศึกษาเวนแตไดรับอนุญาตจากอธิการบดี ทัง้ นี้ใหคํานึงถึงระยะเวลาการกลับเขา
ปฏิบัติราชการชดใชภายหลังสําเร็จการศึกษา ซึ่งจะตองอยูภายในระยะเวลากอนเกษียณอายุราชการ
/(๒) ตองมีระยะเวลา…

-๓(๒) ตองมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ของการเปนขาราชการ หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยมาแลวติดตอกันไมนอยกวา ๑๒ เดือน นับถึงวันเปดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะเขา
ศึกษา และพนจากระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการแลว
(๓) เปนผูปฏิบัติราชการดวยดีมีความประพฤติดีไมอยูใ นระหวางถูกลงโทษทางวินยั
และ/หรือเปนจําเลยผูถูกฟองคดีตอศาล ยกเวนโทษภาคทัณฑ
ผูที่ถูกลงโทษตัดเงินเดือนจะลาศึกษาตอไดตอเมื่อพนโทษตัดเงินเดือนแลวหรือถา
เปนผูถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนจะลาศึกษาตอไดตอเมื่อถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนมาแลว ไมนอยกวาหกเดือน
(๔) เปนผูที่มพี ื้นความรูตามสาขาวิชาที่จะศึกษาตอในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัย
ตองการและตองศึกษาตอในระดับสูงกวาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่เคยไดรับ
(๕) ผูที่เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคปกติทั้งในประเทศและตางประเทศ
มาแลว จะลาศึกษาตออีกตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวา ๑๒ เดือนติดตอกัน ยกเวนกรณีที่มี
ความจําเปนและเปนความตองการอยางยิ่งของมหาวิทยาลัยใหอธิการบดีพิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ไป
ขอ ๗ การศึกษาภาคปกติของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แบงออกเปน ๒
ประเภท คือ
ประเภท ก ไดแกประเภททีเ่ กิดจากโครงการความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา
กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสงไปศึกษาตอตามโครงการนั้น
ประเภท ข ไดแกประเภททีผ่ ูขอศึกษาตอตองไปสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกใน
สถาบันการศึกษาดวยตนเอง
ขอ ๘ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะลาศึกษาตอประเภท ข จะตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายใหไปสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และตองไป
สมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในสถาบันการศึกษานัน้ ๆ ในสาขาวิชาที่ไดรับอนุญาตตามกําหนดและเมื่อ
สถาบันการศึกษานัน้ ประกาศผลการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกแลวการอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือไมนั้นให
อยูในดุลพินิจของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ตองคํานึงถึงระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่สอดคลองหรือประโยชนในการปฏิบัติราชการ และจํานวนผูปฏิบัติงานของสวนราชการที่ผูขอลา
ศึกษาตอเต็มเวลาสังกัดอยูรวมทั้งการจัดผูปฏิบัติงานทดแทน
จํานวนผูลาศึกษาตอภาคปกติ จะตองไมเกินรอยละ ๒๐ ของจํานวนขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการรวมกันของสวนราชการที่ผูขอลาศึกษาตอสังกัด ยกเวนในสวนราชการ
นั้นมีจํานวนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการรวมกันนอยกวา ๑๐ คน หรือจํานวนผูขอลา
ศึกษาตอเกินกวารอยละ ๒๐ ใหอยูใ นดุลพินิจของอธิการบดี
/ขอ ๙ ใหขาราชการ…

-๔ขอ ๙ ใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหศกึ ษาตอทั้งประเภท ก
และประเภท ข ทําสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เมื่อทําสัญญาเรียบรอยแลวใหงานบริหารบุคคล
และนิตกิ ารหรือหนวยงานทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลเก็บตนสัญญาไว และจัดทําหนังสือสงตัวผู
ลาศึกษาตอใหสถาบันการศึกษาที่รับเขาศึกษาตอ
กอนทําสัญญาใหผูขอลาศึกษาตอจัดสงแผนการศึกษาตามหลักสูตรที่จะศึกษาตอ กําหนด
จํานวนภาคเรียน และระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรเพื่อใชกําหนดเวลาในสัญญาลาศึกษาตอ
ขอ ๑๐ ระยะเวลาการศึกษากําหนดไวดังนี้
ระดับปริญญาโท ไมเกิน ๒ ป
ระดับปริญญาเอกไมเกิน ๓ ป
ขอ ๑๑ ผูที่ไดรับอนุญาตศึกษาตอทั้งประเภท ก และประเภท ข ที่มที ุนสนับสนุน หรือ
ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยจากสวนราชการ หรือหนวยงานอื่น
ใหผูรับทุนปฏิบัติไปตามเงื่อนไขของผูใหทุนนั้น ๆ ยกเวนการรับทุนที่มีเงื่อนไขการชดใชทุนจากหนวยงาน สวน
ราชการ สถาบันการศึกษา หรือองคกรอื่นใด ผูลาศึกษาตอตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน
ขอ ๑๒ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหศกึ ษาตอตองปฏิบัติตาม
ระเบียบของสถาบันการศึกษาที่เขาศึกษาทุกประการ และตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัยดวย
กรณีที่มีกจิ ธุระหรือเจ็บปวยหรือกรณีอื่นใดตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษานั้น ในกรณีที่
ลาเกิน ๑๕ วัน จะตองยื่นใบลาตอมหาวิทยาลัยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ
ขอ ๑๓ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตองรายงานผล
การศึกษาทุกๆ ภาคเรียนตอหัวหนาสวนราชการ และอธิการบดีตามลําดับ
ขอ ๑๔ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ตองศึกษาให
สําเร็จตามกําหนดในหลักสูตร ถาไมสามารถศึกษาใหสาํ เร็จไดทันตามกําหนด และจําเปนตองขยายเวลา
ศึกษาตออีกใหยื่นคํารองตออธิการบดีกอนสิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา ๓๐ วัน พรอมดวยความเห็นของ
สถาบันการศึกษา และระเบียบการลงทะเบียนการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา
เมื่อไดรับอนุญาตแลวใหทาํ สัญญาเพิ่มเติมโดยอนุโลมตามขอ ๙ วรรคหนึ่ง
/หากมหาวิทยาลัย…

-๕หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวพบวาเหตุทไี่ มสามารถศึกษาใหสําเร็จตามกําหนดในหลักสูตร
เกิดจากผูลาศึกษาตอไมตั้งใจอุทิศเวลาเพื่อการศึกษาอยางเต็มที่หรือไดใชเวลาไปเพื่อการอื่น หรือศึกษา
วิชาการอื่นนอกเหนือไปจากที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตไว หรือมีเจตนาไมลงทะเบียนตามแผนการเรียนใน
หลักสูตร หรือไมเอาใจใสตอการศึกษา หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตขยาย
เวลาศึกษาตอ ผูลาศึกษาตอจะตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการทันทีหลังครบกําหนดตามสัญญา และให
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี
หากการศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดี
มอบหมายอาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลและความจําเปนเฉพาะกรณี ครั้งละ ๑ ภาค
การศึกษา รวมแลวไมเกิน ๒ ครั้ง หรือ ๑ ปการศึกษา
กรณีที่ผูลาศึกษาตอไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดโดยศึกษาภาคทฤษฎีและ
สวนอื่น ๆ แลวแสร็จเหลือแตวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยจะไมขยายเวลาศึกษาตอ ผูศกึ ษาตอตองรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการโดยมีหนังสือสงตัวจากสถาบันการศึกษาที่ไปศึกษารับรอง สวนของงานวิทยานิพนธที่
คางอยูใหผูลาศึกษาตอดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วภายในเวลาที่สถาบันการศึกษากําหนด
ขอ ๑๕ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาตอ เมื่อจบหลักสูตรตามที่ไดรับ
อนุญาตใหไปศึกษาตอ ระหวางรอหลักฐานการสงตัวกลับจากสถาบันการศึกษาใหบนั ทึกรายงานตัวเขา
ปฏิบัติราชการตออธิการบดีทันที
กรณีที่ศึกษาภาคทฤษฎีและสวนอื่นเสร็จเรียบรอยคงเหลือเฉพาะการทําวิทยานิพนธ จะ
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการกอนก็ได แตหลังจากเขาปฏิบัติราชการแลวถาจะไปศึกษาคนควาเพื่อการทํา
วิทยานิพนธ ตองขอนุญาตตามระเบียบการลาราชการจะใชสิทธิการไปศึกษาภาคนอกเวลาตามระเบียบนี้ไมได
ผูที่สําเร็จการศึกษาจะตองมอบวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัยใหแกมหาวิทยาลัยดวย
ขอ ๑๖ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาตอ หากไมสามารถศึกษาจนสําเร็จ
และสถาบันการศึกษาสั่งใหออก หรือสั่งใหพนสภาพในระหวางศึกษา ใหนาํ หลักฐานของสถาบันการศึกษา
มาแสดงตอมหาวิทยาลัยเพือ่ มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาสั่งกลับเขาปฏิบัติราชการตอไป
กรณีสถาบันการศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในระหวางศึกษาเนื่องจากมีความประพฤติ
เสียหาย ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี
ขอ ๑๗ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวหรือสถาบันการศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษา หรือตองหยุดการศึกษากอนสําเร็จดวยประการ
ใด ๆ ก็ตามตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสวนราชการเดิมกอนไปศึกษาตอเปนเวลาไมนอยกวา ๑ เทา
/ของระยะเวลา...

-๖ของระยะเวลาที่ศึกษา สําหรับผูลาศึกษาตอและไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยดวย จะตองปฏิบัติราชการและ/หรือชดใชทนุ ตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาบุคลากร
ถาขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอรายใด ไมสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กลาวไวในวรรคหนึ่ง รวมทั้งผูที่ไดรบั การประเมินวาไมเหมาะสมที่จะใหรับราชการ
ตอไป จะตองชดใชคืนเงินเดือนและเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรหรือเงินอื่นใดทั้งสิ้นที่ไดรับ
ไประหวางที่ไดรับอนุญาตใหศึกษาตอและเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินที่ตองชดใชแกมหาวิทยาลัยในทันที
เวนแตไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการเพื่อชดใชหรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบตามวรรคหนึ่งเพราะถึงแก
ความตายหรือถูกสั่งใหออกจากราชการเนือ่ งจากความเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนตามคําสั่งของศาลก็ใหระงับไมตองรับผิดชอบชดใชเงินและเบี้ยปรับจํานวนดังกลาวคืนมหาวิทยาลัย
กรณีที่กลับมาปฏิบัติราชการไดระยะหนึ่งแลวแตยังไมครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง แลว
ลาออก หรือถูกใหออกจากราชการเนื่องจากไดรับการประเมินวาไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติราชการตอไปให
ชดใชเงินที่รับไประหวางการไดรับอนุญาตศึกษาตอ และเบี้ยปรับตามสัดสวนของเวลาที่เหลือของการปฏิบัติ
ราชการชดใชทุน
ขอ ๑๘ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาตอภาคปกติ ตลอดระยะเวลาศึกษา
(๑) ผูที่มีตําแหนงวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยจะไมไดรับ
เงินประจําตําแหนงวิชาการแตจะไดรับเงินเพิ่มเทียบเทาขาราชการ ระดับ ๘ หรือระดับ ๙
(๒) การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพิ่มคาจางใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๓) ไมสามารถสมัครสอบหรือสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอหรือฝกอบรมอื่น
(๔) ไมสามารถจะยื่นขอรับทุนวิจยั อื่นที่ไมใชเพื่อการจบการศึกษา
(๕) ไมสามารถสงผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการระหวางศึกษาตอ
(๖) การลาศึกษาตอของพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองกระทําในชวงสัญญาจางเทานัน้
หมวด ๒
การศึกษาตอภาคนอกเวลา
ขอ ๑๙ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะไดรบั อนุญาตใหศกึ ษาตอภาคนอกเวลาตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(ก) ผูศึกษาตอใชเวลาราชการบางสวน
(๑) เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจาง
ชั่วคราวตําแหนงอาจารยพิเศษ
/(๒) มีอายุไมเกิน...

-๗(๒) มีอายุไมเกิน ๕๐ ปบริบูรณ นับถึงวันเริ่มตนเปดภาคการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาที่จะเขาศึกษา ยกเวนไดรับอนุญาตจากอธิการบดีพจิ ารณาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
(๓) เปนผูพน กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติราชการแลว
(ข) ผูศึกษาตอไมใชเวลาราชการไมอยูในเงื่อนไขขอ (ก)
ขอ ๒๐ การขออนุญาตไปศึกษาตอภาคนอกเวลาราชการ เมื่อผูใดจะไปสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกเขาศึกษาตอตองปฏิบัติดังนี้
(ก) ผูที่ตองใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษาตลอดหลักสูตรที่สถาบันการศึกษา
กําหนด จะตองขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายกอน และ
เมื่อสถาบันการศึกษาประกาศผลการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกแลวการอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือไมนั้นใหอยู
ในดุลพินจิ ของอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอีกชั้นหนึ่ง
ผูที่ศึกษาตอใชเวลาราชการบางสวนถาจะตองใชเวลาเพือ่ ไปศึกษาคนควาเพื่อการทํา
วิทยานิพนธใหขออนุญาตตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ
(ข) ผูที่ไมใชเวลาราชการไปศึกษาไมตองขออนุญาตตามขอ (ก) แตตอ งรายงาน
เปนลายลักษณอักษรใหคณบดีหรือผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ที่ตนปฏิบัติราชการอยูทราบจึงจะไปศึกษาตอ
ภาคนอกเวลาได ยกเวนกรณีที่ตองการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองปฏิบัตติ ามขอ (ก)
ขอ ๒๑ หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหศึกษาตอใชเวลาบางสวนมีดังนี้
(๑) เปนผูที่หวั หนาสวนราชการที่ผูขออนุญาตปฏิบัติราชการอยูรับรองวาจะไมเกิด
ผลกระทบเสียหายตอราชการ หรือการศึกษาของนักศึกษา
(๒) เปนผูที่เอาใจใสปฏิบัติราชการดวยดี และใหออกเดินทางจากสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยไดกอนเวลาเลิกปฏิบัติราชการไมเกินวันละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
กรณีมีความจําเปนตองออกเดินทางกอนเกินกวา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาทีแตรวมแลว
ไมเกิน ๗ ชัว่ โมง ๓๐ นาที ตอสัปดาห ใหเสนออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาเปนราย ๆ ไป
(๓) จํานวนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรืออาจารยพิเศษ
ที่จะไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคนอกเวลา รวมกันตองไมเกินรอยละ ๒๐ ของจํานวนที่มีอยูใ นสวน
ราชการนั้น ๆ แตถาในสวนราชการใดมีผูปฏิบัติงานจํานวนนอยกวา ๑๐ คน หรือจํานวนผูขอลาศึกษาตอเกิน
กวารอยละ ๒๐ ใหอยูใ นดุลพินิจของอธิการบดี
(๔) วิชาหรือสาขาวิชาที่จะไปศึกษานั้นเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ที่ปฏิบัติอยูกอน
(๕) ถาสวนราชการใดมีผูสอบเขาศึกษาตอไดเกินกวาจํานวนที่อนุญาตใหพิจารณาผู
มีอายุปฏิบัติราชการมากกวากอน
/ขอ ๒๒...

-๘ขอ ๒๒ ขอผูกพันของผูที่ไดรับอนุญาตใหศึกษาตอภาคนอกเวลาทีใ่ ชเวลาราชการบางสวน
(ก) เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวตองกลับมาปฏิบัติราชการในสวนราชการเดิมกอนไป
ศึกษาเปนเวลาติดตอกันไมนอ ยกวา ๑๒ เดือน กรณีที่ไดทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติราชการ หรือชดใชทุนตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาบุคลากร
(ข) ถาไมสามารถปฏิบัติตามขอ (ก) จะตองชดใชเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของ
เงินเดือนทีไ่ ดรับในระหวางไดรับอนุญาตศึกษาตอรวมทั้งเบี้ยปรับอีก ๑ เทาของเงินที่ตองชดใช และกรณีที่
รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองชดใชเงินทุนที่ไดรับไปทั้งหมดรวมทั้งเบี้ยปรับอีก ๑
เทาตัว แกมหาวิทยาลัยทันที เวนแตไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการได หรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบตาม
ขอ (ก) เพราะเหตุถึงแกความตายหรือถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพตกเปนผูไร
ความสามารถหรือจิตฟนเฟอนตามคําสั่งของศาลก็ใหระงับไมตองรับผิดชอบใชเงินและเบี้ยปรับจํานวน
ดังกลาวคืนแกมหาวิทยาลัย
กรณีที่กลับมาปฏิบัติราชการไดระยะเวลาหนึ่งแลวแตยังไมครบกําหนดตาม (ก)
แลวลาออก หรือถูกใหออกจากราชการเนือ่ งจากไดรับการประเมินวาไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติราชการตอไปให
ชดใชเงินที่รับไประหวางการไดรับอนุญาตศึกษาตอ และเบี้ยปรับตามสัดสวนของเวลาที่เหลือของการปฏิบัติ
ราชการชดใชทุนตาม (ก) และ (ข)
(ค) ตองทําสัญญาลาศึกษาตอใชเวลาราชการบางสวนตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดเก็บตนสัญญาไวที่งานบริหารบุคคลและนิติการ
ขอ ๒๓ ผูที่ศึกษาโดยไมใชเวลาราชการไมมีขอผูกพันตามขอ ๒๒ ยกเวนผูที่รับทุน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาบุคลากร
หมวด ๓
การฝกอบรม
ขอ ๒๔ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหบคุ ลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยเขารับการ
ฝกอบรมไดตามระยะเวลาของหลักสูตรดังนี้
(๑) ลูกจางชั่วคราวรายเดือน หลักสูตรไมเกิน ๗๐ ชั่วโมง หรือ ๑๐ วันฝกอบรม
(๒) พนักงานราชการ หลักสูตรไมเกิน ๑๐๕ ชั่วโมง หรือ ๑๕ วัน ฝกอบรม
(๓) ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรไมเกิน ๑๗๕ ชัว่ โมง หรือ
๒๕ วัน ฝกอบรม
การฝกอบรมตามกําหนดระยะเวลาขางตนผูไ ดรับอนุญาตใหเขารับการฝกอบรมเบิก
คาใชจายไดตามระเบียบการเบิกคาใชสอยไปราชการ
/ผูขออนุญาต…

-๙ผูขออนุญาตไปฝกอบรมจะตองบันทึกชี้แจงประโยชนทจี่ ะไดรับจากการฝกอบรม
การนําความรูม าใชในการปฏิบัติราชการตามหนาที่ เสนอใหหวั หนาสวนราชการ และอธิการบดีพิจารณา
ถาใชเวลาไมเกิน ๕ วัน ใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติ
ถาใชเวลาเกินกวา ๕ วัน ตองใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปน
ผูอนุมัติ
กรณีการฝกอบรมมีระยะเวลาเกินกวาที่กาํ หนดไวใน (๑) (๒) (๓) การพิจารณา
อนุญาตและคาใชจายในการฝกอบรมตองเสนอใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาเปนรายๆ
ตามความเหมาะสม
ขอ ๒๕ หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตเขารับการฝกอบรม
(๑) วิชาหรือหลักสูตรที่จะไปฝกอบรมตองเปนประโยชนตอการปฏิบตั ิงานในหนาที่
(๒) เปนผูที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนตอ หนวยงาน
และเมื่อใหไปเขารับการฝกอบรมแลวจะไมเกิดความเสียหายแกราชการ
(๓) จํานวนบุคลากรที่จะไดรับการฝกอบรมใหพิจารณาเปนคราว ๆ ไป
(๔) การฝกอบรมที่ดําเนินการโดยสถาบันหรือองคกรเอกชนใหหวั หนาสวน
ราชการตรวจสอบประเมินความจําเปน ความเหมาะสมกอนนําเสนออธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาสั่งการ
ขอ ๒๖ ผูที่จะไปฝกอบรมตองบันทึกขออนุญาตพรอมหลักสูตรหรือโครงการตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะไปฝกอบรมได
ขอ ๒๗ ขอผูกพันของบุคลากรที่ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรมที่มีหลักสูตรเกินกวา ๔
เดือน หรือมหาวิทยาลัยตองจายเงินเปนคาใชจายในการฝกอบรมเกินกวา ๔๐,๐๐๐ บาทตอคนมีดงั นี้
(ก) เมื่อกลับจากการฝกอบรมแลว ตองทํารายงานสรุปสาระสําคัญของการ
ฝกอบรม ประโยชนทไี่ ดรบั และแผนการนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานที่ปฏิบัติในหนวยงานและกลับเขา
ปฏิบัติราชการในหนวยงานเดิมเปนเวลาไมนอยกวา ๑ เทาของระยะเวลาที่ไปฝกอบรม
(ข) ถาไมสามารถปฏิบัติตามขอ (ก) ไดจะตองชดใชเงินเดือนและคาใชจายทั้งหมด
ที่ไดรับระหวางการฝกอบรมรวมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาคืนมหาวิทยาลัยทันที เวนแตจะไมสามารถกลับเขา
ปฏิบัติราชการชดใช หรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบกําหนดตามขอ (ก) เพราะถึงแกความตายหรือถูกสั่งให
ออกจากราชการเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนตามคําสั่งศาลก็ให
ระงับไมตองรับผิดชอบชดใชเงินและเบี้ยปรับจํานวนดังกลาวคืนใหมหาวิทยาลัย
/กรณีกลับเขา…

- ๑๐ กรณีกลับเขาปฏิบัติราชการไดระยะหนึ่งแลวลาออกหรือไดรับการประเมินวาไม
เหมาะสมที่จะปฏิบัติราชการตอไปตองชดใชเงินที่ไดรับไปและเบี้ยปรับตามสัดสวนของเวลาที่เหลืออยู
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๒๘ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ
ภาคนอกเวลา และการฝกอบรมตามระเบียบนี้นอกจากจะตองปฏิบัตติ ามขอผูกพันในสัญญาแลวหากไม
ปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาตามระเบียบนี้อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยดวย
ขอ ๒๙ ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับ
การปรับคุณวุฒิ และกรณีทเี่ งินเดือนหรือคาจางไดรับต่าํ กวาวุฒิการศึกษาที่ไดรับจะไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนถึงระดับตนของวุฒกิ ารศึกษาที่ไดรับ
ขอ ๓๐ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ
ภาคนอกเวลา และฝกอบรมที่ไดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันไวกอนใชระเบียบนี้ ใหมีผลบังคับใชตอไปได
ขอ ๓๑ นอกเหนือจากการลาศึกษาตอตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ การศึกษาตอตาม
โครงการความรวมมือของสวนราชการสถาบันการศึกษา หรือการฝกอบรมภาคฤดูรอนแบบตอเนื่องหรือ
อยางอื่น ใหถือแนวปฏิบัติของระเบียบนีใ้ นสวนที่คลายกันทั้งนีใ้ หอยูใ นดุลพินจิ ของอธิการบดีหรือผูที่
อธิการบดีมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารยสุจินต สิมารักษ)
อุปนายกปฏิบัติราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

