
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย  การลาศึกษาตอ  และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
  โดยเหน็สมควรมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการอนุญาตใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราวของ
มหาวิทยาลัยไปศึกษาตอหรือฝกอบรมภายในประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึน 
  อางถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรม
ภายในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การใหขาราชการไปศึกษาตอและ
ฝกอบรมภายในประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗   อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๘ (๒) (๑๓)  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมติสภามหาวทิยาลัย ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓  
เม่ือวันท่ี ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงวางระเบียบไวดงัตอไปนี ้
 
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวย การลาศึกษาตอ 
และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 
  ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ  ประกาศใด ๆ ท่ีประกาศใชกอนหนานีแ้ละขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
  ขอ  ๔  ในระเบียบนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ระเบียบกระทรวง” หมายความวา  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การ
ใหขาราชการไปศึกษาตอ  และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ และฉบับท่ี ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
   “สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎกระทรวง  การจดัต้ัง
สวนราชการในมหาวิทายลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และรวมถึงสวนงาน
ภายในเทียบเทาคณะท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

/ขาราชการ… 
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   “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และใหรวมถึงลูกจางประจําดวย 
   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสังกดัมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
   “พนักงานราชการ” หมายความวา  พนักงานราชการท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
   “ลูกจางช่ัวคราว”  หมายความวา  บุคคลท่ีมหาวทิยาลัยจางใหปฏิบัติงานใน
สวนราชการ  ดวยสัญญาจางไมเกิน  ๑  ป จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย  หรือเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงิน
อุดหนุนอ่ืนๆ 
   “สถาบันการศึกษา” หมายความวา  มหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษา หรือ
สถาบันวิชาชีพท่ีเปดสอนเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน  เม่ือเรียนสําเร็จตามหลักสูตรจะไดรับปริญญาบัตร  
หรือประกาศนียบัตร 
   “ศึกษา”   หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา  หรือสถาบันวิชาชีพเพือ่ใหมาซ่ึงปริญญาบัตรหรือประกาศนยีบัตร 
   “ฝกอบรม”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ หรือ
ประสบการณดวยการเรียน  การอบรมสัมมนา หรือการฝกงานโดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
การฝกอบรมใหรวมถึงการแลกเปล่ียนนกัวจิัยและการศึกษาดูงานดวย 
   “การศึกษาภาคปกติ” หมายความวา  การศึกษาโดยใชเวลาราชการเต็มเวลา 
   “การศึกษานอกเวลา” หมายความวา  การศึกษาโดยไมใชเวลาราชการ หรือใช
เวลาราชการบางสวนวนัละไมเกิน  ๑ ช่ัวโมง  ๓๐ นาที  หรือสัปดาหละไมเกนิ ๗ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
 
  ขอ  ๕  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 

หมวดท่ี  ๑ 
การศึกษาตอภาคปกต ิ

 
  ขอ  ๖  มหาวทิยาลัยจะอนญุาตใหลาศึกษาตอภาคปกติไดเฉพาะขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทานั้น  และตองมีคุณสมบัติดังนี ้
   (๑)  มีอายุไมเกิน  ๔๕  ปบริบูรณ  นับถึงวนัเร่ิมตนเปดภาคการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา ท่ีจะเขาศึกษาเวนแตไดรับอนุญาตจากอธิการบดี  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงระยะเวลาการกลับเขา
ปฏิบัติราชการชดใชภายหลังสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงจะตองอยูภายในระยะเวลากอนเกษยีณอายุราชการ 

/(๒)  ตองมีระยะเวลา… 
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   (๒)  ตองมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ  ของการเปนขาราชการ หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยมาแลวติดตอกนัไมนอยกวา  ๑๒ เดือน  นับถึงวันเปดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะเขา
ศึกษา  และพนจากระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการแลว 
   (๓)  เปนผูปฏิบัติราชการดวยดีมีความประพฤติดีไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินยั  
และ/หรือเปนจําเลยผูถูกฟองคดีตอศาล  ยกเวนโทษภาคทัณฑ 
   ผูท่ีถูกลงโทษตัดเงินเดือนจะลาศึกษาตอไดตอเม่ือพนโทษตัดเงินเดือนแลวหรือถา
เปนผูถูกลงโทษลดข้ันเงินเดอืนจะลาศึกษาตอไดตอเม่ือถูกลงโทษลดข้ันเงินเดือนมาแลว ไมนอยกวาหกเดือน 
   (๔)  เปนผูท่ีมีพื้นความรูตามสาขาวิชาท่ีจะศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีมหาวทิยาลัย
ตองการและตองศึกษาตอในระดับสูงกวาวฒุิการศึกษาสูงสุดท่ีเคยไดรับ 
   (๕)  ผูท่ีเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคปกติท้ังในประเทศและตางประเทศ
มาแลว จะลาศึกษาตออีกตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวา  ๑๒  เดือนตดิตอกัน ยกเวนกรณีท่ีมี
ความจําเปนและเปนความตองการอยางยิ่งของมหาวิทยาลัยใหอธิการบดีพิจารณาอนญุาตเปนราย ๆ ไป 
  
  ขอ  ๗  การศึกษาภาคปกติของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  แบงออกเปน  ๒  
ประเภท คือ 
   ประเภท  ก  ไดแกประเภทท่ีเกิดจากโครงการความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา
กับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสงไปศึกษาตอตามโครงการนั้น 
   ประเภท  ข  ไดแกประเภทท่ีผูขอศึกษาตอตองไปสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกใน
สถาบันการศึกษาดวยตนเอง 
 
  ขอ  ๘  ขาราชการและพนักงานมหาวทิยาลัยท่ีประสงคจะลาศึกษาตอประเภท ข  จะตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิการบด ี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายใหไปสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก  และตองไป
สมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในสถาบันการศึกษานัน้ ๆ ในสาขาวชิาท่ีไดรับอนญุาตตามกําหนดและเม่ือ
สถาบันการศึกษานัน้ประกาศผลการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกแลวการอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือไมนั้นให
อยูในดุลพินิจของอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายอีกช้ันหนึ่ง  ท้ังนี้ตองคํานึงถึงระดับการศึกษา
สาขาวิชาท่ีสอดคลองหรือประโยชนในการปฏิบัติราชการ  และจํานวนผูปฏิบัติงานของสวนราชการท่ีผูขอลา
ศึกษาตอเต็มเวลาสังกัดอยูรวมท้ังการจัดผูปฏิบัติงานทดแทน 
  จํานวนผูลาศึกษาตอภาคปกติ  จะตองไมเกินรอยละ  ๒๐  ของจํานวนขาราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  และพนกังานราชการรวมกนัของสวนราชการท่ีผูขอลาศึกษาตอสังกดั  ยกเวนในสวนราชการ
นั้นมีจํานวนขาราชการ  พนกังานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการรวมกันนอยกวา  ๑๐  คน  หรือจํานวนผูขอลา
ศึกษาตอเกินกวารอยละ ๒๐  ใหอยูในดุลพนิิจของอธิการบดี 

/ขอ  ๙  ใหขาราชการ… 
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  ขอ  ๙  ใหขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหศึกษาตอท้ังประเภท  ก  
และประเภท  ข  ทําสัญญาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  เม่ือทําสัญญาเรียบรอยแลวใหงานบริหารบุคคล
และนิตกิารหรือหนวยงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลเก็บตนสัญญาไว  และจัดทําหนังสือสงตัวผู
ลาศึกษาตอใหสถาบันการศึกษาท่ีรับเขาศึกษาตอ 
  กอนทําสัญญาใหผูขอลาศึกษาตอจัดสงแผนการศึกษาตามหลักสูตรท่ีจะศึกษาตอ  กําหนด
จํานวนภาคเรียน และระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรเพ่ือใชกําหนดเวลาในสัญญาลาศึกษาตอ 
 
  ขอ  ๑๐  ระยะเวลาการศึกษากําหนดไวดังนี้ 
   ระดับปริญญาโท ไมเกิน  ๒  ป 
   ระดับปริญญาเอกไมเกนิ  ๓  ป 
 
  ขอ  ๑๑  ผูท่ีไดรับอนุญาตศึกษาตอท้ังประเภท  ก  และประเภท ข  ท่ีมีทุนสนับสนุน  หรือ
ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ทุนวจิัยจากสวนราชการ หรือหนวยงานอื่น 
ใหผูรับทุนปฏิบัติไปตามเง่ือนไขของผูใหทุนนั้น ๆ  ยกเวนการรับทุนท่ีมีเง่ือนไขการชดใชทุนจากหนวยงาน  สวน
ราชการ  สถาบันการศึกษา หรือองคกรอ่ืนใด  ผูลาศึกษาตอตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน 
 
  ขอ  ๑๒  ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหศึกษาตอตองปฏิบัติตาม
ระเบียบของสถาบันการศึกษาท่ีเขาศึกษาทุกประการ  และตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และของมหาวทิยาลัยดวย 
  กรณีท่ีมีกจิธุระหรือเจ็บปวยหรือกรณีอ่ืนใดตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษานั้น ในกรณีท่ี
ลาเกิน  ๑๕  วนั จะตองยื่นใบลาตอมหาวทิยาลัยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ 
 
  ขอ  ๑๓  ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตองรายงานผล
การศึกษาทุกๆ ภาคเรียนตอหวัหนาสวนราชการ และอธิการบดีตามลําดับ 
 
  ขอ  ๑๔  ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  ตองศึกษาให
สําเร็จตามกําหนดในหลักสูตร  ถาไมสามารถศึกษาใหสําเร็จไดทันตามกําหนด  และจําเปนตองขยายเวลา
ศึกษาตออีกใหยื่นคํารองตออธิการบดีกอนส้ินสุดสัญญาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  พรอมดวยความเหน็ของ 
สถาบันการศึกษา และระเบียบการลงทะเบียนการศกึษาของสถาบันการศึกษานั้นเพ่ือประกอบการพิจารณา  
เม่ือไดรับอนญุาตแลวใหทําสัญญาเพ่ิมเติมโดยอนุโลมตามขอ  ๙  วรรคหน่ึง 

/หากมหาวิทยาลัย… 
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  หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวพบวาเหตุท่ีไมสามารถศึกษาใหสําเร็จตามกําหนดในหลักสูตร 
เกิดจากผูลาศึกษาตอไมตั้งใจอุทิศเวลาเพื่อการศึกษาอยางเต็มท่ีหรือไดใชเวลาไปเพื่อการอื่น หรือศึกษา
วิชาการอ่ืนนอกเหนือไปจากท่ีทางมหาวิทยาลัยอนุญาตไว  หรือมีเจตนาไมลงทะเบียนตามแผนการเรียนใน 
หลักสูตร  หรือไมเอาใจใสตอการศึกษา หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตขยาย
เวลาศึกษาตอ  ผูลาศึกษาตอจะตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการทันทีหลังครบกาํหนดตามสัญญา  และให
มหาวิทยาลัยพจิารณาดําเนินการตามควรแกกรณ ี
  หากการศกึษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  อธิการบดี  หรือผูท่ีอธิการบดี
มอบหมายอาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลและความจําเปนเฉพาะกรณี คร้ังละ  ๑  ภาค
การศึกษา รวมแลวไมเกิน  ๒  คร้ัง หรือ ๑ ปการศึกษา 
  กรณีท่ีผูลาศึกษาตอไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดโดยศึกษาภาคทฤษฎีและ
สวนอ่ืน ๆ แลวแสร็จเหลือแตวิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยจะไมขยายเวลาศึกษาตอ  ผูศึกษาตอตองรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการโดยมีหนังสือสงตัวจากสถาบันการศึกษาท่ีไปศึกษารับรอง สวนของงานวิทยานิพนธท่ี
คางอยูใหผูลาศึกษาตอดําเนนิการใหแลวเสร็จโดยเร็วภายในเวลาท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 
 
  ขอ  ๑๕  ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษาตอ  เม่ือจบหลักสูตรตามท่ีไดรับ
อนุญาตใหไปศึกษาตอ  ระหวางรอหลักฐานการสงตัวกลับจากสถาบันการศึกษาใหบันทึกรายงานตัวเขา
ปฏิบัติราชการตออธิการบดีทันที 
  กรณีท่ีศึกษาภาคทฤษฎีและสวนอ่ืนเสร็จเรียบรอยคงเหลือเฉพาะการทําวิทยานิพนธ  จะ
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการกอนกไ็ด  แตหลังจากเขาปฏิบัติราชการแลวถาจะไปศึกษาคนควาเพื่อการทํา
วิทยานิพนธ ตองขอนุญาตตามระเบียบการลาราชการจะใชสิทธิการไปศึกษาภาคนอกเวลาตามระเบียบนี้ไมได 
  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจะตองมอบวิทยานพินธหรือผลงานวิจัยใหแกมหาวทิยาลัยดวย 
 

  ขอ  ๑๖  ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษาตอ  หากไมสามารถศึกษาจนสําเร็จ
และสถาบันการศึกษาส่ังใหออก  หรือส่ังใหพนสภาพในระหวางศึกษา  ใหนาํหลักฐานของสถาบันการศึกษา
มาแสดงตอมหาวิทยาลัยเพือ่มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาสั่งกลับเขาปฏิบัติราชการตอไป 
  กรณีสถาบันการศึกษาส่ังใหพนสภาพนกัศึกษาในระหวางศึกษาเนื่องจากมีความประพฤติ
เสียหาย  ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนนิการตามควรแกกรณ ี
 
  ขอ  ๑๗  ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวหรือสถาบันการศึกษาส่ังใหพนสภาพนกัศึกษา หรือตองหยุดการศึกษากอนสําเร็จดวยประการ
ใด ๆ ก็ตามตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสวนราชการเดมิกอนไปศึกษาตอเปนเวลาไมนอยกวา  ๑  เทา 

/ของระยะเวลา... 
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ของระยะเวลาท่ีศึกษา  สําหรับผูลาศึกษาตอและไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยดวย  จะตองปฏิบัติราชการและ/หรือชดใชทุนตามเง่ือนไขของกองทุนพฒันาบุคลากร 
  ถาขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอรายใด  ไมสามารถ 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกลาวไวในวรรคหนึ่ง  รวมท้ังผูท่ีไดรับการประเมินวาไมเหมาะสมท่ีจะใหรับราชการ
ตอไป  จะตองชดใชคืนเงินเดือนและเงินทนุสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรหรือเงินอ่ืนใดท้ังส้ินท่ีไดรับ
ไประหวางท่ีไดรับอนุญาตใหศึกษาตอและเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาของเงินท่ีตองชดใชแกมหาวิทยาลัยในทันที  

เวนแตไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการเพ่ือชดใชหรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบตามวรรคหน่ึงเพราะถึงแก
ความตายหรือถูกส่ังใหออกจากราชการเนือ่งจากความเจบ็ปวย  ทุพพลภาพ  เปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนตามคําส่ังของศาลก็ใหระงับไมตองรับผิดชอบชดใชเงินและเบี้ยปรับจํานวนดงักลาวคืนมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีกลับมาปฏิบัติราชการไดระยะหน่ึงแลวแตยังไมครบกําหนดตามวรรคหน่ึง  แลว
ลาออก หรือถูกใหออกจากราชการเน่ืองจากไดรับการประเมินวาไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติราชการตอไปให
ชดใชเงินท่ีรับไประหวางการไดรับอนุญาตศึกษาตอ  และเบ้ียปรับตามสัดสวนของเวลาท่ีเหลือของการปฏิบัติ
ราชการชดใชทุน 
 
  ขอ  ๑๘  ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยท่ีลาศึกษาตอภาคปกติ  ตลอดระยะเวลาศึกษา 
   (๑)  ผูท่ีมีตําแหนงวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยจะไมไดรับ
เงินประจําตําแหนงวิชาการแตจะไดรับเงินเพิ่มเทียบเทาขาราชการ ระดบั  ๘  หรือระดับ ๙ 
   (๒)  การเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือเพ่ิมคาจางใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๓)  ไมสามารถสมัครสอบหรือสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอหรือฝกอบรมอ่ืน 
   (๔)  ไมสามารถจะยื่นขอรับทุนวิจยัอ่ืนท่ีไมใชเพื่อการจบการศึกษา 
   (๕)  ไมสามารถสงผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการระหวางศึกษาตอ 
   (๖)  การลาศึกษาตอของพนักงานมหาวทิยาลัยจะตองกระทําในชวงสัญญาจางเทานัน้ 
 

หมวด  ๒ 
การศึกษาตอภาคนอกเวลา 

 

  ขอ  ๑๙  บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีจะไดรับอนุญาตใหศึกษาตอภาคนอกเวลาตองมี
คุณสมบัติ  ดังนี้ 
   (ก)  ผูศึกษาตอใชเวลาราชการบางสวน 
    (๑)  เปนขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจาง
ช่ัวคราวตําแหนงอาจารยพิเศษ 

/(๒)  มีอายุไมเกิน...  
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    (๒)  มีอายุไมเกิน  ๕๐  ปบริบูรณ  นับถึงวนัเร่ิมตนเปดภาคการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาท่ีจะเขาศึกษา  ยกเวนไดรับอนุญาตจากอธิการบดีพจิารณาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
    (๓)  เปนผูพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติราชการแลว 
   (ข)  ผูศึกษาตอไมใชเวลาราชการไมอยูในเง่ือนไขขอ (ก) 
 
  ขอ  ๒๐  การขออนุญาตไปศึกษาตอภาคนอกเวลาราชการ  เม่ือผูใดจะไปสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกเขาศึกษาตอตองปฏิบัติดังนี ้
   (ก)  ผูท่ีตองใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษาตลอดหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษา
กําหนด  จะตองขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายกอน  และ
เม่ือสถาบันการศึกษาประกาศผลการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกแลวการอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือไมนั้นใหอยู
ในดุลพินจิของอธิการบดี  หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายอีกช้ันหนึ่ง 
   ผูท่ีศึกษาตอใชเวลาราชการบางสวนถาจะตองใชเวลาเพ่ือไปศึกษาคนควาเพื่อการทํา
วิทยานิพนธใหขออนุญาตตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ 
   (ข)  ผูท่ีไมใชเวลาราชการไปศึกษาไมตองขออนุญาตตามขอ (ก)  แตตองรายงาน
เปนลายลักษณอักษรใหคณบดีหรือผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ท่ีตนปฏิบัติราชการอยูทราบจึงจะไปศึกษาตอ
ภาคนอกเวลาได  ยกเวนกรณท่ีีตองการขอรับทุนสนบัสนนุจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองปฏิบัตติามขอ (ก) 
 
  ขอ  ๒๑  หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหศึกษาตอใชเวลาบางสวนมีดังนี ้
   (๑)  เปนผูท่ีหวัหนาสวนราชการท่ีผูขออนุญาตปฏิบัติราชการอยูรับรองวาจะไมเกดิ
ผลกระทบเสียหายตอราชการ หรือการศึกษาของนักศึกษา 
   (๒)  เปนผูท่ีเอาใจใสปฏิบัติราชการดวยดี  และใหออกเดนิทางจากสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยไดกอนเวลาเลิกปฏิบัติราชการไมเกินวันละ  ๑  ช่ัวโมง  ๓๐ นาที   
   กรณีมีความจําเปนตองออกเดินทางกอนเกินกวา  ๑  ช่ัวโมง  ๓๐  นาทีแตรวมแลว
ไมเกิน  ๗  ช่ัวโมง ๓๐ นาที ตอสัปดาห ใหเสนออธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
   (๓)  จํานวนขาราชการ  พนกังานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  หรืออาจารยพิเศษ
ท่ีจะไดรับอนญุาตใหไปศึกษาตอภาคนอกเวลา  รวมกนัตองไมเกนิรอยละ ๒๐ ของจํานวนท่ีมีอยูในสวน 
ราชการนั้น ๆ แตถาในสวนราชการใดมีผูปฏิบัติงานจํานวนนอยกวา  ๑๐  คน หรือจํานวนผูขอลาศึกษาตอเกิน
กวารอยละ  ๒๐  ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี 
   (๔)  วิชาหรือสาขาวิชาท่ีจะไปศึกษาน้ันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยูกอน 
   (๕)  ถาสวนราชการใดมีผูสอบเขาศึกษาตอไดเกนิกวาจํานวนที่อนุญาตใหพิจารณาผู
มีอายุปฏิบัติราชการมากกวากอน 

/ขอ  ๒๒...   
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  ขอ  ๒๒  ขอผูกพันของผูท่ีไดรับอนุญาตใหศึกษาตอภาคนอกเวลาท่ีใชเวลาราชการบางสวน 
   (ก)  เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวตองกลับมาปฏิบัติราชการในสวนราชการเดิมกอนไป
ศึกษาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  ๑๒  เดือน  กรณีท่ีไดทุนสนับสนนุจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติราชการ หรือชดใชทุนตามเง่ือนไขของกองทุนพัฒนาบุคลากร 
   (ข)  ถาไมสามารถปฏิบัติตามขอ (ก)  จะตองชดใชเงินในอัตรารอยละ  ๑๐  ของ
เงินเดือนท่ีไดรับในระหวางไดรับอนุญาตศึกษาตอรวมท้ังเบ้ียปรับอีก  ๑  เทาของเงินท่ีตองชดใช และกรณีท่ี
รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองชดใชเงินทุนท่ีไดรับไปท้ังหมดรวมท้ังเบ้ียปรับอีก  ๑ 
เทาตัว แกมหาวิทยาลัยทันที เวนแตไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการได หรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบตาม
ขอ (ก) เพราะเหตุถึงแกความตายหรือถูกส่ังใหออกจากราชการเน่ืองจากเจ็บปวยทุพพลภาพตกเปนผูไร
ความสามารถหรือจิตฟนเฟอนตามคําส่ังของศาลก็ใหระงับไมตองรับผิดชอบใชเงินและเบ้ียปรับจํานวน
ดังกลาวคืนแกมหาวิทยาลัย 
   กรณีท่ีกลับมาปฏิบัติราชการไดระยะเวลาหนึ่งแลวแตยังไมครบกําหนดตาม (ก) 
แลวลาออก หรือถูกใหออกจากราชการเนือ่งจากไดรับการประเมินวาไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติราชการตอไปให
ชดใชเงินท่ีรับไประหวางการไดรับอนุญาตศึกษาตอ และเบ้ียปรับตามสัดสวนของเวลาท่ีเหลือของการปฏิบัติ
ราชการชดใชทุนตาม (ก) และ (ข) 
   (ค)  ตองทําสัญญาลาศึกษาตอใชเวลาราชการบางสวนตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดเก็บตนสัญญาไวท่ีงานบริหารบุคคลและนิติการ 
 

  ขอ  ๒๓  ผูท่ีศึกษาโดยไมใชเวลาราชการไมมีขอผูกพันตามขอ  ๒๒  ยกเวนผูท่ีรับทุน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 

หมวด  ๓ 
การฝกอบรม 

 
  ขอ  ๒๔  มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหบุคลากรทุกประเภทของมหาวทิยาลัยเขารับการ
ฝกอบรมไดตามระยะเวลาของหลักสูตรดังนี้ 
   (๑)  ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน  หลักสูตรไมเกิน  ๗๐  ช่ัวโมง  หรือ  ๑๐ วันฝกอบรม 
   (๒)  พนักงานราชการ  หลักสูตรไมเกิน  ๑๐๕  ช่ัวโมง  หรือ  ๑๕  วนั ฝกอบรม 
   (๓)  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  หลักสูตรไมเกิน  ๑๗๕  ช่ัวโมง  หรือ  
๒๕  วนั ฝกอบรม 
   การฝกอบรมตามกําหนดระยะเวลาขางตนผูไดรับอนุญาตใหเขารับการฝกอบรมเบิก
คาใชจายไดตามระเบียบการเบิกคาใชสอยไปราชการ 

/ผูขออนุญาต… 



 - ๙ - 

 
   ผูขออนุญาตไปฝกอบรมจะตองบันทึกช้ีแจงประโยชนท่ีจะไดรับจากการฝกอบรม 
การนําความรูมาใชในการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  เสนอใหหวัหนาสวนราชการ  และอธิการบดีพิจารณา 
   ถาใชเวลาไมเกิน  ๕  วัน ใหหัวหนาสวนราชการอนุมัต ิ
   ถาใชเวลาเกนิกวา  ๕  วัน  ตองใหอธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปน
ผูอนุมัติ 
   กรณีการฝกอบรมมีระยะเวลาเกินกวาท่ีกาํหนดไวใน (๑) (๒) (๓) การพิจารณา
อนุญาตและคาใชจายในการฝกอบรมตองเสนอใหอธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณาเปนรายๆ 
ตามความเหมาะสม 
 
  ขอ  ๒๕  หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตเขารับการฝกอบรม 
   (๑)  วชิาหรือหลักสูตรที่จะไปฝกอบรมตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี
   (๒)  เปนผูท่ีผูบังคับบัญชาช้ันตนพิจารณาแลวเหน็วาเปนประโยชนตอหนวยงาน 
และเม่ือใหไปเขารับการฝกอบรมแลวจะไมเกิดความเสียหายแกราชการ 
   (๓)  จํานวนบคุลากรท่ีจะไดรับการฝกอบรมใหพิจารณาเปนคราว ๆ ไป 
   (๔)  การฝกอบรมท่ีดําเนินการโดยสถาบันหรือองคกรเอกชนใหหวัหนาสวน
ราชการตรวจสอบประเมินความจําเปน  ความเหมาะสมกอนนําเสนออธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาส่ังการ 
 
  ขอ  ๒๖  ผูท่ีจะไปฝกอบรมตองบันทึกขออนุญาตพรอมหลักสูตรหรือโครงการตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะไปฝกอบรมได 
 
  ขอ  ๒๗  ขอผูกพันของบุคลากรท่ีไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรมท่ีมีหลักสูตรเกินกวา  ๔  
เดือน  หรือมหาวิทยาลัยตองจายเงินเปนคาใชจายในการฝกอบรมเกินกวา  ๔๐,๐๐๐  บาทตอคนมีดงันี้ 
   (ก)  เม่ือกลับจากการฝกอบรมแลว  ตองทํารายงานสรุปสาระสําคัญของการ
ฝกอบรม  ประโยชนท่ีไดรับและแผนการนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานท่ีปฏิบัติในหนวยงานและกลับเขา
ปฏิบัติราชการในหนวยงานเดิมเปนเวลาไมนอยกวา ๑ เทาของระยะเวลาท่ีไปฝกอบรม 
   (ข)  ถาไมสามารถปฏิบัติตามขอ (ก) ไดจะตองชดใชเงินเดือนและคาใชจายท้ังหมด
ท่ีไดรับระหวางการฝกอบรมรวมท้ังเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาคืนมหาวิทยาลัยทันที  เวนแตจะไมสามารถกลับเขา
ปฏิบัติราชการชดใช หรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบกําหนดตามขอ (ก) เพราะถึงแกความตายหรือถูกส่ังให
ออกจากราชการเนื่องจากเจบ็ปวยทุพพลภาพตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนตามคําส่ังศาลก็ให
ระงับไมตองรับผิดชอบชดใชเงินและเบี้ยปรับจํานวนดงักลาวคืนใหมหาวิทยาลัย 

/กรณีกลับเขา… 



 - ๑๐ - 

 
   กรณีกลับเขาปฏิบัติราชการไดระยะหนึ่งแลวลาออกหรือไดรับการประเมินวาไม
เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติราชการตอไปตองชดใชเงินท่ีไดรับไปและเบ้ียปรับตามสัดสวนของเวลาท่ีเหลืออยู 
 

หมวด  ๔   
เบ็ดเตล็ด 

 
  ขอ  ๒๘  บุคลากรของมหาวทิยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ  
ภาคนอกเวลา  และการฝกอบรมตามระเบียบนี้นอกจากจะตองปฏิบัตติามขอผูกพันในสัญญาแลวหากไม
ปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาตามระเบียบนี้อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยดวย 
 
  ขอ  ๒๙  ขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาตอเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับ
การปรับคุณวฒุิ  และกรณีท่ีเงินเดือนหรือคาจางไดรับตํ่ากวาวุฒิการศกึษาท่ีไดรับจะไดรับการเล่ือนข้ัน
เงินเดือนถึงระดับตนของวุฒกิารศึกษาท่ีไดรับ 
 
  ขอ  ๓๐  บุคลากรของมหาวทิยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ  
ภาคนอกเวลา  และฝกอบรมท่ีไดทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกันไวกอนใชระเบียบนี้  ใหมีผลบังคับใชตอไปได 
 
  ขอ  ๓๑  นอกเหนือจากการลาศึกษาตอตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  การศึกษาตอตาม
โครงการความรวมมือของสวนราชการสถาบันการศึกษา  หรือการฝกอบรมภาคฤดูรอนแบบตอเนื่องหรือ
อยางอ่ืน  ใหถือแนวปฏิบัติของระเบียบนีใ้นสวนท่ีคลายกันท้ังนีใ้หอยูในดุลพินจิของอธิการบดีหรือผูท่ี
อธิการบดีมอบหมาย 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

        (รองศาสตราจารยสุจินต  สิมารักษ) 

         อุปนายกปฏิบัติราชการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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