
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย  การลาศึกษาตอ  และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
  โดยเห็นสมควรมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการอนุญาตใหขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราวของ
มหาวิทยาลัยไปศึกษาตอหรือฝกอบรมภายในประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้น 
  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  และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓  
เม่ือวันท่ี ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงวางระเบียบไวดงัตอไปนี ้
 
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวย การลาศึกษาตอ 
และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
  ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ  ประกาศใด ๆ ท่ีประกาศใชกอนหนานีแ้ละขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
  ขอ  ๔  ในระเบียบนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ระเบียบกระทรวง” หมายความวา  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การ
ใหขาราชการไปศึกษาตอ  และฝกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ และฉบับท่ี ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
   “สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎกระทรวง  การจัดตั้ง
สวนราชการในมหาวิทายลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และรวมถึงสวนงาน
ภายในเทียบเทาคณะท่ีตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

/ขาราชการ… 
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   “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และใหรวมถึงลูกจางประจําดวย 
   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
   “พนักงานราชการ” หมายความวา  พนักงานราชการท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
   “ลูกจางช่ัวคราว”  หมายความวา  บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยจางใหปฏิบัติงานใน
สวนราชการ  ดวยสัญญาจางไมเกิน  ๑  ป จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย  หรือเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงิน
อุดหนุนอ่ืนๆ 
   “สถาบันการศึกษา” หมายความวา  มหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษา หรือ
สถาบันวิชาชีพท่ีเปดสอนเพ่ิมพูนความรูดวยการเรียน  เม่ือเรียนสําเร็จตามหลักสูตรจะไดรับปริญญาบัตร  
หรือประกาศนียบัตร 
   “ศึกษา”   หมายความวา  การเพ่ิมพูนความรูดวยการเรียนตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา  หรือสถาบันวิชาชีพเพ่ือใหมาซ่ึงปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
   “ฝกอบรม”  หมายความวา  การเพ่ิมพูนความรู  ความชํานาญ หรือ
ประสบการณดวยการเรียน  การอบรมสัมมนา หรือการฝกงานโดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
การฝกอบรมใหรวมถึงการแลกเปล่ียนนักวิจัยและการศึกษาดูงานดวย 
   “การศึกษาภาคปกต”ิ หมายความวา  การศึกษาโดยใชเวลาราชการเต็มเวลา 
   “การศึกษานอกเวลา” หมายความวา  การศึกษาโดยไมใชเวลาราชการ หรอืใช
เวลาราชการบางสวนวันละไมเกิน  ๑ ช่ัวโมง  ๓๐ นาที  หรือสัปดาหละไมเกิน ๗ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
 
  ขอ  ๕  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 

หมวดที่  ๑ 
การศึกษาตอภาคปกต ิ

 
  ขอ  ๖  มหาวิทยาลัยจะอนุญาตใหลาศึกษาตอภาคปกติไดเฉพาะขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทานั้น  และตองมีคุณสมบัติดังนี ้
   (๑)  มีอายุไมเกิน  ๔๕  ปบริบูรณ  นับถึงวันเริ่มตนเปดภาคการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา ท่ีจะเขาศึกษาเวนแตไดรับอนุญาตจากอธิการบดี  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงระยะเวลาการกลับเขา
ปฏิบัติราชการชดใชภายหลังสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงจะตองอยูภายในระยะเวลากอนเกษียณอายุราชการ 

/(๒)  ตองมีระยะเวลา… 
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   (๒)  ตองมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ  ของการเปนขาราชการ หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยมาแลวติดตอกันไมนอยกวา  ๑๒ เดือน  นับถึงวันเปดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะเขา
ศึกษา  และพนจากระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการแลว 
   (๓)  เปนผูปฏิบัติราชการดวยดีมีความประพฤติดไีมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย  
และ/หรือเปนจําเลยผูถูกฟองคดีตอศาล  ยกเวนโทษภาคทัณฑ 
   ผูท่ีถูกลงโทษตัดเงินเดือนจะลาศึกษาตอไดตอเม่ือพนโทษตัดเงินเดือนแลวหรือถา
เปนผูถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนจะลาศึกษาตอไดตอเม่ือถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนมาแลว ไมนอยกวาหกเดือน 
   (๔)  เปนผูท่ีมีพ้ืนความรูตามสาขาวิชาท่ีจะศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัย
ตองการและตองศึกษาตอในระดับสูงกวาวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีเคยไดรับ 
   (๕)  ผูท่ีเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคปกติท้ังในประเทศและตางประเทศ
มาแลว จะลาศึกษาตออีกตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวา  ๑๒  เดือนติดตอกัน ยกเวนกรณท่ีีมี
ความจําเปนและเปนความตองการอยางยิ่งของมหาวิทยาลัยใหอธิการบดีพิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ไป 
  
  ขอ  ๗  การศึกษาภาคปกติของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  แบงออกเปน  ๒  
ประเภท คือ 
   ประเภท  ก  ไดแกประเภทท่ีเกิดจากโครงการความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา
กับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสงไปศึกษาตอตามโครงการนั้น 
   ประเภท  ข  ไดแกประเภทท่ีผูขอศึกษาตอตองไปสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกใน
สถาบันการศึกษาดวยตนเอง 
 
  ขอ  ๘  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะลาศึกษาตอประเภท ข  จะตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิการบดี  หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายใหไปสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก  และตองไป
สมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในสถาบันการศึกษานั้น ๆ ในสาขาวิชาท่ีไดรับอนุญาตตามกําหนดและเม่ือ
สถาบันการศึกษานั้นประกาศผลการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกแลวการอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือไมนั้นให
อยูในดุลพินิจของอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายอีกช้ันหนึ่ง  ท้ังนี้ตองคํานึงถึงระดับการศึกษา
สาขาวิชาท่ีสอดคลองหรือประโยชนในการปฏิบัติราชการ  และจํานวนผูปฏิบัติงานของสวนราชการท่ีผูขอลา
ศึกษาตอเต็มเวลาสังกัดอยูรวมท้ังการจัดผูปฏิบัติงานทดแทน 
  จํานวนผูลาศึกษาตอภาคปกติ  จะตองไมเกินรอยละ  ๒๐  ของจํานวนขาราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการรวมกันของสวนราชการท่ีผูขอลาศึกษาตอสังกัด  ยกเวนในสวนราชการ
นั้นมีจํานวนขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการรวมกันนอยกวา  ๑๐  คน  หรือจํานวนผูขอลา
ศึกษาตอเกินกวารอยละ ๒๐  ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบด ี

/ขอ  ๙  ใหขาราชการ… 
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  ขอ  ๙  ใหขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหศึกษาตอท้ังประเภท  ก  
และประเภท  ข  ทําสัญญาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  เม่ือทําสัญญาเรียบรอยแลวใหงานบริหารบุคคล
และนิติการหรือหนวยงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลเก็บตนสัญญาไว  และจัดทําหนังสือสงตัวผู
ลาศึกษาตอใหสถาบันการศึกษาท่ีรับเขาศึกษาตอ 
  กอนทําสัญญาใหผูขอลาศึกษาตอจัดสงแผนการศึกษาตามหลักสูตรท่ีจะศึกษาตอ  กําหนด
จํานวนภาคเรียน และระยะเวลาเรียนตามหลักสูตรเพ่ือใชกําหนดเวลาในสัญญาลาศึกษาตอ 
 
  ขอ  ๑๐  ระยะเวลาการศึกษากําหนดไวดังนี ้
   ระดับปริญญาโท ไมเกิน  ๒  ป 
   ระดับปริญญาเอกไมเกิน  ๓  ป 
 
  ขอ  ๑๑  ผูท่ีไดรับอนุญาตศึกษาตอท้ังประเภท  ก  และประเภท ข  ท่ีมีทุนสนับสนุน  หรือ
ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ทุนวิจัยจากสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน 
ใหผูรับทุนปฏิบัติไปตามเง่ือนไขของผูใหทุนนั้น ๆ  ยกเวนการรับทุนท่ีมีเง่ือนไขการชดใชทุนจากหนวยงาน  สวน
ราชการ  สถาบันการศึกษา หรือองคกรอ่ืนใด  ผูลาศึกษาตอตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน 
 
  ขอ  ๑๒  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหศึกษาตอตองปฏิบัติตาม
ระเบียบของสถาบันการศึกษาท่ีเขาศึกษาทุกประการ  และตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัยดวย 
  กรณีท่ีมีกิจธุระหรือเจ็บปวยหรือกรณีอ่ืนใดตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษานั้น ในกรณีท่ี
ลาเกิน  ๑๕  วัน จะตองยื่นใบลาตอมหาวิทยาลัยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ 
 
  ขอ  ๑๓  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตองรายงานผล
การศึกษาทุกๆ ภาคเรียนตอหัวหนาสวนราชการ และอธิการบดีตามลําดับ 
 
  ขอ  ๑๔  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  ตองศึกษาให
สําเร็จตามกําหนดในหลักสูตร  ถาไมสามารถศึกษาใหสําเร็จไดทันตามกําหนด  และจําเปนตองขยายเวลา
ศึกษาตออีกใหยื่นคํารองตออธิการบดีกอนส้ินสุดสัญญาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  พรอมดวยความเห็นของ 
สถาบันการศึกษา และระเบียบการลงทะเบียนการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นเพ่ือประกอบการพิจารณา  
เม่ือไดรับอนุญาตแลวใหทําสัญญาเพ่ิมเติมโดยอนุโลมตามขอ  ๙  วรรคหนึ่ง 

/หากมหาวิทยาลัย… 
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  หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวพบวาเหตุท่ีไมสามารถศึกษาใหสําเร็จตามกําหนดในหลักสูตร 
เกิดจากผูลาศึกษาตอไมตั้งใจอุทิศเวลาเพ่ือการศึกษาอยางเต็มท่ีหรือไดใชเวลาไปเพ่ือการอ่ืน หรือศึกษา
วิชาการอ่ืนนอกเหนือไปจากท่ีทางมหาวิทยาลัยอนุญาตไว  หรอืมีเจตนาไมลงทะเบียนตามแผนการเรียนใน 
หลักสูตร  หรือไมเอาใจใสตอการศึกษา หรือมีความประพฤตไิมเหมาะสม  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตขยาย
เวลาศึกษาตอ  ผูลาศึกษาตอจะตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการทันทีหลังครบกําหนดตามสัญญา  และให
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณ ี
  หากการศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดี  หรือผูท่ีอธิการบดี
มอบหมายอาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลและความจําเปนเฉพาะกรณี ครั้งละ  ๑  ภาค
การศึกษา รวมแลวไมเกิน  ๒  ครั้ง หรือ ๑ ปการศึกษา 
  กรณีท่ีผูลาศึกษาตอไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนดโดยศึกษาภาคทฤษฎีและ
สวนอ่ืน ๆ แลวแสร็จเหลือแตวิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยจะไมขยายเวลาศึกษาตอ  ผูศึกษาตอตองรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการโดยมีหนังสือสงตัวจากสถาบันการศึกษาท่ีไปศึกษารับรอง สวนของงานวิทยานิพนธท่ี
คางอยูใหผูลาศึกษาตอดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วภายในเวลาท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 
 
  ขอ  ๑๕  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษาตอ  เม่ือจบหลักสูตรตามท่ีไดรับ
อนุญาตใหไปศึกษาตอ  ระหวางรอหลักฐานการสงตัวกลับจากสถาบันการศึกษาใหบันทึกรายงานตัวเขา
ปฏิบัติราชการตออธิการบดีทันที 
  กรณีท่ีศึกษาภาคทฤษฎีและสวนอ่ืนเสร็จเรียบรอยคงเหลือเฉพาะการทําวิทยานพินธ  จะ
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการกอนก็ได  แตหลังจากเขาปฏิบัติราชการแลวถาจะไปศึกษาคนควาเพ่ือการทํา
วิทยานิพนธ ตองขอนุญาตตามระเบียบการลาราชการจะใชสิทธิการไปศึกษาภาคนอกเวลาตามระเบียบนี้ไมได 
  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจะตองมอบวิทยานิพนธหรือผลงานวจิัยใหแกมหาวิทยาลัยดวย 
 
  ขอ  ๑๖  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษาตอ  หากไมสามารถศึกษาจนสําเร็จ
และสถาบันการศึกษาส่ังใหออก  หรือส่ังใหพนสภาพในระหวางศึกษา  ใหนําหลักฐานของสถาบันการศึกษา
มาแสดงตอมหาวิทยาลัยเพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาส่ังกลับเขาปฏิบัติราชการตอไป 
  กรณีสถาบันการศึกษาส่ังใหพนสภาพนักศึกษาในระหวางศึกษาเนื่องจากมีความประพฤติ
เสียหาย  ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณ ี
 
  ขอ  ๑๗  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวหรือสถาบันการศึกษาส่ังใหพนสภาพนักศึกษา หรือตองหยุดการศึกษากอนสําเร็จดวยประการ
ใด ๆ ก็ตามตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสวนราชการเดิมกอนไปศึกษาตอเปนเวลาไมนอยกวา  ๑  เทา 

/ของระยะเวลา... 
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ของระยะเวลาท่ีศึกษา  สําหรับผูลาศึกษาตอและไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยดวย  จะตองปฏิบัติราชการและ/หรือชดใชทุนตามเง่ือนไขของกองทุนพัฒนาบุคลากร 
  ถาขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอรายใด  ไมสามารถ 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกลาวไวในวรรคหนึ่ง  รวมท้ังผูท่ีไดรับการประเมินวาไมเหมาะสมท่ีจะใหรับราชการ
ตอไป  จะตองชดใชคืนเงินเดือนและเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรหรือเงินอ่ืนใดท้ังส้ินท่ีไดรับ
ไประหวางท่ีไดรับอนุญาตใหศึกษาตอและเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาของเงินท่ีตองชดใชแกมหาวิทยาลัยในทันที  
เวนแตไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการเพ่ือชดใชหรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบตามวรรคหนึ่งเพราะถึงแก
ความตายหรือถูกส่ังใหออกจากราชการเนื่องจากความเจ็บปวย  ทุพพลภาพ  เปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนตามคําส่ังของศาลก็ใหระงับไมตองรับผิดชอบชดใชเงินและเบ้ียปรับจํานวนดังกลาวคืนมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีกลับมาปฏิบัติราชการไดระยะหนึ่งแลวแตยังไมครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง  แลว
ลาออก หรือถูกใหออกจากราชการเนื่องจากไดรับการประเมินวาไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัตริาชการตอไปให
ชดใชเงินท่ีรับไประหวางการไดรับอนุญาตศึกษาตอ  และเบ้ียปรับตามสัดสวนของเวลาท่ีเหลือของการปฏิบัติ
ราชการชดใชทุน 
 
  ขอ  ๑๘  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีลาศึกษาตอภาคปกต ิ ตลอดระยะเวลาศึกษา 
   (๑)  ผูท่ีมีตําแหนงวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยจะไมไดรับ
เงินประจําตําแหนงวิชาการแตจะไดรับเงินเพ่ิมเทียบเทาขาราชการ ระดับ  ๘  หรือระดับ ๙ 
   (๒)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือเพ่ิมคาจางใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๓)  ไมสามารถสมัครสอบหรือสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอหรือฝกอบรมอ่ืน 
   (๔)  ไมสามารถจะยื่นขอรับทุนวิจัยอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือการจบการศึกษา 
   (๕)  ไมสามารถสงผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการระหวางศึกษาตอ 
   (๖)  การลาศึกษาตอของพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองกระทําในชวงสัญญาจางเทานั้น 
 

หมวด  ๒ 
การศึกษาตอภาคนอกเวลา 

 

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

/(๒)  มีอายุไมเกิน...  
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    (๒)  มีอายุไมเกิน  ๕๐  ปบริบูรณ  นับถึงวันเริ่มตนเปดภาคการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาท่ีจะเขาศึกษา  ยกเวนไดรับอนุญาตจากอธิการบดีพิจารณาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
    (๓)  เปนผูพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติราชการแลว 
   (ข)  ผูศึกษาตอไมใชเวลาราชการไมอยูในเง่ือนไขขอ (ก) 
 
  ขอ  ๒๐  การขออนุญาตไปศึกษาตอภาคนอกเวลาราชการ  เม่ือผูใดจะไปสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกเขาศึกษาตอตองปฏิบัติดังนี ้
   (ก)  ผูท่ีตองใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษาตลอดหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษา
กําหนด  จะตองขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายกอน  และ
เม่ือสถาบันการศึกษาประกาศผลการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกแลวการอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือไมนั้นใหอยู
ในดุลพินิจของอธิการบดี  หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายอีกช้ันหนึ่ง 
   ผูท่ีศึกษาตอใชเวลาราชการบางสวนถาจะตองใชเวลาเพ่ือไปศึกษาคนควาเพ่ือการทํา
วิทยานิพนธใหขออนุญาตตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ 
   (ข)  ผูท่ีไมใชเวลาราชการไปศึกษาไมตองขออนุญาตตามขอ (ก)  แตตองรายงาน
เปนลายลักษณอักษรใหคณบดีหรือผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ท่ีตนปฏิบัติราชการอยูทราบจึงจะไปศึกษาตอ
ภาคนอกเวลาได  ยกเวนกรณีท่ีตองการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองปฏิบัติตามขอ (ก) 
 
  ขอ  ๒๑  หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหศึกษาตอใชเวลาบางสวนมีดังนี้ 
   (๑)  เปนผูท่ีหัวหนาสวนราชการท่ีผูขออนุญาตปฏิบัติราชการอยูรับรองวาจะไมเกิด
ผลกระทบเสียหายตอราชการ หรือการศึกษาของนักศึกษา 
   (๒)  เปนผูท่ีเอาใจใสปฏิบัติราชการดวยดี  และใหออกเดินทางจากสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยไดกอนเวลาเลิกปฏิบัติราชการไมเกินวันละ  ๑  ช่ัวโมง  ๓๐ นาที   
   กรณีมีความจําเปนตองออกเดินทางกอนเกินกวา  ๑  ช่ัวโมง  ๓๐  นาทีแตรวมแลว
ไมเกิน  ๗  ช่ัวโมง ๓๐ นาที ตอสัปดาห ใหเสนออธิการบดหีรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
   (๓)  จํานวนขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  หรืออาจารยพิเศษ
ท่ีจะไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคนอกเวลา  รวมกันตองไมเกินรอยละ ๒๐ ของจํานวนท่ีมีอยูในสวน 
ราชการนั้น ๆ แตถาในสวนราชการใดมีผูปฏิบัติงานจํานวนนอยกวา  ๑๐  คน หรือจํานวนผูขอลาศึกษาตอเกิน
กวารอยละ  ๒๐  ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบด ี
   (๔)  วิชาหรือสาขาวิชาท่ีจะไปศึกษานั้นเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยูกอน 
   (๕)  ถาสวนราชการใดมีผูสอบเขาศึกษาตอไดเกินกวาจํานวนท่ีอนุญาตใหพิจารณาผู
มีอายุปฏิบัติราชการมากกวากอน 

/ขอ  ๒๒...   
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  ขอ  ๒๒  ขอผูกพันของผูท่ีไดรับอนุญาตใหศึกษาตอภาคนอกเวลาท่ีใชเวลาราชการบางสวน 
   (ก)  เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวตองกลับมาปฏิบัติราชการในสวนราชการเดิมกอนไป
ศึกษาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  ๑๒  เดือน  กรณีท่ีไดทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติราชการ หรือชดใชทุนตามเง่ือนไขของกองทุนพัฒนาบุคลากร 
   (ข)  ถาไมสามารถปฏิบัติตามขอ (ก)  จะตองชดใชเงินในอัตรารอยละ  ๑๐  ของ
เงินเดือนท่ีไดรับในระหวางไดรับอนุญาตศึกษาตอรวมท้ังเบ้ียปรับอีก  ๑  เทาของเงินท่ีตองชดใช และกรณีท่ี
รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองชดใชเงินทุนท่ีไดรับไปท้ังหมดรวมท้ังเบ้ียปรับอีก  ๑ 
เทาตัว แกมหาวทิยาลัยทันที เวนแตไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการได หรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบตาม
ขอ (ก) เพราะเหตุถึงแกความตายหรือถูกส่ังใหออกจากราชการเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพตกเปนผูไร
ความสามารถหรือจิตฟนเฟอนตามคําส่ังของศาลก็ใหระงับไมตองรับผิดชอบใชเงินและเบ้ียปรับจํานวน
ดังกลาวคืนแกมหาวิทยาลัย 
   กรณีท่ีกลับมาปฏิบัติราชการไดระยะเวลาหนึ่งแลวแตยังไมครบกําหนดตาม (ก) 
แลวลาออก หรือถูกใหออกจากราชการเนื่องจากไดรับการประเมินวาไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติราชการตอไปให
ชดใชเงินท่ีรับไประหวางการไดรับอนุญาตศึกษาตอ และเบ้ียปรับตามสัดสวนของเวลาท่ีเหลือของการปฏิบัติ
ราชการชดใชทุนตาม (ก) และ (ข) 
   (ค)  ตองทําสัญญาลาศึกษาตอใชเวลาราชการบางสวนตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดเก็บตนสัญญาไวท่ีงานบริหารบุคคลและนิติการ 
 
  ขอ  ๒๓  ผูท่ีศึกษาโดยไมใชเวลาราชการไมมีขอผูกพันตามขอ  ๒๒  ยกเวนผูท่ีรับทุน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 

หมวด  ๓ 
การฝกอบรม 

 
  ขอ  ๒๔  มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยเขารับการ
ฝกอบรมไดตามระยะเวลาของหลักสูตรดังนี ้
   (๑)  ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน  หลักสูตรไมเกิน  ๗๐  ช่ัวโมง  หรือ  ๑๐ วันฝกอบรม 
   (๒)  พนักงานราชการ  หลักสูตรไมเกิน  ๑๐๕  ช่ัวโมง  หรือ  ๑๕  วัน ฝกอบรม 
   (๓)  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  หลักสูตรไมเกิน  ๑๗๕  ช่ัวโมง  หรือ  
๒๕  วัน ฝกอบรม 
   การฝกอบรมตามกําหนดระยะเวลาขางตนผูไดรับอนุญาตใหเขารับการฝกอบรมเบิก
คาใชจายไดตามระเบียบการเบิกคาใชสอยไปราชการ 

/ผูขออนุญาต… 



 - ๙ - 

 
   ผูขออนุญาตไปฝกอบรมจะตองบันทึกช้ีแจงประโยชนท่ีจะไดรับจากการฝกอบรม 
การนําความรูมาใชในการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  เสนอใหหัวหนาสวนราชการ  และอธิการบดพิีจารณา 
   ถาใชเวลาไมเกิน  ๕  วัน ใหหัวหนาสวนราชการอนุมัต ิ
   ถาใชเวลาเกินกวา  ๕  วัน  ตองใหอธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปน
ผูอนุมัต ิ
   กรณีการฝกอบรมมีระยะเวลาเกินกวาท่ีกําหนดไวใน (๑) (๒) (๓) การพิจารณา
อนุญาตและคาใชจายในการฝกอบรมตองเสนอใหอธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณาเปนรายๆ 
ตามความเหมาะสม 
 
  ขอ  ๒๕  หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตเขารับการฝกอบรม 
   (๑)  วิชาหรือหลักสูตรท่ีจะไปฝกอบรมตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี
   (๒)  เปนผูท่ีผูบังคับบัญชาช้ันตนพิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนตอหนวยงาน 
และเม่ือใหไปเขารับการฝกอบรมแลวจะไมเกิดความเสียหายแกราชการ 
   (๓)  จํานวนบุคลากรท่ีจะไดรับการฝกอบรมใหพิจารณาเปนคราว ๆ ไป 
   (๔)  การฝกอบรมท่ีดําเนินการโดยสถาบันหรือองคกรเอกชนใหหัวหนาสวน
ราชการตรวจสอบประเมินความจําเปน  ความเหมาะสมกอนนําเสนออธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาส่ังการ 
 
  ขอ  ๒๖  ผูท่ีจะไปฝกอบรมตองบันทึกขออนุญาตพรอมหลักสูตรหรือโครงการตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะไปฝกอบรมได 
 
  ขอ  ๒๗  ขอผูกพันของบุคลากรท่ีไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรมท่ีมีหลักสูตรเกินกวา  ๔  
เดือน  หรือมหาวิทยาลัยตองจายเงินเปนคาใชจายในการฝกอบรมเกินกวา  ๔๐,๐๐๐  บาทตอคนมีดังนี ้
   (ก)  เม่ือกลับจากการฝกอบรมแลว  ตองทํารายงานสรุปสาระสําคัญของการ
ฝกอบรม  ประโยชนท่ีไดรับและแผนการนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานท่ีปฏิบัติในหนวยงานและกลับเขา
ปฏิบัติราชการในหนวยงานเดิมเปนเวลาไมนอยกวา ๑ เทาของระยะเวลาท่ีไปฝกอบรม 
   (ข)  ถาไมสามารถปฏิบัติตามขอ (ก) ไดจะตองชดใชเงินเดือนและคาใชจายท้ังหมด
ท่ีไดรับระหวางการฝกอบรมรวมท้ังเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาคืนมหาวิทยาลัยทันที  เวนแตจะไมสามารถกลับเขา
ปฏิบัติราชการชดใช หรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบกําหนดตามขอ (ก) เพราะถึงแกความตายหรือถูกส่ังให
ออกจากราชการเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนตามคําส่ังศาลก็ให
ระงับไมตองรับผิดชอบชดใชเงินและเบ้ียปรับจํานวนดังกลาวคืนใหมหาวิทยาลัย 

/กรณีกลับเขา… 



 - ๑๐ - 

 
   กรณีกลับเขาปฏิบัติราชการไดระยะหนึ่งแลวลาออกหรือไดรับการประเมินวาไม
เหมาะสมท่ีจะปฏิบัตริาชการตอไปตองชดใชเงินท่ีไดรับไปและเบ้ียปรับตามสัดสวนของเวลาท่ีเหลืออยู 
 

หมวด  ๔   
เบ็ดเตล็ด 

 
  ขอ  ๒๘  บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ  
ภาคนอกเวลา  และการฝกอบรมตามระเบียบนี้นอกจากจะตองปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาแลวหากไม
ปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาตามระเบียบนี้อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยดวย 
 
  ขอ  ๒๙  ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาตอเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรบั
การปรับคุณวุฒิ  และกรณีท่ีเงินเดือนหรือคาจางไดรับต่ํากวาวุฒิการศึกษาท่ีไดรับจะไดรับการเล่ือนขั้น
เงินเดือนถึงระดับตนของวุฒิการศึกษาท่ีไดรับ 
 
  ขอ  ๓๐  บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ  
ภาคนอกเวลา  และฝกอบรมท่ีไดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันไวกอนใชระเบียบนี ้ ใหมีผลบังคับใชตอไปได 
 
  ขอ  ๓๑  นอกเหนือจากการลาศึกษาตอตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้ การศึกษาตอตาม
โครงการความรวมมือของสวนราชการสถาบันการศึกษา  หรือการฝกอบรมภาคฤดูรอนแบบตอเนื่องหรือ
อยางอ่ืน  ใหถือแนวปฏิบัติของระเบียบนี้ในสวนท่ีคลายกันท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดีหรือผูท่ี
อธิการบดีมอบหมาย 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

        (รองศาสตราจารยสุจินต  สิมารักษ) 
                             อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  รักษาการแทน 

              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


