
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานหรือลาหยุดราชการ

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
***************************** 

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลาหยุดเพื่อลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน หรือลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับตามระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ และเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ ๒๙                   
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กอปรกับมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรออกระเบียบ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน หรือลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน หรือลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ 
 “การศึกษา”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนวิทยฐานะด้วยการเรียนตามหลักสูตรในสถานศึกษา เพื่อให้
ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร  
 “การลาศึกษาต่อภาคปกติ”  หมายความว่า  การลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลาโดยผู้ได้รับอนุญาต
ต้องเข้าเรียนในการศึกษาภาคปกติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เข้าศึกษา 
 “การลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา”  หมายความว่า  การลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน หรือไม่ใช้
เวลาราชการ โดยผู้ได้รับอนุญาต ต้องเข้าเรียนภาคนอกเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการศึกษา 
 
 



-๒- 
 

 “การฝึกอบรม”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์ ด้วยการเรียนหรือ
การวิจัยตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนาหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งเป็น
หลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ด ารงอยู่หรือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง                   
โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่   
หกสิบวันข้ึนไป 
 “ปฏิบัติการวิจัย”  หมายความว่า  การด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัย โดยเข้า
ร่วมโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน หรือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหน่วยงานอื่นจัดข้ึน ไม่ว่าจะได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อ
มหาวิทยาลัยโดยตรง แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาฝึกอบรม  

“การดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามโครงการหรือการเข้าร่วมการดูงาน ที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดข้ึน ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

“การลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ”  หมายความว่า  การลาหยุดเพื่อด าเนินการหรือ  
ร่วมด าเนินการใดๆ อันจะมีผลให้เกิดความรู้ทางวิชาการเพิ่มข้ึนและหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการวิจัย ร่วมวิจัย การเสนอผลงานวิจัย เสนอผลงาน
ทางวิชาการและการแต่งหรือเรียบเรียงต าราทางวิชาการด้วย  

 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๔ บุคลากรที่มีความประสงค์ที่จะลาศึกษาต่อ ภาคปกติ ภาคนอกเวลา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน 

หรือลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางราชการ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
๔.๑ การลาศึกษาหรือฝึกอบรม จะต้องเปน็การลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาวิชา และระดับการศึกษา

ที่สอดคล้อง หรือเป็นประโยชน์กับงานหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ ตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด เว้นแต่
ต้องการไปศึกษา หรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจะต้องได้รับอนุมัติจาก อธิการบดีเป็นรายกรณีไป 

๔.๒ ในกรณีที่เป็นการลาศึกษาต่อ ต้องเป็นการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

๔.๓ ผู้ขออนุญาตต้องยื่นใบลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
ราชการ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้  
  (๑) หนังสือขออนุญาตไปสอบคัดเลือกหรือสมัครเข้ารับการศึกษา 
  (๒) เอกสารรับรองการผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหรือเอกสารตอบรับให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม 
  (๓) บันทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานหรือลา
หยดุราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางราชการ 
 



-๓- 
 

  (๔) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะเข้าศึกษาพร้อมหนังสือตอบรับจาก
สถาบันการศึกษาน้ันๆ หรือรายละเอยีดโครงการข้ันตอนและระยะเวลาการ ฝึกอบรม ดูงานหรือการเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ  

(๕) หลักฐานการศึกษาของผู้ขออนุญาต 
  (๖) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ว่าสาขาวิชาที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน 
หรือลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการนั้น เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและเมื่ออนุญาตให้ลาแล้วจะ
ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔.๔ ผู้ขออนุญาตต้องท าสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนเข้าศึกษาต่อหรือ
ปฏิบัติการวิจัย  

๔.๕ ผู้ขออนุญาตต้องจัดหาผู้ ค้ าประกันมาท าสัญญาค้ าประกันตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด                      
ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู้ที่ลาศึกษาหรือฝึกอบรม ในกรณีที่ไม่มีบิดาและมารดา ให้พี่หรือน้อง
ร่วมบิดาและมารดาเดียวกันเป็นผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ผู้ค้ าประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญา        
ค้ าประกัน หากไม่มีบุคคลดังกล่าวจะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ าประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ไม่สามารถแสดง
หลักทรัพย์ได้ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ กรณี
ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

๔.๖ กรณีที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือไม่ส าเร็จการศึกษาและได้กลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ หากประสงค์จะขออนุญาตลาครั้งใหม่ จะต้องมีเวลาปฏิบัติราชการนับแต่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

 

ข้อ ๕ บุคลากรมหาวิทยาลัยทีล่าศึกษาหรือปฏิบัติการวิจัย ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้จะต้องด าเนินการ
จัดท าสัญญาการลาศึกษา หรือปฏิบัติการวิจัย ไว้กับมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

 
 

หมวด ๒ 
การลาศึกษาต่อ  

การลาศึกษาต่อภาคปกติ 
 

ข้อ ๖ บุคลากรมหาวิทยาลัย ที่จะไปศึกษาต่อภาคปกติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๖.๑ มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา เว้นแต่ จะได้รับ

อนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงระยะเวลาการกลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้ภายหลังส าเร็จการศึกษาซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในระยะเวลาก่อนเกษียณอายุในการปฏิบัติราชการ 

๖.๒ เป็นผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษ   
ทางวินัย เว้นแต่ภาคทัณฑ์ 

๖.๓ ต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
 
 



-๔- 
 

๖.๔ ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งนี้
นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลน ให้เป็นอ านาจอธิการบดีในการพิจารณายกเว้นคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นรายกรณีไป 

 

ข้อ ๗ บุคลากรที่จะลาไปศึกษาต่อ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  ให้ไป
สมัครสอบคัดเลือก เมื่อสถานศึกษาประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว การจะให้ลาศึกษานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของ
อธิการบดีอีกช้ันหนึ่ง โดยค านึงถึงระดับการศึกษา สาขาวิชาที่เป็นประโยชน์หรือสอดคล้องกับงาน หรือมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 

 

ข้อ ๘ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ มีหน้าที่ต้องรายงานผลการศึกษาทุก ๆ  ภาคการศึกษา ให้
มหาวิทยาลัยรับทราบ หากไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา 
หรือสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 

 

ข้อ ๙ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ต้องศึกษาให้ส าเร็จตามก าหนดในหลักสูตร  ถ้าไม่สามารถ
ศึกษาให้ส าเร็จได้ทันตามก าหนด และมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาในการลาศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนดก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน พร้อมด้วยความเห็นของสถานศึกษาหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบการพิจารณาอนุญาต  

ในกรณีการขอขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อตามวรรคแรก ให้เป็นดุลพินิจของอธิการบดีในการพิจารณา
ขยายเวลาการลาศึกษาต่อได้ตามเหตุผลและความจ าเป็นเฉพาะกรณี ได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 
๒ ครั้ง หรือ รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา หากพิจารณาแล้วปรากฏว่าบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อ 
ได้ใช้เวลาไปเพื่อการอื่นหรือศึกษาวิชาอื่นนอกเหนือจากที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตไว้จนเป็นเหตุให้ศึกษาส าเร็จ    
ช้ากว่าก าหนดเวลาตามหลักสูตร หรือไม่เอาใจใส่ต่อการศึกษา หรือมีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ดังนี้  มิให้ขยายระยะเวลาตามที่ร้องขอและให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี 

เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ให้ถือระยะเวลาตามค าร้องขอขยายระยะเวลาในการลาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา
ตามสัญญาอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ตามข้อ ๖  

กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคลากรได้กระท าการผิดเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตหรือมีผลศึกษาที่ผ่านมา
ปรากฏว่าแม้จะลาศึกษาอยู่ต่อไปก็ไม่สามารถให้จบตามหลักสูตรได้ให้มหาวิทยาลัยเรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๑๐ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา เมื่อศึกษาส าเร็จตามหลักสูตรแล้วหรือไม่ สามารถส าเร็จ
การศึกษาด้วยเหตุใดๆ ต้องกลับมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้เวลาที่ลาศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ระยะเวลาที่ลาศึกษา 

 
 
 
 



-๕- 
 

กรณีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง จะต้องชดใช้
เงินทุนและหรือเงินเดือน เงินอื่นใดที่ได้รับไปทั้งสิ้นระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า
ของเงินที่จะต้องชดใช้คืนแก่มหาวิทยาลัยทันที เ ว้นแต่บุคลากรนั้น ถึงแก่ความตายหรือถูกให้ออกจากราชการ
เนื่องจากเจ็บปุวยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุพพลภาพตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งนี้การบังคับให้เป็นไปตามความวรรคนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 

การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้รายงานเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาสั่ง
การต่อไป การนับระยะเวลาในการชดใช้เวลาให้เริ่มนับแต่วันที่บุคลากร ผู้นั้นรายงานตัวและเข้าปฏิบัติราชการจริง 

 
 

การลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา 
 

ข้อ ๑๑ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
๑๑.๑ มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา ที่จะเข้าศึกษา แต่ถ้ามหาวิทยาลัย

เห็นสมควรหรือมีความจ าเป็นจะให้ผู้มีอายุเกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ลาศึกษาก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
๑๑.๒ เป็นผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษ

ทางวินัย เว้นแต่ภาคทัณฑ์ 
๑๑.๓ ต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
๑๑.๔ ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ทั้งนี้นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียน  
การสอนของมหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลน ให้เป็นอ านาจอ ธิการบดี ในการพิจารณายกเว้น
คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นรายกรณีไป 

 

ข้อ ๑๒ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ มีหน้าที่ต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา                   
ให้มหาวิทยาลัยรับทราบ หากไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา ให้ยุติ
การศึกษา หรือสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 

 

ข้อ ๑๓ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัว 
เพื่อกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ระยะเวลาที่ลาศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ลาศึกษาน้ัน 

กรณีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง จะต้องชดใช้
เงินทุนและหรือเงินเดือน เงินอื่นใดที่ได้รับไปทั้งสิ้นระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า
ของเงินที่จะต้องชดใช้คืนแก่มหาวิทยาลัยทันที เว้นแต่บุคลากรนั้น ถึงแก่ความตายหรือถูกให้ออกจากราชการ
เนื่องจากเจ็บปุวยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุพพลภาพตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งนี้การบังคับให้เป็นไปตามความวรรคนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 

การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้รายงานเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่ง
การต่อไป การนับระยะเวลาในการชดใช้เวลาให้เริ่มนับแต่วันที่รายบุคลากรผู้นั้นรายงานตัวและเข้าปฏิบัติราชการจริง 
 
 



-๖- 
 

หมวด ๓ 
การฝึกอบรม 

 
ข้อ ๑๔ บุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะลาฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑๔.๑ เป็นผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เสนอขออนุญาต เว้นแต่อธิการบดีเห็นสมควร 
๑๔.๒ เป็นผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษ

ทางวินัย เว้นแต่ภาคทัณฑ์  
๑๔.๓ ต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติงานแล้ว  
๑๔.๔ ต้องเป็นผู้มีความสามารถที่จะฝึกอบรมตามหลักสูตรในสาขาที่จะได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมนั้น   
๑๔.๕ ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ทั้งนี้นับถึงวันเริ่มต้นวันที่เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลน ให้เป็นอ านาจอธิการบดีในการพิจารณายกเว้นคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน เป็นรายกรณีไป 

 

ข้อ ๑๕ การอนุญาตให้ลาฝึกอบรมนั้น ให้เป็นดุลพินิจของอธิการบดี โดยค านึงถึงระดับการศึกษา 
สาขาวิชาที่เป็นประโยชน์หรือสอดคล้องกับงาน หรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 
  

ข้อ ๑๖ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรม มีหน้าที่ต้องรายงานผลการฝึกอบรม ให้มหาวิทยาลัย
รับทราบ 

กรณีที่บุคลากรได้กระท าการผิดเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต หรือปรากฏในภายหลังว่าการศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยเรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่อไป 

 

ข้อ ๑๗ บุคลากรที่ลาฝึกอบรม เมื่อส าเร็จหลักสูตรตามที่ได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรม ให้รายงานตัวกลับ
เจ้าปฏิบัติงานทันที  

การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้รายงานเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่ง
การต่อไป  

 
 

หมวด ๔ 
ปฏิบัติการวิจัย 

 
ข้อ ๑๘ บุคลากรที่มีความประสงค์จะขอลาเพื่อปฏิบัติการวิจัย ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้   
๑๘.๑ เป็นผู้วิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย และหรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือจากหน่วยงานอื่น  
๑๘.๒ เป็นผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษ

ทางวินัย เว้นแต่ภาคทัณฑ์ 
๑๘.๓ ต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติงานแล้ว  
 



-๗- 
 

๑๘.๔ ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
นับถึงวันย่ืนใบลา   

๑๘.๕ กรณีบุคลากรผู้ขออนุญาตเคยได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม ปฏิบัติการวิจัยหรือลาหยุดราชการ
เพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการจะต้องกลับมาปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

 

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้ลา จ านวนวันลา จ านวนครั้งของการลา เพื่อปฏิบัติการวิจัย ให้เป็นดุลพินิจของ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและภาระงานหลักของบุคลากรผู้นั้น          
ต่อมหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๒๐ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาปฏิบัติการวิจัย มีหน้าที่จะต้องรายงานความก้าวหน้าทุก ๓ เดือน    
ต่อมหาวิทยาลัย หากไม่รายงานความก้าวหน้าโดยไม่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ยุติการลานั้นหรือ
สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 

กรณีที่บุคลากรได้กระท าการผิดเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต ให้มหาวิทยาลัยเรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ต่อไป 

 

ข้อ ๒๑ บุคลากรที่ลาปฏิบัติการวิจัยเมื่อด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้ลาด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จตาม
โครงการ ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานทันที  

การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้รายงานเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่ง
การต่อไป การนับระยะเวลาในการชดใช้เวลาให้เริ่มนับแต่วันที่รายบุคลากรผู้นั้นรายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานจริง 

 

ข้อ ๒๒ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาปฏิบัติการวิจัย ที่ปฏิบัติการวิจัยแล้วเสร็จหรือไม่สามารถด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จด้วยเหตุใดๆ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ลาไปเพื่อการนั้น 

กรณีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาปฏิบัติการวิจัย ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง 
จะต้องชดใช้เงินทุนและหรือเงินเดือน เงินอื่นใดที่ได้รับไปทั้งสิ้นระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาและเบี้ยปรับอีกหนึ่ง
เท่าของเงินที่จะต้องชดใช้คืนแก่มหาวิทยาลัยทันที เว้นแต่บุคลากรนั้นถึงแก่ความตายหรือถูกให้ออกจากราชการ
เนื่องจากเจ็บปุวยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทุพพลภาพตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งนี้การบังคับให้เป็นไปตามความวรรคนี้ให้เป็นดุลพินิจของอธิการบดี 

 
 

หมวด ๕ 
การดูงาน 

 
ข้อ ๒๓ บุคลากรที่มีความประสงค์จะลาเพื่อดูงานนั้น จะต้องเสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณา  
ในการพิจารณาอนุญาตนั้น เรื่องหรือหัวข้อที่จะไปดูงานตามโครงการต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น และน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
อธิการบดี 

 
 



-๘- 
 

ข้อ ๒๔ การดูงานตามโครงการ หรือแผนการดูงาน ต้องมีระยะเวลาในการดูงานไม่เกินเจ็ดวันในกรณีที่มี
ระยะเวลาในการดูงานเกินเจ็ดวัน ไม่ว่าจะตดิต่อกันหรือไม่ก็ตามให้ถือเป็นการฝึกอบรม และให้ถือว่าการดูงานเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพิ่มเติมหรือฝึกอบรม หรือเป็นการดูงานต่อจากการ ศึกษาเพิ่มเติมหรือฝึกอบรมอันถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพิ่มเติมหรือฝกึอบรมด้วย ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ส าหรับกรณีการศึกษาเพิ่มเติมหรือ
ฝึกอบรม 

 
 

หมวด ๖ 
การลาหยุดราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

 
 ข้อ ๒๕ การลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือการปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นการด าเนินการเพื่ อประโยชน์ต่อการสอนและการวิจัยหรือเพื่อ
ประโยชน์ต่อวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษอย่างแท้จริง โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานภายในประเทศ
หรือต่างประเทศก็ได้ และจะต้องไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ภารกิจของส่วนงานหรือของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๖ บุคลากรที่มีความประสงค์จะขอลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบุคลากรสายวิชาการ  
(๒) ต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
(๓) เป็นผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทาง

วินัย เว้นแต่ภาคทัณฑ์ 
(๔) ต้องเป็นบุคลากรสงักดัมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึง

วันย่ืนใบลา  
(๕) กรณีที่ผู้เคยได้รับอนุญาตใหล้าตามระเบียบนี้ หากประสงค์จะขออนุญาตลาครั้งใหม่ต้องกลบัมาปฏิบตัิ

ราชการหลังจากที่ได้รับอนุญาตลาครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
 

ข้อ ๒๗ ในการลาและการพิจารณาอนุมัติการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการนั้น ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) ให้บุคลากรสายวิชาการที่ประสงค์จะลา เสนอใบลาพร้อมข้อเสนอโครงการและแผนการปฏิบัติงาน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อประธานโปรแกรม หัวหน้าภาควิชาหรือต่อคณบดีในกรณีที่ไม่มีภาควิชา         
เพื่อน าเสนอต่ออธิการบดี ทั้งนี้ จะต้องยื่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือนก่อนวันที่จะเริ่มลา 

(๒) อธิการบดีพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการ ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน          
โดยค านึงถึงหลักการตาม ข้อ ๒๖ 

(๓) การอนุญาตให้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ให้เป็นดุลพินิจของอธิการบดี โดยค านึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย ประโยชน์ทางวิชาการและสังคมโดยรวม 

 
 
 



-๙- 
 

ข้อ ๒๘ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ลาได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ปี แต่หากเพื่อประโยชน์แห่งการ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการนั้นเป็นประโยชน์ต่อวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือต่อสังคมโดยรวม
สามารถลาได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของอธิการบดีพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มีหน้าที่จะต้องรายงานความก้าวหน้าในการ
เพิ่มพูนความรู้นั้นเป็นระยะต่อมหาวิทยาลัยทุก ๓ เดือน หากไม่รายงานความก้าวหน้าโดยไม่มีเหตุอันควร 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ยุติการลาน้ัน หรือสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 

กรณีที่บุคลกรได้กระท าการผิดเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต ให้มหาวิทยาลัยเรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ต่อไป 

 

ข้อ ๒๙ บุคลากรที่ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เมื่อด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการนั้นแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานทันที  

การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้รายงานเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่ง
การต่อไป 

เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการตามที่ได้รับอนุญาตให้บุคลากรผู้ได้รับอนุญาตนั้น 
เสนอผลของการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ครบถ้วน ต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่กลับ
เข้าปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่ออธิการบดี 

 

ข้อ ๓๐ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ เมื่อด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้
ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการนั้นแล้วเสร็จ หรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จด้วยเหตุใดๆ ต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ลาไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการนั้น 

กรณีบุคลากรที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง จะต้องชดใช้เงินทุนและ
หรือเงินเดือน เงินอื่นใดที่ได้รับไปทั้งสิน้ระหว่างที่ได้รบัอนุญาตให้ลาและเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่จะต้องชดใช้
คืนแก่มหาวิทยาลัยทันที เว้นแต่บุคลากรนั้นถึงแก่ความตายหรือถูกให้ออกจากราชการ  เนื่องจากเจ็บปุวยจนไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทุพพลภาพ ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ ทั้งนี้การบังคับให้เป็นไปตามความวรรคนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี  

 

ข้อ ๓๑ การลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ 
หรือไม่มีการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๘ วรรคสอง หรือไม่ด าเนินการตามข้อ ๒๙  หรือ
ปฏิบัติงานตามโครงการที่เสนอขออนุมัติไม่ส าเร็จ จะเป็นผลให้บุคลากรสายวิชาการ  ผู้นั้นไม่ได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือนประจ าปีที่ผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงาน และจะไม่มีสิทธิลาหยุดราชการเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอีก 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๒ การด าเนินการใดๆ กับบุคลากร ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน 
หรือลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้หลักเกณฑ์และข้อผูกพันต่าง ๆ 
เป็นไปตามระเบียบนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับข้อก าหนดในสัญญาที่ท าไว้กับมหาวิทยาลัย 



-๑๐- 
 

ข้อ ๓๓ ให้บุคลากรที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ได้รับเงินเดือนเงินเพิ่มนอกจาก
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งในระหว่างลาน้ัน ตามสิทธิที่มีอยู่ก่อนลาศึกษาตามระเบียบเกี่ยวกับเงินเดือนและการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดระเบียบกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๓๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้              
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

            
      (รองศาสตราจารย์ธง  รุญเจริญ)   
                                   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


