คูมือการปฏิบัติงาน

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

แนวปฏิบัติการศึกษาตอ ภายในประเทศ

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สถานศึกษา
การศึกษาตอ ภายในประเทศ แบงออกเปน :1. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ
1.1 การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก.
1.2 การศึกษาภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข.
2. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ
2.1 การศึกษาตอภายในประเทศภาคนอกเวลาราชการ โดยใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา
2.2 การศึกษาตอภายในประเทศภาคนอกเวลาราชการ โดยไมใชเวลาราชการไปศึกษา
3. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน
1.การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ
การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การศึกษาตอโดยใชเวลาราชการเต็มเวลา แบงเปน ๒ ประเภท คือ
ประเภท ก. ไดแก ประเภทที่หนวยงานตนสังกัดคัดเลือกสงไปศึกษา
ประเภท ข. ไดแก ประเภทที่ตองไปสมัครสอบคัดเลือก หรือ คัดเลือกในสถาบันการศึกษาดวยตนเอง
ขาราชการ หมายถึง ขาราชการครู และขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และใหหมายความรวมถึงลูกจางประจํา
คุณสมบัติ ผูลาศึกษาตอภาคปกติ
ขาราชการครู
ขาราชการพลเรือน
1. ตองมีเวลารับราชการติดตอกันไมนอยกวา 24 เดือนเต็ม ทั้งนี้ 1.พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
นับถึงวันที่ 15 มิถุนายนของปที่จะเขาศึกษา กรณีมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหขาราชการที่มีเวลารับราชการ
ติดตอกันนอยกวา 24 เดือนเต็ม แตไมนอยกวา 12 เดือน
เต็ม
ไปศึกษาตอในสาขาวิชาที่เปนประโยชนและจําเปนอยางยิ่ง
จะตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาตเปนรายๆ ไป
2. มีอายุไมเกิน 45 ปบริบูรณ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของป 2. ไปศึกษาขั้นต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน
ที่จะเขาศึกษา
35 ป ขั้นปริญญาตรีอายุไมเกิน 40 ป และ
สูงกวาปริญญาตรีอายุไมเกิน 45 ป นับถึง
วันเริ่มตนเปดภาคการศึกษา
กรณีอายุเกิน 45 ป จะตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาตเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย ทั้งนี้ ตองมีเวลากลับมาปฏิบัติ
ราชการชดใชทุนครบกอนเกษียณอายุราชการ
3. ปฏิบัติราชการดวยดี มีความประพฤติเรียบรอย และไมอยูระหวางถูกตองกรรมสอบสวนวินยั ในกรณีที่ถูก
ลงโทษทางวินยั ระดับโทษตองไมสูงกวาภาคทัณฑ
ขาราชการที่ถูกลงโทษตัดเงินเดือนจะไปศึกษาตอได เมื่อพนโทษตัดเงินเดือนแลว หรือถาเปนผูถูกลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือนจะไปศึกษาตอไป เมื่อถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนแลวเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน

ขาราชการที่อยูในระหวางลาศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ จะสมัครสอบหรือสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษา
หรือฝกอบรมอื่นใดมิได
4. มีคุณสมบัติและพื้นความรูตามระเบียบที่สถาบันการศึกษานั้นๆ กําหนดไว
5. ขาราชการที่เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคปกติ หรือศึกษาตอตางประเทศแลวจะศึกษาตออีก ตอง
กลับไปปฎิบัติราชการตามที่กําหนดในขอ 1 กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหขาราชการซึ่งกลับมาปฏิบัติราชการ
ไมครบตามกําหนดไปศึกษาตออีก จะตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาตเปนรายๆ ไป
6. จํานวนผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหไปศึกษาตอ ตองไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ของจํานวนขาราชการในสถานศึกษา
หรือหนวยงานนั้นๆ ทั้งนี้ รวมทั้งขาราชการที่กําลังศึกษาตออยูภายในประเทศและตางประเทศดวยเศษถึงครึ่งใหปดเปน
1 คน (ไมนับฝายบริหาร) และขาราชการที่เหลืออยูจะตองสอนไมเกินคนละ 22 คาบตอสัปดาห ในหมวดวิชานั้นๆ หรือ
อยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุญาต
สถานศึกษาหรือหนวยงานใด มีขาราชการจํานวนนอย และคิดเปนโควตาไมได แตมีผูสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอ
ได ใหศึกษาตอไดโรงเรียนหรือหนวยงานละไมเกิน 1 คน
1.1 การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก

ขั้นตอน

เอกสารประกอบ

1.การคัดเลือก
- สพฐ. พิจารณาโควตาประเภท ก ที่ไดรับการ
จัดสรรจากสถาบันการศึกษาให สพท.
ตามความเหมาะสม
- สพท. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อขอ
โควตา ประเภท ก เพิ่ม และดําเนินการคัดเลือก
ตามระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ.
กําหนด
- โรงเรียนประสานกับสถาบันการศึกษา เพื่อขอ
โควตาประเภท ก เพิ่ม และดําเนินการคัดเลือก
ตามระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ.
กําหนด
- สพท. แจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไปยัง
สถาบันการศึกษาโดยตรง พรอมทั้งแจงผูไดรับ
การคัดเลือกไปดําเนินการตามขั้นตอนของ
สถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ
ขั้นตอน
2. การลาศึกษา
ขาราชการครู ขออนุญาตลาศึกษาตอผูมี
อํานาจอนุญาต (ผูบริหารสถานศึกษา)

เอกสารประกอบ
-ผลการสอบคัดเลือกจาก
สถาบันการศึกษา
-สําเนา ก.พ. 7

ผูมีอํานาจอนุญาต/ดําเนินการ
(ตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 660/2556)

ผูมีอํานาจอนุญาต/ดําเนินการ
(ตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 660/2556)
-ผูบริหารสถานศึกษา

3. การจัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน
ขาราชการครู ที่ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอ
จะตองจัดทําสัญญาลาศึกษาตอ และสัญญาค้ํา
ประกัน ตามแบบที่กําหนด
4. การดําเนินการของผูมีอํานาจอนุญาต
4.1 จัดทําคําสั่งใหไปศึกษาตอ
4.2 จัดทําหนังสือสงตัวขาราชการที่ไดรับอนุญาต
ใหลาศึกษา ไปยังสถาบันการศึกษา
5. การรายงานผลการศึกษา
ผูลาศึกษาตอ รายงานผลการศึกษา ทุกภาค
การศึกษาตอผูมีอํานาจอนุญาตใหลาศึกษา (ภายใน
30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา)
6. การขยายเวลาศึกษา (กรณีไมจบตามเวลา)
6.1 การขยายเวลาศึกษา ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกไดไมเกินครั้งละ 1
ภาคการศึกษา ไมเกิน 2 ครั้ง หรือไมเกิน
1 ปการศึกษา
6.2 ผูลาศึกษาตอ เสนอหลักฐานการขอขยาย
เวลาศึกษาตอกอนสิ้นสุดสัญญา
ไมนอยกวา 15 วัน

6.3 ผูมีอํานาจอนุญาต จัดทําคําสั่งขยายเวลา
ศึกษาตอ
7. การจัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน
(กรณีขยายเวลาศึกษา)
ผูลาศึกษาตอ ที่ไดรับอนุญาตใหขยายเวลา
ศึกษาจัดทําสัญญาขยายเวลาศึกษาตอ และ
สัญญาค้ําประกันเพิ่มเติมทุกครั้งที่ขอขยายเวลา
ศึกษาตอ

ขั้นตอน
8. การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม
ผูลาศึกษาตอ ที่ประสงคจะกลับเขาปฏิบัติ
ราชการตามเดิม ใหดําเนินการดังนี้
8.1 ยื่นคํารองขอกลับเขาปฏิบัติราชการตอ

หลักฐานการทําสัญญา
และสัญญาค้ําประกัน
รายละเอียดตามขั้นตอน
การทําสัญญา

-ผูบริหารสถานศึกษา ลงนามรับ
สัญญา

-คําสั่งฯ

-ผูบริหารสถานศึกษา ลงนามคําสั่งฯ

-แบบรายงานผลการศึกษา
(แบบที่ 3)

-ผูบริหารสถานศึกษา ทราบ

-ผูบริหารสถานศึกษา

-แบบคํารองขอขยายเวลา
ศึกษาตอ (แบบที่ 4)
-หนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษาให
ขยายเวลาศึกษาตอ
โดยระบุระยะเวลาที่จะ
ขอขยายเวลา
-คําสั่งอนุญาตใหขยายเวลา
ตามแบบที่กําหนด
หลักฐานการทําสัญญา
ขอขยายเวลา และสัญญา
ค้ําประกัน รายละเอียด
ตามที่ระบุในขั้นตอนการ
ทําสัญญา

เอกสารประกอบ

-แบบคํารองขอกลับเขา

-ผูบริหารสถานศึกษา ลงนามรับ
สัญญา

ผูมีอํานาจอนุญาต/ดําเนินการ
(ตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 660/2556)

ผูมีอํานาจอนุญาต และ
8.2 เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร หรือตาม
ที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตองรายงานตัว
ตอผูมีอํานาจอนุญาตทราบทันที
8.3 ผูลาศึกษาตอ ที่ไดรับอนุมัติปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรแลว ใหจัดสงเอกสาร
รายงานผูมีอํานาจอนุญาตทราบ
8.4 ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกใหสงผลงานวิจัยหรืองาน
วิชาการกําหนดไวในหลักสูตร เชน
ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ สาระนิพนธ
ใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบ และรวบรวม
9. การรายงาน
9.1 จํานวนขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาศึกษา
9.2 การขยายเวลาศึกษา
9.3 การกลับเขาปฏิบัติราชการเมื่อเสร็จสิ้น
การลาศึกษาตอ

ปฏิบัติราชการ (แบบที่ 5)
-หนังสือจากสถาบัน
การศึกษาสงตัวกลับ
โดยระบุวันที่สงตัวกลับ

-รายงานผูบริหารสถานศึกษา ทราบ

1.สําเนาใบรับรองวุฒิหรือ
ใบปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรของ
ขาราชการ 1 ฉบับ
2. วิทยานิพนธ 1 เลม
-แบบที่ 11
-สถานศึกษา รายงานฯ พรอมแนบ
-คําสั่งฯ
เอกสารตามที่กําหนดแลวแตกรณี
-หนังสือตอบรับหรือหนังสือ ให สพท. ทราบทุกภาคการศึกษา
ใหขยายเวลา หรือ
-หนังสือสงตัวโดยระบุวันที่
กลับเขาปฏิบัติราชการ
จากสถาบันการศึกษา
แลวแตกรณี

1.2 การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
ขั้นตอน
เอกสารประกอบ
1. การสมัครสอบ
ขาราชการครู ขออนุญาตไปสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ
ประเภท ข

- ผูบริหารสถานศึกษา ออกคําสั่งให
ขาราชการกลับเขาปฏิบัติราชการ
ตามเดิม ตามแบบที่กําหนด

-แบบขออนุญาตไปสมัคร
สอบคัดเลือก (แบบที่ 1)

ผูมีอํานาจอนุญาต/ดําเนินการ
(ตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 660/2556)
-ผูบริหารสถานศึกษา

2. การลาศึกษา
ขาราชการครู ขออนุญาตลาศึกษาตอผูมี
อํานาจอนุญาต

- แบบขออนุญาตให
-ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ ภาคปกติ
ประเภท ข (แบบที่ 2)
- แนบผลการสอบคัดเลือก
จากสถาบันการศึกษา
- สําเนา ก.พ. 7
3. การจัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน
หลักฐานการทําสัญญา
-ผูบ ริหารสถานศึกษา ลงนามรับ
ขาราชการครู ที่ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอ และสัญญาค้ําประกัน
สัญญา
จะตองจัดทําสัญญาลาศึกษาตอ และสัญญา
รายละเอียดตามที่ระบุใน
ค้ําประกัน ตามแบบที่กําหนด
ขั้นตอนการทําสัญญา และ
สัญญาค้ําประกัน
4. การดําเนินการของผูมีอํานาจอนุญาต
4.1 จัดทําคําสั่งใหไปศึกษาตอ
-คําสั่งฯ
-ผูบริหารสถานศึกษา ลงนามคําสั่งฯ
4.2 จัดทําหนังสือสงตัวขาราชการที่ไดรับอนุญาต
ใหลาศึกษา ไปยังสถาบันการศึกษา
5. การรายงานผลการศึกษา
-แบบรายงานผลการศึกษา -ผูบริหารสถานศึกษา ทราบ
ผูลาศึกษาตอ รายงานผลการศึกษา ทุกภาค (แบบที่ 3)
การศึกษาตอผูมีอํานาจอนุญาตใหลาศึกษา (ภายใน
30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา)
6. การขยายเวลาศึกษา (กรณีไมจบตามเวลา)
แบบคํารองขอขยายเวลา
-ผูบริหารสถานศึกษา
6.1 การขยายเวลาศึกษา ระดับปริญญาโท
ศึกษาตอ (แบบที่ 4)
และปริญญาเอกไดไมเกินครั้งละ 1
-หนังสือรับรองจาก
ภาคการศึกษา ไมเกิน 2 ครั้ง หรือไมเกิน
สถาบันการศึกษาให
1 ปการศึกษา
ขยายเวลาศึกษาตอ
6.2 ผูลาศึกษาตอ เสนอหลักฐานขอขยาย
โดยระบุระยะเวลาที่จะ
เวลาศึกษาตอกอนสิ้นสุดสัญญา
ขอขยายเวลา
ไมนอยกวา 15 วัน
-คําสั่งอนุญาตใหขยายเวลา
6.3 ผูมีอํานาจอนุญาต จัดทําคําสั่งขยายเวลา
ศึกษาตอ
ขั้นตอน

เอกสารประกอบ

7. การจัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน
(กรณีขยายเวลาศึกษา)
ผูลาศึกษาตอ ที่ไดรับอนุญาตใหขยายเวลา
ศึกษาตอ จัดทําสัญญาขยายเวลาศึกษาตอ และ
สัญญาค้ําประกันเพิ่มเติมทุกครั้ง ที่ขอขยายเวลา
ศึกษาตอ
8. การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม
ผูลาศึกษาตอ ที่ประสงคจะกลับเขาปฏิบัติ
ราชการตามเดิม ใหดําเนินการดังนี้

หลักฐานการทําสัญญา
ขยายฯ และสัญญา
ค้ําประกัน รายละเอียดตาม
ที่ระบุในขั้นตอนการ
ทําสัญญา

ผูมีอํานาจอนุญาต/ดําเนินการ
(ตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 660/2556)
-ผูบริหารสถานศึกษา ลงนามรับ
สัญญา

8.1 ยื่นคํารองขอกลับเขาปฏิบัติราชการตอ
-แบบคํารองขอกลับเขา
- ผูบริหารสถานศึกษาออกคําสั่งให
ผูมีอํานาจอนุญาต และ
ปฏิบัตริ าชการ (แบบที่ 5)
ขาราชการกลับเขาปฏิบัติราชการ
-หนังสือจากสถาบัน
ตามเดิม ตามแบบที่กําหนด
8.2 เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร หรือตาม
ที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตองรายงานตัว การศึกษาสงตัวกลับ
โดยระบุวันที่สงตัวกลับ
ตอผูมีอํานาจอนุญาตทราบทันที
-สําเนาใบรับรองวุฒิหรือ
-รายงานผูบริหารสถานศึกษา ทราบ
8.3 ขาราชการที่ไดรับอนุมัติปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรแลว ใหจัดสงเอกสาร
ใบปริญญาบัตรหรือ
รายงานผูมีอํานาจอนุญาตทราบ
ประกาศนียบัตรของ
ขาราชการ 1 ฉบับ
8.4 ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ -วิทยานิพนธ 1 เลม
ปริญญาเอกใหสงผลงานวิจัยหรืองาน
วิชาการกําหนดไวในหลักสูตร เชน
ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ
ใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบ และรวบรวม
9. การรายงาน
-สถานศึกษา รายงานฯ พรอมแนบ
9.1 จํานวนขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาศึกษา -แบบที่ 11
เอกสารตามที่กําหนดแลวแตกรณี
-คําสั่งฯ
9.2 การขอขยายเวลาศึกษา
ให สพท. ทราบทุกภาคการศึกษา
9.3 การกลับเขาปฏิบัติราชการเมื่อเสร็จสิ้นการลา -หนังสือตอบรับหรือหนังสือ
ใหขยายเวลา หรือ
ศึกษาตอ
-หนังสือสงตัวโดยระบุวันที่
กลับเขาปฏิบัติราชการ
จากสถาบันการศึกษา
แลวแตกรณี

การดําเนินการ จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน
ขั้นตอน
1. จัดทําสัญญา และสัญญา
ค้ําประกัน ตามแบบที่ สพฐ.
กําหนด

การดําเนินการ
-ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในสถานศึกษา จัดทําสัญญาลาศึกษา และ
สัญญาค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด (เก็บไวที่สถานศึกษา 1 ชุด ผูใหสัญญา 1 ชุด
รายงาน สพท. 1 ชุด) ทั้งนี้ ผูรับสัญญา เปนผูเก็บสัญญาและสัญญาค้ําประกัน
ชุดทีต่ ิดอากรแสตมป 10 บาท และ 1 บาท รวม 11 บาท (ฉบับจริง)
2. เอกสารของผูจัดทําสัญญาลา 1. บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประชาชน พรอมสําเนา 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 1 ฉบับ
ศึกษาตอ และผูค้ําประกัน
3. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา (ถามี) พรอมสําเนา 1 ฉบับ
4. หนังสือยินยอมใหทําสัญญา หรือค้ําประกันของคูสมรส (กรณีผูทําสัญญา หรือ
ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
5. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (เฉพาะผูใหสัญญาเทานั้น)
6. กรณีไมสามารถหาผูค้ําประกัน ใหแนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ
3. ผูทําสัญญา และผูค้ําประกัน 1. คูสมรสของผูทําสัญญา (ถามี)
2. ผูค้ําประกัน จํานวน 1 คน
ตองนําบุคคล ตอไปนี้มา
3. คูสมรสของผูค้ําประกัน (ถามี)
ในวันทําสัญญาดวย
4. อากรแสตมป
-สัญญาลาศึกษาตอ ติดอากรแสตมป 1 บาท และสัญญาค้ําประกัน 10 บาท
(ติดอากรแสตมป ที่คูฉบับๆ ละ 1 บาท)
-การจัดทําสําเนาคูฉบับโดยสถานศึกษา จํานวน 2 ชุด และ สพท. 1 ชุด)
กรณี ผูลาศึกษาต อ และกลับ เขาปฏิ บัติร าชการ ยายตางเขตพื้น ที่ ใหเ ก็บสั ญญาไว ที่สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาเดิม แตใหระบุไวในหนังสือสงตัวยายเกี่ยวกับขอมูลการลาศึกษาตอ และการชดใชทุนของขาราชการดังกลาว
ใหหนวยงานใหมทราบดวย (ขาราชการที่ลาศึกษาตอไมสามารถขอยาย/โอนตามเกณฑการยาย/โอนขาราชการฯ)

2. การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
2.1 การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา
หลักเกณฑ ในการพิจารณาอนุญาตใหไปศึกษาตอ
1) เปนผูที่ผูบริหารสถานศึกษา พิจารณาแลวเห็นวาหากใหไปศึกษา ตอแลวจะไมเกิดความเสียหายตอ
ราชการหรือการศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษา
2) เปนผูเอาใจใสตอการปฏิบัติราชการเปนอยางดี และใหออกเดินทางจากสถานศึกษา หรือสํานักงาน
ที่ตนปฏิบัติงานอยูกอนเวลาเลิกปฏิบัติราชการไดไมเกินวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3) จํานวนขาราชการที่จะไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคนอกเวลารวมกันทั้งสิ้นตองไมเกินรอยละ 20
ของจํานวนขาราชการทั้งหมดในสถานศึกษาหรือหนวยงานนั้นๆ กรณีขาราชการต่ํากวา 10 คน
ใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุญาต
คุณสมบัติผูศึกษาตอ
1) มีอายุไมเกิน 55 ปบริบูรณนับ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปที่เขาศึกษา กรณีอายุเกินใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
2) ตองมีเวลารับราชการติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือนเต็ม
ขั้นตอน
1. การสมัคร
ผูประสงคจะศึกษาตอขออนุญาตสมัคร
สอบคัดเลือกตอผูมีอํานาจอนุญาต (ผูบริหาร
สถานศึกษา)
2. การลาศึกษา
ผูสอบคัดเลือกได นําหลักฐานผลการสอบ
คัดเลือกจากสถาบันการศึกษาเสนอตอผูมี
อํานาจอนุญาต
3. การจัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน
ใหจัดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการ
ไปศึกษาตอ ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา

ขั้นตอน

เอกสารประกอบ

ผูมีอํานาจอนุญาต/ดําเนินการ
(ตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 660/2556)
-ผูบริหารสถานศึกษา

-แบบขออนุญาตไปสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อศึกษาตอ ภาคนอก
เวลา โดยใชเวลาราชการบางสวน
(แบบที่ 6)
-หลักฐานแสดงผลการสอบ
-ผูบริหารสถานศึกษา
คัดเลือกได
-แบบขออนุญาตไปศึกษาตอ
ภาคนอกเวลา โดยใชเวลา
ราชการบางสวน (แบบที่ 7)
-สัญญาอนุญาตใหขาราชการ
-ผูบ ริหารสถานศึกษา ลงนามรับ
สัญญา
ไปศึกษาตอ ภายในประเทศ
ภาคนอกเวลา ตามแบบที่
กําหนด
-การจัดทําสัญญาปฏิบัติ
เชนเดียวกับการจัดทําสัญญาฯ
ภาคปกติ

เอกสารประกอบ

ผูมีอํานาจอนุญาต/ดําเนินการ
(ตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 660/2556)

6. การดําเนินการของผูมีอํานาจอนุญาต
6.1 จัดทําคําสั่งใหไปศึกษาตอ
6.2 จัดทําหนังสือสงตัวขาราชการที่ไดรับ
อนุญาตใหลาศึกษา ไปยังสถาบันการศึกษา
7. การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม
ผูลาศึกษาตอ ที่ประสงคจะกลับเขาปฏิบัติ
ราชการตามเดิม ใหดําเนินการดังนี้
7.1 ยื่นคํารองขอกลับเขาปฏิบัติราชการตอ
ผูมีอํานาจอนุญาต และ
7.2 เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร หรือตามที่
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ตองรายงานตัว
ตอผูมีอํานาจอนุญาตทราบทันที
7.3 จัดทําคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการ
8. การจัดทํารายงาน
8.1 รายงานจํานวนผูลาศึกษา
8.2 การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม

-คําสั่งฯ

-ผูบริหารสถานศึกษา ลงนามใน
คําสั่ง

-ผูบริหารสถานศึกษา ลงนามใน
-แบบคํารองขอกลับเขาปฏิบัติ
คําสั่งใหขาราชการกลับเขา
ราชการตามเดิม (แบบที่ 5)
-หนังสือจากสถาบันการศึกษาสง ปฏิบัติราชการตามเดิม
ตัวกลับโดยระบุวันที่สงตัวกลับ
-เอกสารที่แสดงวาสําเร็จ
การศึกษา

-ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการลา
ศึกษาภาคปกติ โดยแนบ
เอกสารตามแบบที่กําหนด
แลวแตกรณี

-สถานศึกษารายงาน สพท.
ทราบทุกภาคการศึกษา

2.2 การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไมใชเวลาราชการไปศึกษา
การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไมใชเวลาราชการไปศึกษา ใหรายงานเปนลายลักษณ
อักษรใหผูบริหารสถานศึกษา ทราบกอน จึงจะไปศึกษาตอ ภาคนอกเวลาได

3. การดําเนินการ การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน
การศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน หมายถึง การศึกษาโดยใชเวลาราชการตามที่สถาบัน การศึกษา
หรือหนวยงานของทางราชการ จัดขึ้นในภาคฤดูรอน
หลักเกณฑ ในการพิจารณาอนุญาตใหไปศึกษาตอ
1) วิชาที่จะไปศึกษาตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
2) ผูบังคับบัญชาชั้นตน รับรองวาจะไมเกิดผลเสียหายแกราชการ
3) อนุญาตใหไปศึกษาตอไดไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนขาราชการทั้งหมดในสํานักงานนั้นๆ ถาต่ํากวา
10 คนใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุญาต
4) การอนุญาตใหพิจารณาอนุญาตเปนปๆ ไป
ขั้นตอน
เอกสารประกอบ
ผูมีอํานาจอนุญาต/ดําเนินการ
(ตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 660/2556)
1.การสมัคร
-ผูบริหารสถานศึกษา
ผูประสงคจะศึกษาตอขออนุญาตสมัครสอบ -แบบขออนุญาตไปสมัครสอบ
คัดเลือกตอผูมีอํานาจอนุญาต (ผูบริหาสถาน
คัดเลือกเพื่อศึกษาตอ ภาคฤดูรอน
ศึกษา)
(แบบที่ 8)
2.การลาศึกษา
ผูสอบคัดเลือกได นําหลักฐานผลการสอบ
-หลักฐานแสดงผลการสอบ
-ผูบริหารสถานศึกษา
คัดเลือกได
คัดเลือกเสนอตอผูมีอํานาจอนุญาต
-แบบขออนุญาตไปศึกษา
ตอภาคฤดูรอน (แบบที่ 9)
3. การจัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน
1) สัญญาอนุญาตใหขาราชการ
-ผูบริหารสถานศึกษา ลงนามรับ
ใหจัดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการ
ไปศึกษาตอภายในประเทศ
สัญญา
ไปศึกษาตอ ภายในประเทศ ภาคฤดูรอน
ภาคฤดูรอน ตามแบบที่กําหนด
2) รายละเอียดการจัดทําสัญญา
และสัญญาค้ําประกันดําเนินการ
เชนเดียวกับการศึกษาตอ
ภาคปกติ
4. การดําเนินการของผูมีอํานาจอนุญาต
จัดทําคําสั่งใหขาราชการลาศึกษาตอ
ภาคฤดูรอน

-คําสั่งฯ

ผูม ีอํานาจอนุญาตลงนามในคําสั่ง

ขั้นตอน
5. การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม
จัดทําคําสั่งใหขาราชการซึ่งไปศึกษาตอ
ภาคฤดูรอน กลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม

6. การรายงาน
6.1 จํานวนผูล าศึกษา
6.2 การกลับเขาปฏิบัติราชการตามเดิม

เอกสารประกอบ

ผูมอี ํานาจอนุญาต/ดําเนินการ
(ตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 660/2556)

-แบบคํารองขอกลับเขาปฏิบัติ
-ผูบริหารสถานศึกษา ลงนามใน
ราชการตามเดิม (แบบที่ 5)
คําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการ
-หนังสือจากสถาบันการศึกษาสง ตามเดิม
ตัวกลับโดยระบุวันที่สงตัวกลับ
-เอกสารที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา
-ปฏิบตั ิเชนเดียวกับการลาศึกษา
ภาคปกติ

-สถานศึกษารายงานให สพท.
ทราบ ทุกภาคการศึกษา
ตามแบบที่กําหนด เชนเดียวกับ
การลาศึกษา ภาคปกติ

