
คุณสมบัติไม่ครบ 

ขั้นตอนการท างาน 
เร่ือง การขออนญุาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

  1. บันทึกขออนุญาตลาฯ 
2. แบบฟอร์มใบลาศึกษาต่อ 
3. โครงการหรือแนวทางการศึกษาฯพร้อมเหตุผล 
และความจ าเป็น 
4. เอกสารให้ความเห็นชอบให้ไปศึกษาต่อ 
จากคณะต้นสังกัด 
5. หนังสือตอบรับเข้าศึกษาหรือหนังสือรับรอง
สถานภาพนักศึกษาจากสถานศึกษา 
6. หลักฐานการได้รับทุน (หากได้รบัทุนสนับสนุน) 
7. ตารางเรียน (กรณลีาศึกษาโดยใช้เวลาราชการ
บางส่วน) 
8. แบบรายงานข้อพันธะผูกพัน (กรณีลาศึกษาเกิน 1 ปี) 
(ระยะเวลาขึน้กับหน่วยงานตน้สงักัด) 

 

 9. หนังสือขออนุญาตจากส่วนงานต้นสังกัด  
10. เอกสารตามข้อ 1 – 8 
(ระยะเวลาขึน้กับหน่วยงานตน้สงักัด) 

   

  เอกสารไม่ครบ 
11. เอกสารตามข้อ 9 – 10 
 

   

 

 
 
 

12. เอกสารตามข้อ 9 - 10  
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
การให้พนกังานมหาวิทยาลยัไปศกึษา ฝึกอบรม 
และดูงาน พ.ศ. 2560 

                     เอกสารครบ 

 
 

 

14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษา
เพิ่มเตมิ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบิัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ.2559 (ส าหรบัข้าราชการ) 
15. ค าสั่ง มศก.ท่ี 1512/2560 เรื่อง มอบหมาย
อ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

   
   
 
 

  

คณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัดใหค้วามเห็นชอบ 
และท าบันทึกเสนอเรื่องขออนุญาต 

กองทรัพยากรมนุษยร์ับเรื่อง 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์รวจสอบ 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

พิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ลาศึกษา 

ผู้ขออนุญาตลาฯ เสนอเรื่องผูบ้ังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น และเสนอขอความเห็นชอบ

จากต้นสังกัด 

เสนอที่ประชุม ก.บ.ม.  
พิจารณา 

A 

คุณสมบัติครบ 



กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
  

   

 

 
   

16. เอกสารตามข้อ 9 - 10 

 เวียนแจ้งตรวจสอบพันธะผูกพัน  

 

 17. เอกสารตามข้อ 9 - 10 

   

 

 
 
 
 

18. ส าเนาเอกสารอนุญาตให้ลาศกึษา 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

   

 

 19. เอกสารตามข้อ 18 
(ระยะเวลาขึน้กับผู้ลาและกองกฏหมาย) 

   

 

 20. สัญญาลาศึกษา   
21. สัญญาค้ าประกัน  
22. ค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการฯ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

   

 

 23. ค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการฯ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
24. ต้นเรื่องอนุญาตให้ลาศึกษาฯ 

   

 

 25. ค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการฯ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

   

 

 26. เอกสารตามข้อ 24 – 25 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

 
 

 

  

A 

พิจารณาเสนอความเห็นต่อ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ “อนุมตัิ” 
 และลงนามในแบบใบลาศึกษา 

ส าเนาเรื่องแจ้งคณะวิชา/ส่วนงาน 

ต้นสังกัด และแจ้งกองกฏหมาย 
ด าเนินการท าสัญญาฯ 

ผู้ลาศึกษาด าเนินการท าสญัญาลาศึกษา 

กองกฏหมายการส่งส าเนาสญัญาลาศึกษาฯ 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ับสญัญา       
ลาศึกษาจากกองกฎหมาย และจดัท าค าสั่ง      
ลาศึกษาเสนอรองอธิการบดฝี่ายวชิาการ

พิจารณาลงนาม 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ลงนามในค าสั่งอนุญาตลาศึกษาฯ 

เวียนค าสั่ง 
ให้คณะวิชา/ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกข้อมูลในระบบ MIS และ Excel 
และจัดเก็บเอกสารลงแฟ้มแยกรายบุคคล 

B 



กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
  

   

 

 27. บันทึกขออนุญาตขยายเวลาลาศึกษาจากต้นสังกดั 
28. เอกสารความเห็นจากอาจารยท์ี่ปรึกษา 
(ระยะเวลาขึน้กับหน่วยงานตน้สงักัด) 

   

 
  

   

 

 29. เอกสารตามข้อ 27 - 28  
30. แฟ้มของผู้ลาศึกษา 
31. ค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการฯ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

   

 

 32. เอกสารตามข้อ 29 – 31  
 

   

 

 33. ส าเนาเรื่องและค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการฯ/
พนักงานมหาวิทยาลัยขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

   

 

  

   

 
  

 
 
 
 
 
 

 

  

B 

ผู้ลาศึกษาท าเรื่องขออนุมัติขยายเวลา 
ลาศึกษาต่อภายในประเทศเสนอผูบ้ังคับบัญชา

ตามล าดับชั้น 

กองทรัพยากรมนุษย์รับเรื่อง 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์รวจสอบเอกสาร 

 และจัดท าค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการฯ/
พนักงานมหาวิทยาลัยขยายเวลาศกึษา 

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณา
อนุญาตและลงนาม 

ส าเนาเรื่องแจ้งคณะวิชา/ส่วนงานต้นสังกัดและ
เวียนค าสั่งฯแจ้งต้นสังกัดและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกข้อมูลในระบบ MIS และ Excel 
และจัดเก็บเอกสารลงแฟ้มฯ 

C 

เสนอที่ประชุม  
ก.บ.ม. พิจารณา 

ขยายเวลาฯ ไม่เกิน 6  เดือน 

ขยายเวลาฯ 
เกิน 6 เดือน 



กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
  

   

 

 34. บันทึกขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ/งาน 
(ระยะเวลาขึน้กับหน่วยงานตน้สงักัด) 

   

 
 35. บันทึกขออนุญาตกลับเข้าปฏบิัติราชการ/งาน 

จากต้นสังกัด 
   

 

 36. เอกสารตามข้อ 35 
37. ค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการฯ/พนักงานมหาวิทยาลัย
กลับเข้าปฏิบตัิราชการ/งาน 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

   

 

 38. ค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการฯ/พนักงานมหาวิทยาลัย
กลับเข้าปฏิบตัิราชการ/งาน 

   

 

 39. เอกสารตามข้อ 38 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

   

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

C 

ผู้ลาศึกษาฯ รายงานตัวกลับ 

เข้าปฏิบัตริาชการ/งาน หลังส าเรจ็การศึกษาหรือ
สิ้นสุดระยะเวลาลาศึกษา 

เสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น 

กองทรัพยากรมนุษยร์ับเรื่อง 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยจ์ดัท าค าสั่งรายงาน 
ตัวกลับเข้าปฏิบัตริาชการ/งาน  

เสนอรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ พิจารณา  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ลงนามในค าสั่งอนุญาตฯ 

ส าเนาเรื่องแจ้งคณะวิชา/ส่วนงานต้นสังกัด 
และเวียนค าสั่งฯ แจ้งต้นสังกัดและส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกข้อมูลในระบบ MIS และ Excel 

จดัสง่เอกสารและค าสั่งลาศกึษาทัง้หมดให้

งานบรหิารทรพัยากรมนษุย ์


