เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------

ดวยเห็นเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๘ วรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุม
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัยไวดังนี้
๑
ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“สวนงาน”
หมายความวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขต คณะ และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีให
กํากับดูแลสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่น
“คณะกรรมการประจําสวนงาน” หมายความรวมถึง คณะกรรมการที่หัวหนาสวนงาน
แตงตั้งในกรณีที่สวนงานไมมีคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อใหทําหนาที่ของคณะกรรมการประจํา
สวนงานตามที่ระบุไวในประกาศนี้
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา
บุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
“ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน หรือการวิจยั ตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.
รับรอง และหมายความถึงการฝกฝนภาษา และการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา และการฝกอบรม หรือ
การดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา หรือตอจากการศึกษานัน้ ดวย
“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดวยการ
เรียน หรือการวิจัย การอบรมตามหลักสูตรของการฝกอบรม ทั้งนี้โดยมิไดมวี ัตถุประสงคเพื่อใหไดมา
ซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา และการ
รับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรม หรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือตอจากการ
ฝกอบรมนั้นดวย

๒
“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู หรือประสบการณดว ยการสังเกตการณ
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ตางประเทศ ซึ่งมิใชการดูงานในความหมายของการไปปฏิบัติงาน
อื่นใดที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
“ปฏิบัติงานวิจัย” หมายความวา การทํางานวิจัยในตางประเทศเพื่อนําผลที่ไดรับมาใช
ประโยชนของสวนงาน หรือมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งไมรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือ
ฝกอบรม
“การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ” หมายความวา การแสวงหาความรูทางวิชาการที่
มิใชเปนการศึกษาตอตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ ซึ่งสามารถกระทําไดโดยการวิจัย การแตง
หรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ การสรางนวัตกรรม หรือการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน
“การไปปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ” หมายความวา การไปปฏิบัติงานที่หนวยงาน
อื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ ในลักษณะใหคําปรึกษา แนะนํา การแกปญหา การจัดวาง
ระบบงาน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการดานอื่น ๆ ใหกับหนวยงานอืน่ ที่มใิ ชเปนผูทําการในฐานะ
พนักงานประจําของหนวยงานอื่นที่ไปปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ
“การไปปฏิบัติงานอื่นใดทีจ่ ําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัย” หมายความวา
(๑) การประชุมภายในประเทศ หมายความรวมถึง การประชุม / อบรม / สัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การดูงาน การฝกงาน การฝกศึกษา หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาการจัดที่แนนอน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากร หรือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๒) การไปปฏิบัติงาน (ราชการ) ในหนาทีภ่ ายในประเทศ เพื่อประโยชนแกสวนงาน
และมหาวิทยาลัย
(๓) การประชุมในตางประเทศ หมายความรวมถึง การประชุม การสัมมนา การเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การเจรจาธุรกิจ การปรึกษาหารืองานวิจยั หรือการประชุมที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
ตางประเทศ
(๔) การไปปฏิบัติงานในกรณีอนื่ ๆ เพื่อประโยชนแกสวนงาน และมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไวในประกาศนี้
ทั้งนี้ไมรวมถึงการเดินทางตามความหมายของการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจยั การไปปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ

๓
“ทุน” หมายความวา เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
และเพื่อการครองชีพระหวางศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจยั และรวมถึงเงินคาพาหนะ
เดินทางเพื่อการนี้ดวย แตไมรวมถึงเงินที่ไดรับเปนคาใชจายในการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานในลักษณะ
อื่น ๆ
“ทุนที่ตองชดใชคืน” ไดแก
(๑) ทุนที่สวนราชการ องคการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนผูให
(๒) ทุนที่ระบุไวตามรายชื่อในประกาศสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ เรื่องทุนรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ และนิติ
บุคคลตางประเทศ
(๓) ทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหตองชดใชคืน
๒
การนับเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่ ปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ
และลูกจางของสวนราชการ รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับสถานภาพมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งจางจากเงินอุดหนุน ใหนบั ตอเนื่องจากสถานภาพเดิม
๓
พนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่ ปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ
และลูกจางของสวน
ราชการ
รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับสถานภาพมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึง่ จางจากเงิน
อุดหนุน ผูไดรับอนุมัตใิ หไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจยั ตามระเบียบทีเ่ กี่ยวของเดิม อยูในวันที่
ประกาศนี้มีผลใชบังคับใหถือวาไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจยั ตามประกาศฉบับนี้
และใหถือวาสัญญาที่พนักงานมหาวิทยาลัยไดทําไวเกีย่ วกับการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย
ในขณะที่ยังไมเปลี่ยนสถานภาพนัน้
เปนสัญญาที่นํามาบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยตอเนือ่ งตาม
ประกาศนีด้ วย
๔
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ และลูกจางของสวนราชการ
รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับสถานภาพมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจางจากเงินอุดหนุน ซึ่ง
ในขณะที่ยังไมเปลี่ยนสถานภาพกําลังอยูใ นระหวางปฏิบัติงานชดใชตามสัญญาที่ทําไวกับมหาวิทยาลัย
ใหถือวาการมาปฏิบัติงานในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังการเปลี่ยนสถานภาพนั้น
เปนการ
ปฏิบัติงานชดใชตอเนื่องจากสัญญาเดิมดวย
๕
การลาตามประกาศนี้ของอธิการบดี ใหนายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติ กรณี
รองอธิการบดี หัวหนาสวนงาน หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
มีอํานาจอนุมตั ิ

๔
หมวด ๑
การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิงานวิจัย ในประเทศ และตางประเทศ
๖
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย จะตอง
ไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากผูบังคับบัญชาชั้นตนกอนวาเปนกรณีที่มีความจําเปน และเปนความ
ตองการของสวนงานหรือมหาวิทยาลัยที่จะไดผูที่มีความรูความชํานาญในสาขาวิชาและระดับความรูที่
เหมาะสมแกหนาที่ที่กําหนดใหกลับมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ใหกําหนดโครงการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย พรอมกําหนดแผนงาน หรือโครงการที่จะใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไว
ลวงหนาเปนการแนนอน โดยจะตองสัมพันธและสอดคลองกับระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นดวย
๗
พนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ ะลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) เปนผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๓ เดือน
และไมอยูใ นระหวางการทดลองปฏิบัติงาน
(๒) กรณีที่จะลาไปศึกษา จะตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัยทีป่ ฏิบัติงานมาแลวไมนอย
กวา ๑ ป และผูที่จะไปศึกษาตอตางประเทศจะตองเปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษา
นั้นได
(๓) เป น ผู ที่ มี ร ะยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญาการเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ภายหลังที่กลับจากการลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย เปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่
ลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
(๔) เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา
๘
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ ดประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
ใหเสนอเรื่องพรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อใหความเห็นชอบในหลักการ
พรอมทั้งรับรองคุณสมบัติตามขอ ๗ และใหผูบังคับบัญชาชั้นตนรายงานตามลําดับ เพื่อขออนุมัติดงั นี้
(๑) กรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ในประเทศ ใหหวั หนาสวนงานหรือผูทหี่ ัวหนาสวนงาน
มอบหมายมีอาํ นาจอนุมัติ และรายงานการอนุมัติใหมหาวิทยาลัยทราบดวย
(๒) กรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยในตางประเทศ ใหอธิการบดี
หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจอนุมตั ิ
๙
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ และผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณา
เห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ให
เสนอขอยกเวนคุณสมบัติดังนี้

๕
(๑) กรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ในประเทศ ใหหวั หนาสวนงานหรือผูทหี่ ัวหนาสวนงาน
มอบหมายมีอาํ นาจอนุมัตยิ กเวนคุณสมบัตติ ามขอ ๗ (๑) และ (๒) แตถาเปนการยกเวนคุณสมบัติตาม
ขอ ๗ (๓) และ (๔) ใหหวั หนาสวนงานหรือผูที่หัวหนาสวนงานมอบหมายมีอํานาจอนุมัติโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงาน
(๒) กรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยในตางประเทศ ใหอธิการบดี
หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจอนุมตั ิยกเวนคุณสมบัติตามขอ ๗
๑๐ การเสนอขออนุมัติตามขอ ๘ (๒) และขอ ๙ (๒) ใหสว นงานเสนอเรื่องไปยัง
มหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบลวงหนา กอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติภายในระยะเวลาอันสมควร
๑๑ การใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ใหสวนงาน
พิจารณาถึงอัตรากําลังที่มอี ยู โดยใหมีผูอยูป ฏิบัติงานเพียงพอไมใหเสียหายแกสว นงาน หรือมหาวิทยาลัย
และไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
๑๒ ระยะเวลาในการอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝกอบรม ใหเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษา ฝกอบรม แลวแตกรณี
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ ะลาศึกษาตอภายในประเทศ
โดยใชเวลาปฏิบัติงาน
บางสวน ใหกระทําไดภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน ๑๒ ชั่วโมงตอสัปดาห หากลาเกินกวาเวลาที่
กําหนดใหถือเปนการลาศึกษาเต็มเวลา
๑๓ การขอขยายระยะเวลาการลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จําเปนจะตองใชเวลาศึกษา ฝกอบรม เกินกวาทีห่ ลักสูตรกําหนด หรืออยูฝกอบรม (วิจัย) ตางประเทศ
ภายหลังสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จะตองไดรับการพิจารณาจากสวนงานกอนวาเปนกรณีที่
มีความจําเปนอยางยิ่ง ทัง้ นี้ใหพนักงานมหาวิทยาลัยยื่นเรื่องพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษา
หรือฝกอบรมที่ผานมา และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่จะตองอยูศกึ ษา หรือฝกอบรมตอไปอีก เสนอ
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตนลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติเดิม และ
นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๘ แลวแตกรณี
๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัยจะลาไปดูงานตางประเทศไดในระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน หากมี
ระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปนการลาฝกอบรมในตางประเทศแทน
๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยจะไปปฏิบัติงานวิจยั ไดในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป โดยตองอยู
ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(๑) เปนการวิจัยที่สอดคลองกับโครงการ หรือแผนงานที่สวนงาน หรือมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานอยูห รือเตรียมที่จะดําเนินงาน หรือเปนสวนหนึ่งของแผนงานวิจัยของสวนงาน หรือ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดผูรับผิดชอบ งบประมาณ และแผนงานรองรับชัดเจนทีจ่ ะใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลับมาดําเนินการวิจัยตอไป

๖
(๒) หัวขอการวิจยั อยูในโครงการ ขอตกลง หรือความรวมมือทางวิชาการรวมกัน
ระหวางสวนงาน หรือมหาวิทยาลัย กับองคกร หรือสถาบันที่จะดําเนินการวิจัย
(๓) คาใชจายในการไปปฏิบัติงานวิจยั และคาครองชีพ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่จะไปปฏิบัตงิ านวิจยั ณ ตางประเทศ ตลอดจนคาพาหนะในการเดินทางตองไมเบิกจายจากเงิน
งบประมาณของสวนงานและมหาวิทยาลัย และจะตองไมเปนไปในลักษณะวาจาง
(๔) เปนการปฏิบัตงิ านวิจยั ตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสวนงาน
๑๖ การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานวิจัย ใหสว นงานจัดสงเอกสารใหมหาวิทยาลัย
เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
(๑) โครงการพรอมทั้งแผนปฏิบัติงานวิจยั โดยสมบูรณ ซึ่งตองแสดงกําหนดระยะเวลา
และขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยโดยชัดเจน
(๒) เหตุผลความจําเปนที่จะใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานวิจยั
(๓) รายละเอียดขอตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานวิจยั
๑๗ กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะไปปฏิบัติงานวิจยั เกินกวา ๑ ปขึ้นไป ใหอธิการบดีหรือ
ผูที่อธิการบดีมอบหมายมีอาํ นาจอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๘ เพื่อประโยชนตอการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหถือวาระยะเวลาที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติงานวิจัย เปนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัย ผูไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั ให
สวนงานจัดใหพนักงานมหาวิทยาลัยทําสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั และสัญญาค้ํา
ประกัน ผูกพันไวตอมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กรณีการลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั ตามวรรคแรกมีระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วันให
สวนงานจัดใหพนักงานมหาวิทยาลัยทําสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั โดยไมตอง
จัดทําสัญญาค้ําประกันก็ได
กรณีการอบรมในประเทศที่มีระยะเวลาเกินกวา ๖ เดือน และมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสวนงาน
ตองจายเงินเพื่อเปนคาใชจายในการอบรมเกินกวา ๕๐,๐๐๐ บาทตอคน ใหทําสัญญาลาฝกอบรมใน
ประเทศและสัญญาค้ําประกันตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวกับสวนงานหรือมหาวิทยาลัยดวย
ยกเวนหลักสูตรในวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หรือหลักสูตรอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลกําหนด

๗
๒๐ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ไ ดรับ อนุมัติใ หล าไปศึก ษา ฝก อบรม หรือ ปฏิบั ติ ง านวิจั ย
จะตองกลับมาปฏิบัติงานชดใชเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นไดลาไป
ศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ ดไมไดปฏิบัติงานชดใชตามสัญญา
ตองชดใชเงินแก
มหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) สําหรับผูลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั ดวยทุนที่ตองชดใชคืน ให
ชดใชทุน เงินเดือน หรือเงินอื่นใด ซึ่งผูลาไดรับระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั กับให
ใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงินทุน เงินเดือน และเงินอืน่ ใดทีไ่ ดรับไปดังกลาวใหเปนเบีย้ ปรับแก
มหาวิทยาลัยอีกดวย
(๒) สําหรับผูลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั กรณีที่ไมตองชดใชทุนคืน
ใหชดใชเงินเดือน หรือเงินอืน่ ใดซึ่งผูลาไดรับระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั กับให
ใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงินเดือน
และเงินอื่นใดทีไ่ ดรับไปดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแก
มหาวิทยาลัยอีกดวย
(๓) ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั
กลับมาและไดปฏิบัติงานไมครบกําหนดตามสัญญา ใหลดเงินที่จะตองใช และเบี้ยปรับตาม (๑) (๒) ลง
ตามสวน
(๔) สําหรับผูลาไปศึกษาภายในประเทศโดยใชเวลาปฏิบัติงานบางสวน ใหชดใช
ทุนที่ตองชดใชคืน เงินเดือน และเงินอืน่ ใดซึ่งผูลาไดรับระหวางลา โดยคิดตามระยะเวลาที่ไดลาไป
ศึกษากับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงินทุน เงินเดือน และเงินอื่นใดทีไ่ ดรับไปดังกลาว ให
เปนเบี้ยปรับแกมหาวิทยาลัยอีกดวย
การทํ า สั ญ ญา การชดใช เ งิ น การผ อ นผั น การชดใช เ งิ น ให เ ป น ไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๑ พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั อนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ตองตั้งใจศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจยั ใหสําเร็จโดยเร็ว การไมตั้งใจ หรือประวิงเวลาให
ลาชาโดยไมมเี หตุผลอันควร นอกจากจะถูกตัดสิทธิ์ใหระงับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจยั แลวยังอาจไดรับโทษทางวินยั อีกดวย
๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั อนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจยั หากไมสามารถศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจยั ไดดว ยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาเพื่อกลับเขาปฏิบัติงานทันที และใหผบู ังคับบัญชารายงานตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ
อนุมัติ

๘
๒๓ ในระหวางทีพ่ นักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจยั
หากสวนงาน หรือมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกลับมาปฏิบัติงาน ให
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ กลับเขาปฏิบัติงานทันที
๒๔ พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั อนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ หรือเสร็จจากการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจยั กอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมตั ิ
ใหรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่
กําหนด ดังนี้
(๑) กรณีภายในประเทศ
- ใหรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานทันทีเมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ
(๒) กรณีตางประเทศ
- ภายในระยะเวลาไมเกิน ๒๐ วัน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั อนุมัติ
ใหลาศึกษา ฝกอบรม หรือไปปฏิบัติงานวิจัยเกิน ๑ ป
- ภายในระยะเวลาไมเกิน ๑๐ วัน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั อนุมัติ
ใหลาศึกษา ฝกอบรม หรือไปปฏิบัติงานวิจัยเกิน ๖ เดือน
- ภายในระยะเวลาไมเกิน ๕ วัน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั อนุมัติ
ใหลาศึกษา ฝกอบรม หรือไปปฏิบัติงานวิจัยไมเกิน ๖ เดือน
- ภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ วัน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมัติให
ลาไปดูงาน
เมื่อรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานแลว ใหรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจยั ตอผูบังคับบัญชาโดยดวน และใหผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ
หมวด ๒
การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (Sabbatical Leave)
๒๕

การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ อาจกระทําไดดังนี้
(๑) การวิจยั
(๒) การแตงหรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ
(๓) การสรางนวัตกรรม
(๔) การสร า งผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําสวนงาน

๙
การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองคนควาวิจัย
หรื อ เก็ บ ข อ มู ล ประกอบการไปเพิ่ ม พู น ความรู ท างวิ ช าการในต า งประเทศ ให อ ธิ ก ารบดี ห รื อ ผู ที่
อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจอนุมัติ
๒๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ ด จะไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๖ ปตอเนื่อง โดยไมนับรวมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา
ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยตามหมวด ๑ เขาดวย
(๒) อายุไมเกิน ๕๗ ป นับถึงวันยื่นคําขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิม่ พูนความรูทางวิชาการ
(๓) เป น ผู ไ ด รั บ การพิ จ ารณากลั่ น กรองจากกรรมการประจํ า ส ว นงานว า เป น ผู ที่
เหมาะสมในการใหไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
(๔) เป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านดี มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร อ ย และไม เ ป น ผู อ ยู ใ นระหว า งถู ก
สอบสวนทางวินัย
๒๗ การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน
๑ ป โดยปฏิบตั ิดังนี้
(๑) การไปครั้งแรกใหอนุมัติไดในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป
(๒) ผูที่เคยไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการมาแลว
และจะขอไปเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการคราวตอไป ใหอนุมัติไดในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน ถามีเวลากลับมาปฏิบัติงานหลังจากไป
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรืออนุมัติไดในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป
ถามีเวลากลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปเพิม่ พูนความรูทางวิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา ๖ ป
๒๘ การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอโครงการผาน
คณะกรรมการประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการที่หัวหนาสวนงานแตงตั้ง เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) เปนโครงการ หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนอยางแทจริงตอการเรียน การสอน การ
วิจัย หรือเปนประโยชนทางวิชาการที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นรับผิดชอบ
(๒) ระยะเวลาที่จะไปตองเหมาะสมกับโครงการ หรือกิจกรรมที่ขอไปเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ
(๓) สวนงานสามารถบริหารจัดการอัตรากําลังไดอยางเหมาะสม โดยไมเปนเหตุให
ตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
(๔) ตองอยูในจํานวนไมเกินรอยละ ๑๐ ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการของสวนงาน
นั้น ๆ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใ นขณะที่พิจารณา และจํานวนดังกลาวใหนับรวมอยูในจํานวนโควตาของผู
ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอภายในประเทศ อนึ่ง ในการคํานวณจํานวนผูที่จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการนัน้ ใหคิดจํานวนเลขเต็ม ถามีทศนิยมเกินครึ่งหนึ่งใหนบั เปน ๑ คน แตถา
คํานวณแลวไดไมถึง ๑ คน ใหนับเปน ๑ คน

๑๐
๒๙ ใหหวั หนาสวนงาน หรือผูท ี่หัวหนาสวนงานมอบหมายมีอํานาจอนุมตั ิ การไปเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ และแจงใหมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๓๐ ใหพ นั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ไ ด รั บ อนุมั ติใ หไ ปเพิ่ม พูน ความรูท างวิช าการ รายงาน
ความก า วหน า ของโครงการทุ ก ๓ เดื อ น โดยเสนอต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น เพื่ อ นํ า เสนอให
คณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณา และประเมินโครงการหรือกิจกรรม หากการดําเนินงานไม
เปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ ใหรีบรายงานผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาสั่งใหกลับเขาปฏิบัติงาน
ทันที
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสงผลงานที่สําเร็จสมบูรณตอคณะกรรมการประจําสวนงานภายใน
๓ เดือน นับแตกลับจากการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และนําเสนอใหมหาวิทยาลัยทราบดวย
๓๑ พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั อนุมัติใหไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หากมีเหตุขัดของ
ไมสามารถดําเนินการตามโครงการดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ใหรีบรายงานตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจ
อนุมัติเพื่อขอกลับเขาปฏิบัติงานทันที และใหรายงานมหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบดวย
ในระหวางทีไ่ ปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หากสวนงาน หรือมหาวิทยาลัยมีความจําเปนจะให
กลับมาปฏิบัติงาน ใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งใหผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานในทันที
๓๒ การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หากเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอก หรือ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก พนักงานมหาวิทยาลัยผูทําใหเกิดความเสียหายนั้นตองเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น และจะไมมีผลผูกพันกับมหาวิทยาลัยแตประการใด
๓๓ การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการใหถือวาเปนการไปปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ในระหวาง
การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ จะไมสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักจาก
มหาวิทยาลัยไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ ดทีไ่ ดรับอนุมัติใหไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หากจงใจไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตามประกาศนี้ หรือขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยอาจ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
(๑) สั่งใหกลับเขาปฏิบัติงาน
(๒) ไมพิจารณาความดีความชอบประจําป
(๓) ลงโทษทางวินยั

๑๑
หมวด ๓
การไปปฏิบตั ิงานบริการทางวิชาการ
๓๕ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจขอไปปฏิบัติงานบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู และ
ประสบการณทางวิชาชีพได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
กําหนด
หมวด ๔
การไปปฏิบตั ิงานอื่นใดที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
๓๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดจะขอไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชน
ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ตองเปนผูที่ไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากผูบังคับบัญชาชั้นตน
กอนวาเปนผูที่เหมาะสมในการใหไปปฏิบัติงานโดยใหสวนงานคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ ทั้งนี้ให
หัวหนาสวนงาน หรือผูที่หัวหนาสวนงานมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติ เวนแตกรณีการไปปฏิบัติงาน
อื่นใดที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนการไปปฏิบัติงาน
ในกรณีอื่นเพื่อประโยชนแกสวนงาน และมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และตางประเทศ นอกเหนือจากที่
กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
๓๗ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู ใ ดจะขอไปปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดที่ จํ า เป น และเหมาะสมเพื่ อ
ประโยชนใ นการพั ฒ นาพนั ก งานมหาวิท ยาลัย ใหยื่ น เรื่องพรอ มแนบเอกสารการไดรับ เชิ ญให ไ ป
ปฏิบัติงาน ที่ระบุระยะเวลา และรายละเอียดชัดเจน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของเสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ
๓๘ การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใหถือวาเปนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๓๙ ในการไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัย หากเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอกพนักงานมหาวิทยาลัยผูทําใหเกิดความเสียหายนัน้
ตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น จะไมมีผลผูกพันตอมหาวิทยาลัยแตประการใด
๔๐ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ไ ปปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดที่ จํ า เป น และเหมาะสมเพื่ อ
ประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ใหพนักงานมหาวิทยาลัยรายงานผลการไปปฏิบัติงานตอ
ผูบังคับบัญชา และใหผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ
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