
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

(เลม 3) 

การพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

 



  

คูมือหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  

 คูมือฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ สําหรับการบริหารงานบุคคล รวมท้ัง

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญ

กําลังใจ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สารบัญ 

 

หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 

1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน พ.ศ. 2551 

2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

วาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการไปศึกษาตอของบุคลากรสายวิชาการ  

พ.ศ. 2563 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติการไปศึกษาตอของบุคลากรสายสนับสนุน  

พ.ศ. 2563 

5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินทุนการศึกษา และ

การฝกอบรม พ.ศ. 2563 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขในการขอรับ

ทุนการศึกษา การฝกอบรม และการดูงาน พ.ศ. 2563 

8. ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหคณาจารยลาหยุดราชการ 

เพ่ือประโยชนทางราชการ พ.ศ. 2562 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณภาพผลงานของคณาจารยจากการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู

ทางวิชาการ พ.ศ. 2563 

 

 

 



 

 

 

 

 

หลักเกณฑ ์

การพัฒนาบคุลากร 



 

                                          
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

วาดวยหลักเกณฑการใหพนกังานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจยั  และดูงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ (๒)  ขอ  ๒๓  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ในการประชุม  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๑  เม่ือวันท่ี   ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา 
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๑”   
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ  คําส่ัง  หรือมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้  หรือซ่ึงขัดแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน  
 ขอ  ๔  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 “อธิการบดี”   หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 “สวนราชการ”   หมายความวา   กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 
และมีฐานะเปนกรม หรือสวนราชการท่ีไมมีฐานะเปนกรม แตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือ
เทียบเทา ท้ังนี้ท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 
 “คณะกรรมการ”   หมายความวา  คณะกรรมการทุนการศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
 
 



 - ๒ - 

 “ศึกษา”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน  หรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ  ท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพท่ี ก.พ. รับรอง  และหมายความรวมถึง  การฝกฝนภาษา  การรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา  และ 
การฝกอบรม  หรือการดูงานท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษา  หรือตอจากการศึกษานั้นดวย 
 “ฝกอบรม”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  หรือประสบการณดวยการเรียน  
หรือตามหลักสูตรของการฝกอบรม  หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ  หรือการฝกงาน  การดําเนินงาน  
ตามโครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ  การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ   
ท้ังในและตางประเทศ  ท้ังนี้  โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ท่ี ก.พ. รับรอง  และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา  และการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรม  หรือการดู
งานท่ีเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  หรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย 
 “ปฏิบัติการวิจัย”  หมายความวา  การทํางานวิจัยในตางประเทศ  เพื่อนําผลท่ีไดรับมาใช
ประโยชนของมหาวิทยาลัย  หรือหนวยงานโดยตรง  และรวมถึงการวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
 “ดูงาน”   หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณ  ดวยการสังเกตการณและ 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งในและตางประเทศ 
 “ทุน”  หมายความวา  เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
และเพ่ือการครองชีพระหวางศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน  และหมายความรวมตลอดถึง 
เงินคาพาหนะเดินทางเพื่อการนี้ดวย  แตไมรวมถึงเงินท่ีไดรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 “ทุนประเภท ๑”   หมายความวาทุนดังตอไปนี้ 

(ก) ทุนท่ีสวนราชการเปนผูให  ไมวาทุนนั้นจะจายจากงบประมาณรายจาย  หรือจากเงินอ่ืน
ใดของทางราชการ 

(ข) ทุนท่ีรัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคล
ตางประเทศมอบใหแกรัฐบาลไทย  เพื่อสงพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือ 
ดูงาน  ณ  ตางประเทศ  และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น  ตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศจะไดประกาศใหทราบ  ท้ังนี้  ไมวาทุนนั้นจะจายผานสวนราชการ  หรือผูไดรับทุนโดยตรง  
หรือจะใหโดยวิธีการอ่ืนใด 

(ค) ทุนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศมอบใหแกมหาวิทยาลัย  เพื่อสงพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
 “ทุนประเภท ๒”   หมายความวาทุนอ่ืนท่ีไมใชทุนประเภท ๑ 
 ขอ  ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจวินิจฉัยตีความปญหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 



 - ๓ - 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 ขอ  ๖  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ใหพิจารณา
ความจําเปนและความตองการของหนวยงานที่จะไดผูท่ีมีความรู  ความชํานาญในสาขาวิชา  และระดับ
ความรูท่ีเหมาะสมแกหนาท่ี  ท้ังนี้สาขาวิชา  และระดับความรูที่จะขออนุมัติไปศึกษา  ฝกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย  หรือดูงาน  จะตองสอดคลองและเปนประโยชนอยางยิ่งตองานในหนาท่ี  ซ่ึงพนักงานผูนั้นปฏิบัติอยู  
หรือท่ีผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหปฏิบัติเม่ือกลับมาปฏิบัติงาน 
 ขอ  ๗  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  ฝกอบรม  และปฏิบัติการวิจัย  ใหพิจารณาถึง
อัตรากําลังท่ีมีอยู  โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ  ไมเสียหายแกงานประจําของหนวยงานท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นสังกัด  และไมตองต้ังอัตรากําลังเพิ่ม 
 ขอ  ๘  ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาผูกมัดตามแบบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดให
พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  ฝกอบรม  และปฏิบัติการวิจัยกลับมาปฏิบัติหนาท่ีตามแผนงานหรือ
โครงการ  และในหนวยงานท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนดเปนระยะเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาท่ีศึกษา  
ฝกอบรม  และปฏิบัติการวิจัย 
 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมไดปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งตองชดใชทุน
คาตอบแทนและเงินอ่ืนใดที่ไดรับระหวางศึกษา  ฝกอบรม  และปฏิบัติการวิจัย  และเงินท่ีทางมหาวิทยาลัย
จายชวยเหลือ  กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน  คาตอบแทนและเงินท่ีทางมหาวิทยาลัย 
จายชวยเหลือดังกลาว  ใหเปนเบ้ียปรับแกมหาวิทยาลัยอีกดวย 
 ในกรณีท่ีผูไปศึกษา  ฝกอบรม  และปฏิบัติการวิจัย  กลับมาแลวปฏิบัติงานไมครบกําหนด 
ตามสัญญา  ใหลดเงินท่ีจะตองใชและเบ้ียปรับลงตามสวน 
 ขอ  ๙  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตองพิจารณาดวยวา  
พนักงานผูนั้นจะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชใหครบกอนอายุครบ ๖๐ ป  การชดใชเวลาปฏิบัติงานน้ี  
ใหรวมถึงการปฏิบัติงานชดใชการลาศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมท่ีคางอยูดวย 

หมวด  ๒ 

การไปศึกษา  ฝกอบรมภายในประเทศ 

 ขอ  ๑๐  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  ฝกอบรม  ภายในประเทศ  ตองไดรับอนุญาต
จากอธิการบดี  หรือผูซ่ึงอธิการบดีมอบหมาย 
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 ขอ  ๑๑  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะลาศึกษาภายในประเทศ  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ป  นับรวมระยะเวลา

ทดลองปฏิบัติงาน   
(๒) อายุไมเกิน  ๔๕  ป  นับแตวันลาศึกษา 
(๓) เปนผูไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา 

 พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีขาดคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒)  หากอธิการบดีมีเหตุผลความจําเปน
อยางยิ่ง  จะพิจารณาอนุญาตเปนกรณีพิเศษก็ได   แตตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบตามสัญญา
จางปฏิบัติงานกอนอายุครบ ๖๐  ปบริบูรณ  การใชเวลาปฏิบัติงานน้ีใหรวมถึงการปฏิบัติงานชดใชการลา
ศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมท่ีคางอยูดวย 
 ขอ  ๑๒  การอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศ  ใหอนุญาต 
ตามระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตร 
 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ  โดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการ
บางสวน  ใหกระทําไดภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน  ๑๐  ช่ัวโมงตอสัปดาห  หากลาโดยใชเวลาราชการเกินกวา 
10 ช่ัวโมงตอสัปดาหข้ึนไป  ใหถือเปนการลาเต็มเวลาราชการ 
 กรณีศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหขยายเวลาศึกษาตอไดคร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา  
รวมแลวไมเกิน  ๒  คร้ังหรือไมเกิน ๑  ปการศึกษา 
 ขอ  ๑๓  พนักงานมหาวิทยาลัยที่เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษามาแลว  จะตองเปนผูมีเวลา
ปฏิบัติงานภายหลังกลับจากการศึกษามาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  จึงจะมีสิทธิขออนุญาตไปศึกษาไดเวนแต
เปนการศึกษาตอเนื่องกับสาขาวิชาท่ีเคยไดรับอนุญาตเดิม 
 ขอ  ๑๔  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะไปศึกษา  ฝกอบรม  ภายในประเทศใหเสนอ
เร่ืองตอผูบังคับบัญชาชั้นตนตามลําดับ  จนถึงอธิการบดี  เพื่อใหความเห็นชอบในหลักการกอนสมัครเขา
ศึกษา  ฝกอบรม  และเม่ือสถาบันการศึกษารับเขาศึกษา  ฝกอบรมแลว  ใหเสนอเร่ืองขออนุญาตตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี  หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เพื่อพิจารณาอนุญาต  โดยจะตองยื่น
เอกสารประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้ 

(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนของหนวยงานท่ีตองการใหพนักงานไปศึกษา  
ฝกอบรม 

(๒) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษา  ฝกอบรม  พรอม
หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ 

(๓) หลักฐานแสดงแหลงทุน 
 ขอ  ๑๕  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปฝกอบรมภายในประเทศ  ในหลักสูตรการฝกอบรมเกินกวา
๖  เดือนและทางราชการตองจายเงินเปนคาฝกอบรมเกินกวา  ๕๐,๐๐๐  บาทตอคน  ใหทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด  โดยมีผู คํ้าประกัน  เวนแตเปนการฝกอบรมที่มีมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดเปนอยางอ่ืน 
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 ขอ  ๑๖  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาภายในประเทศ จะตองรายงานผล
การศึกษา  หรือความกาวหนาของการศึกษาตอผูบังคับบัญชาช้ันตนตามลําดับ จนถึงอธิการบดี หรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายทราบทุกภาคการศึกษา  หากพนักงานมหาวิทยาลัยไมรายงานผลการศึกษา หรือ
ความกาวหนาของการศึกษา  โดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงการประวิงเวลา 
ใหอธิการบดี  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาใหยุติการศึกษา  หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามควร
แกกรณีก็ได 
 พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอรายใดท่ีมีผลการศึกษาอยูในเกณฑ 
ท่ีไมเหมาะสม และการศึกษาไมกาวหนาเทาท่ีควร  ใหผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับ  จนถึงอธิการบดี   
และใหอธิการบดีส่ังใหยุติการศึกษา  และกลับเขาปฏิบัติงานทันที 
 ขอ  ๑๗  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษา  ฝกอบรม  ภายในประเทศ  หากไมสามารถศึกษา
ฝกอบรมใหสําเร็จไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  ใหรีบรายงานตอหัวหนาหนวยงาน  เพ่ือกลับเขาปฏิบัติงานทันที  
และใหหัวหนาหนวยงานรายงานตออธิการบดี 
 ในระหวางการไปศึกษา  ฝกอบรม  หากมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูใดกลับมาปฏิบัติงานกอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุญาตไมวากรณีใด ๆ  ใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานทันที 
 ขอ  ๑๘   พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  เม่ือครบกําหนดเวลา 
ท่ีไดรับอนุญาต  หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแลว  จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน
ภายใน  ๗  วัน  นับแตวันถัดจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา  หรือเสร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร  หรือวันท่ี 
ครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุญาตแลวแตกรณี 
 ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  ไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร  
คงเหลือแตวิทยานิพนธ  จะรายงานตัวกลับกอนก็ได 
 ขอ  ๑๙  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศ  เมื่อสําเร็จ
การศึกษาจะกลับเขาปฏิบัติงานแลว  จะตองสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัย  และจะตอง
มอบวิทยานิพนธและผลงานวิจัยใหมหาวิทยาลัยดวย 
 ขอ  ๒๐  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดท่ีไปศึกษาโดยไมใชเวลาราชการ  ใหรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาช้ันตนทราบเปนลายลักษณอักษรกอนไปศึกษา 
 ขอ   ๒๑   พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดท่ีไปศึกษาโดยไมใชเวลาราชการ หากประสงคจะขอเพ่ิม
วุฒิ  หรือบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ  ใหรายงานหัวหนาหนวยงาน  เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุญาต  พรอมหลักฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 
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หมวด  ๓ 

การศึกษา  หรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ 

 ขอ  ๒๒  พนักงานท่ีจะไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ  ตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
(๑) ไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ป  นับรวมระยะเวลา

ทดลองปฏิบัติงาน แตถามีความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยจะใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีวันทํางานไมครบ  
๑   ป  ไปศึกษา  ณ  ตางประเทศก็ได แตตองเปนผูท่ีพนการทดลองปฏิบัติงานแลว 

(๒) มีอายุไมเกิน  ๔๕  ป  นับแตวันเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ 
(๓) เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศท่ีจะใชในการศึกษานั้นได  ซ่ึงตองมีความรูภาษานั้น ๆ 

ในระดับท่ี ก.พ. กําหนด  ยกเวนทุนประเภท ๑ (ข)  ใหเปนไปตามท่ีสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศกําหนด 

(๔) เปนผูมีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา  ณ  ตางประเทศไดโดย
ผานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ
แพทยของ ก.พ. กําหนด  สําหรับผูไปศึกษาดวยทุนประเภท ๑ (ข)  จะใหแพทยอ่ืนท่ีทางการของประเทศท่ี
จะไปศึกษาเปนผูตรวจรับรองก็ได  แตหากประเทศท่ีจะไปศึกษามิไดกําหนดใหตองตรวจรางกาย  ตองผาน
การตรวจรางกายโดยคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐตามท่ีคณะกรรมการแพทย
ของ ก.พ. กําหนด 

(๕) เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือถูกฟองคดีอาญา 
 พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีขาดคุณสมบัติตามขอ (๑) และ (๒)  หากอธิการบดีมีเหตุผลความ
จําเปนอยางยิ่ง  จะพิจารณาอนุญาตเปนกรณีพิเศษก็ได  แตตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบตาม
สัญญาจางปฏิบัติงานกอนอายุครบหกสิบปบริบูรณ  การชดใชเวลาปฏิบัติงานน้ี  ใหรวมถึงการปฏิบัติงาน
ชดใชการลาศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัยเดิมท่ีคางอยูดวย 
 ขอ  ๒๓  การอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  ณ  ตางประเทศใหอนุมัติในระยะเวลา  
ตามหลักสูตร  และจะตองรายงานผลการศึกษา  หรือความกาวหนาของการศึกษาตอผูบังคับบัญชาช้ันตน
ตามลําดับ  จนถึงอธิการบดี  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายทราบทุกภาคการศึกษา  หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม
รายงานผลการศึกษา  หรือความกาวหนาของการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือมีพฤติการณอันแสดง
ถึงการประวิงเวลาใหอธิการบดี  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาใหความยุติการศึกษา  หรือดํานเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีก็ได 
 พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอรายใดท่ีมีผลการศึกษาอยุในเกณฑท่ีไม
เหมาะสม และการศึกษาไมกาวหนาเทาท่ีควร  ใหผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับ  จนถึงอธิการบดีและให
อธิการบดีส่ังใหยุติการศึกษา และกลับเขาปฏิบัติงานทันที 
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 ขอ  ๒๔  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะเดินทางกลับประเทศไทย  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบการเขียนวิทยานิพนธจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีกอน   โดยตองมีหนังสือรับรอง 
จากสถานศึกษา  ซ่ึงระบุระยะเวลาในการกลับมาเก็บขอมูลประกอบการพิจารณาดวย 
 ขอ  ๒๕   พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะขยายเวลาศึกษาตอ  ณ  ตางประเทศ  ใหเสนอ
เร่ืองตอผูบังคับบัญชาพิจารณาตามลําดับจนถึงอธิการบดี  โดยใหเสนอขออนุมัติกอนครบกําหนดเวลาที่
ไดรับอนุมัติไมนอยกวา  ๖๐  วัน  กรณีศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ใหขยายเวลาศึกษาตอได
คร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน ๒  คร้ังหรือไมเกิน ๑ ปการศึกษา  และใหแสดงเอกสาร
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) รายงานผลการศึกษาที่ผานมา 
(๒) หนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา  หรือสถานศึกษา 
(๓) คําช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตอ  และระยะเวลาท่ีคาดวาจะจบ

การศึกษา 
 ขอ   ๒๖   การใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีอยู ระหวางทดลองปฏิบัติงานไปฝกอบรม  
ณ  ตางประเทศ  จะกระทํามิได 
 ขอ  ๒๗  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับทุนรัฐบาลไทย  ตามท่ี ก.พ. หรือผูแทนของ ก.พ. 
จัดการสอบแขงขันไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  และการใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูศึกษา  
หรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม  ให ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ  ๒๘  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  หรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศดวยทุน
ประเภท ๑ (ก)  หรือทุนประเภท ๑ (ค)  และการใหอยูศึกษา  หรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม  เม่ือผูมีอํานาจ
อนุมัติไดส่ังอนุมัติแลว  ใหมหาวิทยาลัยรายงานให ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายทราบภายใน  ๑๕  วัน   
นับแตวันท่ีผูมีอํานาจอนุมัติไดส่ังอนุมัติ  พรอมท้ังแจงกําหนดวันเดินทางและสงเอกสารหลักฐาน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักฐานการไดรับทุน  ซ่ึงระบุลักษณะทุน  จํานวนทุน  และระยะเวลาใหทุน 
(๒) โครงการหรือแนวการ ศึกษาห รือฝกอบรม   พรอม ท้ังหนั ง สือตอบรับของ

สถาบันการศึกษาหรือฝกอบรม 
(๓) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน  และความตองการของหนวยงานที่จะตองใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยผูนั้นไปศึกษา  หรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการท่ีจะให
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นกลับมาปฏิบัติงาน 

(๔) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐตามท่ี
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด 

(๕) เอกสารอ่ืนตามท่ี ก.พ. กําหนด 
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 ขอ  ๒๙  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุน
ประเภท ๑ (ข)  ใหมหาวิทยาลัยและสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  ทําความ 
ตกลงกันกอน  โดยมหาวิทยาลัยตองสงเอกสารใหสํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวางประเทศ
พิจารณา  ดังตอไปนี้ 

(๑) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม  เวนแตกรณีสํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศเปนผูจัดสรรทุนใหเอง 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน  และความตองการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  
หรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศของหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัด  ตลอดจนแผนงาน  
หรือโครงการท่ีจะใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงาน 
 เมื่อสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  ไดแจงวา  รัฐบาลตางประเทศ  
องคการระหวางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือนิติบุคคลตางประเทศ  ไดอนุมัติใหทุนหรือใหอยูศึกษา  
หรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นแลว  ใหมหาวิทยาลัยเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณา  เม่ือไดรับอนุมัติแลว  พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นจึงจะออกเดินทางไปตางประเทศ  หรืออยูศึกษา  
หรือฝกอบรมตอไปได  แลวใหมหาวิทยาลัยแจงรายช่ือผูรับทุน  พรอมท้ังระยะเวลาใหทุน  และวันกําหนด
เดินทางใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบ  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันท่ี 
ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ 
 ขอ  ๓๐  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท ๒  
ใหหนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูประสงคจะไปศึกษา  หรือฝกอบรมอยูในสังกัดดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวดนี้  หรือท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ิมเติม  โดยจัดสงเอกสาร
ดังตอไปนี้แกผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 

(๑) หลักฐานการไดรับทุน  ซ่ึงระบุลักษณะทุน  จํานวนทุน  และระยะเวลาใหทุน  (ถามี) 
(๒) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม  พรอมท้ังหนังสือตอบรับของสถานศึกษา  

หรือฝกอบรม  ซ่ึงระบุช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย  ระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีตอบรับ  รวมท้ังวันเปดภาค
เรียน  หรือวันเร่ิมศึกษา 

(๓) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน  และความตองการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา 
หรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศของหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัด  ตลอดจนแผนงาน
หรือโครงการท่ีจะใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นกลับมาปฏิบัติงาน 

(๔) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐ  ตามที่
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด 
 ขอ  ๓๑  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ 
จะเปล่ียนแปลงกําหนดระยะเวลา  สถาบันการศึกษาหรือฝกอบรม  หรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม 
ใหแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุมัติไวมิได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายสําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรม  ดวยทุนรัฐบาลไทย  
ตามท่ี ก.พ. หรือผูแทน ก.พ. จัดการสอบแขงขัน 

(๒) ผูมีอํานาจอนุมัติ  สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรม  ดวยทุนประเภท ๑ (ก)  และ 
ทุนประเภท ๑ (ค)  ยกเวนกรณีตามขอ  (๑) 

(๓) ผูมีอํานาจอนุมัติ  และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  สําหรับ 
ผูไปศึกษา  หรือฝกอบรมดวยทุนประเภท ๑ (ข) 
 ขอ  ๓๒  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ  ดวยทุนใด ๆ   
หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนประเภท  ๒  หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว  ใหยื่นคําขอพรอม
ดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผานมาแลว  และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก 
ใหมหาวิทยาลัย  ภายใน  ๖๐  วันกอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม  เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ
ใหอยูศึกษาตอไดเปนเวลาเทาใด  จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับอนุมัตินั้น 
 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ณ  ตางประเทศ ดวยทุนประเภท ๑ (ข)  
ตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกอนแลว  จึงดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึงได 

หมวด  ๔ 

ปฏิบตัิการวิจัย  ณ  ตางประเทศ 

 ขอ  ๓๓  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  หนวยงานท่ี
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัด  จะตองพิจารณาถึงอัตรากําลังท่ีมีอยูใหเพียงพอ  โดยใหมี
ผูปฏิบัติงานเพียงพอ  ไมใหเกิดผลเสียตอราชการ  และไมตองต้ังอัตรากําลังเพิ่ม 
 พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไปปฏิบัติการวิจัยจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
 ๓๓.๑   เปนผูท่ีมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท  หรือเทียบเทา  เวนแตการทําวิจัย  ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของการศึกษา 
 ๓๓.๒  เปนผูท่ีมีวันปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๑  ป  
เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่ง  จะใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลวไป
ปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศก็ได  ท้ังนี้  โดยไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 ๓๓.๓  เปนผูท่ีสามารถกลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบกอนอายุ  ๖๐  ป  ท้ังนี้  รวมถึงการ
ปฏิบัติงานชดใชการลาศึกษา  ฝกอบรม  และปฏิบัติการวิจัยเดิมท่ีคางอยูดวย 
 ๓๓.๔  เปนผูท่ีหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัดรับรองวามีประสบการณ 
ในดานการวิจัยหรืองานสอน  หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเร่ืองท่ีจะทําการวิจัยมาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  
และมีความเหมาะสมในการทําวิจัย  หรืออยูระหวางลาศึกษาในประเทศและไปทําวิจัย  ณ  ตางประเทศ   
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษานั้น 
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 ขอ  ๓๔  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ใหหนวยงาน 
ท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูประสงคจะไปทําวิจัยอยูในสังกัดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวในหมวดนี้  หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม  โดยจัดสงเอกสารดังตอไปนี้แกผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติ 

๓๔.๑ หนังสือตอบรับจากสถานท่ีปฏิบัติการวิจัย  ซ่ึงระบุช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย  และเร่ือง
ท่ีทําปฏิบัติการวิจัยรวมท้ังระยะเวลาที่ปฏิบัติการวิจัย  หรือวันเร่ิมปฏิบัติการวิจัย 
 ๓๔.๒  หลักฐานการไดรับทุน  ซ่ึงระบุลักษณะทุน  จํานวนทุน  และระยะเวลาใหทุน 
 ๓๔.๓  โครงการพรอมท้ังแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ  ซ่ึงตองแสดงกําหนดระยะเวลาและ
ข้ันตอนการทําวิจัยโดยละเอียด 
 ๓๔.๔  บันทึกของหนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัด  ซ่ึงแสดงเหตุผลความ
จําเปนท่ีจะตองใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติการวิจัย  ตลอดจนความสอดคลองกับโครงการ  แผนงาน
ผลประโยชนท่ีจะไดรับ 
 ขอ  ๓๕  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๓๕.๑  จะขยายกําหนดระยะเวลาหรือเปล่ียนแปลงโครงการวิจัยจากท่ีไดรับอนุมัติไวมิได   
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจอนุมัติ  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยจะอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยอยู
ปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศไดไมเกิน  ๑  ป  นับแตวันท่ีเร่ิมไปปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ 
 ๓๕.๒  จะอยูศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงานตอมิได 
 ๓๕.๓  จะตองรายงานความกาวหนาของการวิจัยทุก  ๖  เดือน  และสงรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ  จํานวน  ๒  ฉบับ  ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  จนถึงอธิการบดีทราบ  ภายใน  ๔๕  วัน  นับแต
วันส้ินสุดโครงการวิจัย 

หมวด  ๕ 

การดูงาน  ณ  ตางประเทศ 

 ขอ  ๓๖  การดูงาน  ณ  ตางประเทศ  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
 ๓๖.๑  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยดูงานโดยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรมหรือตอ
จากการศึกษา  หรือฝกอบรมอันถือเปนการศึกษาหรือฝกอบรมดวย  ตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไว  
สําหรับกรณีศึกษาหรือฝกอบรม 
 ๓๖.๒  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยดูงานดวยทุนประเภท ๑ (ก)  ทุนประเภท ๑ (ค)  หรือทุน
ประเภท ๒  ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 
 ๓๖.๓  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยดูงานดวยทุนประเภท ๑ (ข)  ใหมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  ทําความตกลงกันกอน  แลวดําเนินการเพื่อเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 



 - ๑๑ - 

 ๓๖.๔  การดูงานท่ีมีระยะเวลาไมเกิน  ๑๕  วัน  ตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงาน
ในตางประเทศ  ไมตองทําสัญญากลับมาปฏิบัติราชการชดใช 
 ๓๖.๕  การดูงานท่ีมีระยะเวลาเกินกวา  ๑๕  วัน  ใหถือเปนการฝกอบรม  โดยใหจัดทําสัญญา  
และอยูภายใตการบังคับของขอ ๘  โดยอนุโลม 
 ขอ  ๓๗  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปดูงาน  ณ  ตางประเทศ  จะเปล่ียนแปลง
กําหนดระยะเวลา  สถานท่ี  หรือแนวการดูงานจากท่ีไดรับอนุมัติไวไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติแลว  แตถามีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงระยะเวลา  สถานท่ี  หรือแนวการดูงานโดยกะทันหัน 
ซ่ึงไมอาจรอการอนุมัติได  ใหรีบรายงานใหผูมีอํานาจดังกลาวทราบ  พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลความจําเปนดวย  
ท้ังนี้  หากระยะเวลาในการดูงานคร้ังกอนรวมการขยายเวลาในคร้ังนี้เกิน  ๑๕  วัน  ใหดําเนินการขยายเวลา
คร้ังนี้  เปนการฝกอบรม 
 ขอ  ๓๘  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไปดูงาน  
ณ  ตางประเทศ  จะกระทํามิได 

หมวด  ๖ 

การกํากับ  ดูแล 

 ขอ  ๓๙   พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  
ณ  ตางประเทศ  ตองอยูในการกํากับ  ดูแลของหนวยงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัด 
 ขอ  ๔๐  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  
ณ  ตางประเทศ  จะออกเดินทางไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงาน  กอนกําหนดเวลาเปดภาคการศึกษา  หรือ
กอนการฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ไดตามความจําเปน  ท้ังนี้ไมเกิน  ๓  วัน  ยกเวนกรณีไปศึกษา  
ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยท่ีมีระยะเวลาเกิน  ๑  ป  จะออกเดินทางกอนไดไมเกิน  ๑๐  วัน 
 ขอ  ๔๑  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  
ณ  ตางประเทศ  เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ  หรือสําเร็จการศึกษา  หรือเสร็จจากการศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงานกอนเวลาที่ไดรับอนุมัติ  จะตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศไทย
โดยเร็ว  ภายในระยะเวลาที่ควรจะเดินทางถึงไดตามปกติ  แลวใหรีบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานตอ
ผูบังคับบัญชาในวันทําการถัดจากวันท่ีเดินทางถึงประเทศไทย  และใหตนสังกัดรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ   
เกิน  ๑  ปข้ึนไป  กรณีมีเหตุผลและความจําเปน  อาจผอนผันใหเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย 
ไดไมเกิน  ๒๐ วัน  นับจากวันท่ีครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ  หรือสําเร็จจากการศึกษา  ฝกอบรม   
หรือปฏิบัติการวิจัย 
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