ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั และดูงาน
พ.ศ. 2550
---------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 7(2) และขอ 23 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. 2550”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยอืน่ ใดในสวนทีก่ ําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ และ
มีฐานะเปนกรมหรือสวนราชการที่ไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา ทั้งนี้
ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูด วยการเรียน หรือการวิจยั ตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึง การฝกฝนภาษา การรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา และการ
ฝกอบรม หรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจากการศึกษานัน้ ดวย

“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดว ยการเรียน
หรือตามหลักสูตรของการฝกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการฝกงาน การดําเนินงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งใน
และตางประเทศ ทั้งนี้ โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.
รับรอง และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรม หรือการดูงานที่เปน
สวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย
“ปฏิบัติการวิจยั ” หมายความวา การทํางานวิจัยในตางประเทศ เพื่อนําผลที่ไดรับมาใช
ประโยชนของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานโดยตรง และรวมถึงการวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณ ดวยการสังเกตการณและ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในและตางประเทศ
“ทุน” หมายความวา เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
และเพื่อการครองชีพระหวางศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน และหมายความรวมตลอดถึง
เงินคาพาหนะเดินทางเพื่อการนี้ดวย แตไมรวมถึงเงินที่ไดรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
“ทุนประเภท 1” หมายความวา ทุนดังตอไปนี้
(ก) ทุนที่สว นราชการเปนผูให ไมวาทุนนัน้ จะจายจากงบประมาณรายจายหรือจากเงินอื่นใด
ของทางราชการ
(ข) ทุนที่รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติบคุ คล
ตางประเทศ มอบใหแกรัฐบาลไทย เพื่อสงพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
ณ ตางประเทศ และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้นตามที่สาํ นักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
จะไดประกาศใหทราบ ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะจายผานสวนราชการ หรือผูไดรับทุนโดยตรง หรือจะใหโดย
วิธีการอื่นใด
(ค) ทุนที่นิติบคุ คลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศมอบใหแกมหาวิทยาลัย เพื่อสงพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน ณ ตางประเทศ
“ทุนประเภท 2” หมายความวา ทุนอื่นทีไ่ มใชทุนประเภท 1
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยตีความปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 6 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานใหพิจารณา
ความจําเปนและความตองการของหนวยงานที่จะไดผูทมี่ ีความรู ความชํานาญในสาขาวิชา และระดับความรู
ที่เหมาะสมแกหนาที่ ทั้งนี้สาขาวิชา และระดับความรูทจี่ ะขออนุมัติไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ

ดูงาน จะตองสอดคลองและเปนประโยชนอยางยิ่งตองานในหนาที่ ซึ่งพนักงานผูน ั้นปฏิบัติอยู หรือที่
ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหปฏิบัติเมื่อกลับมาปฏิบัติงาน
ขอ 7 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ใหพิจารณาถึง
อัตรากําลังที่มีอยู โดยใหมีผปู ฏิบัติงานเพียงพอ ไมเสียหายแกงานประจําของหนวยงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยผูน ั้นสังกัดและไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
ขอ 8 ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาผูกมัดตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดให
พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ปศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัยกลับมาปฏิบัติหนาที่ตามแผนงานหรือโครงการ
และในหนวยงานที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดเปนระยะเวลาสองเทาของระยะเวลาที่ศกึ ษา ฝกอบรม และ
ปฏิบัติการวิจัย
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ ดไมไดปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาที่กําหนดในวรรคหนึ่งตองชดใชทุน
คาตอบแทนและเงินอื่นใดทีไ่ ดรับระหวางศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และเงินที่ทางมหาวิทยาลัย
จายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน คาตอบแทนและเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจาย
ชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบีย้ ปรับแกมหาวิทยาลัยอีกดวย
ในกรณีที่ผูไปศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัย กลับมาแลวปฏิบัติงานไมครบกําหนด
ตามสัญญา ใหลดเงินที่จะตองใชและเบีย้ ปรับลงตามสวน
ขอ 9 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตองพิจารณาดวย
วาพนักงานผูน ั้นจะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชใหครบกอนอายุครบหกสิบป การชดใชเวลาปฏิบัติงาน
นี้ใหรวมถึงการปฏิบัติงานชดใช การลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เดิมที่คางอยูดวย
หมวด 2
การไปศึกษา ฝกอบรมภายในประเทศ
ขอ 10 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ภายในประเทศโดยใชเวลาราชการ
ตองไดรับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผูซึ่งอธิการบดีมอบหมาย
ขอ 11 พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะลาศึกษาภายในประเทศ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปนบั รวมระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน แตถามีความจําเปนอยางยิ่งและเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีจะใหพนักงานที่มวี ันทํางานไมครบหนึ่งปไปศึกษาตอก็ได แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติงาน
แลว
(2) มีอายุไมเกิน 45 ปนับแตวันลาศึกษา
(3) เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม (2) หากอธิการบดีมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง
จะพิจารณาอนุญาตเปนกรณีพิเศษก็ได แตตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบตามสัญญาจางปฏิบัติงาน

กอนอายุครบหกสิบปบริบูรณ การชดใชเวลาปฏิบัติงานนี้ใหรวมถึงการปฏิบัติงานชดใชการลาศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่คางอยูดวย
ขอ 12 การอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศ ใหอนุญาตตาม
ระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตร
การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศโดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการ
บางสวนใหกระทําไดภาคการศึกษาหนึ่งไมเกินสิบชั่วโมงตอสัปดาห หากลาโดยใชเวลาราชการเกินกวา 10
ชั่วโมงตอสัปดาหขึ้นไปใหถือเปนการลาเต็มเวลาราชการ
กรณีศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ใหขยายเวลาศึกษาตอไดครั้งละหนึ่งภาค
การศึกษา รวมแลวไมเกินสองครั้งหรือไมเกินหนึ่งปการศึกษา
ขอ 13 พนักงานมหาวิทยาลัยที่เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษามาแลว จะตองเปนผูมีเวลา
ปฏิบัติงานภายหลังกลับจากการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป จึงจะมีสทิ ธิขออนุญาตไปศึกษาได เวนแตเปน
การศึกษาตอเนื่องกับสาขาวิชาที่เคยไดรับอนุญาตเดิม
ขอ 14 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะไปศึกษา ฝกอบรม ภายในประเทศใหเสนอเรื่อง
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตนตามลําดับจนถึงอธิการบดีเพื่อใหความเห็นชอบในหลักการกอนสมัครเขาศึกษา
ฝกอบรม และเมื่อสถาบันการศึกษารับเขาศึกษา ฝกอบรม แลว ใหเสนอเรื่องขออนุญาตตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยจะตองยื่นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนของหนวยงานที่ตองการใหพนักงานไปศึกษา
ฝกอบรม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาทีจ่ ะไปศึกษา ฝกอบรม พรอมหนังสือ
ตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(3) หลักฐานแสดงแหลงทุน
ขอ 15 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปฝกอบรมภายในประเทศในหลักสูตรการฝกอบรมเกินกวา
หกเดือนและทางราชการตองจายเงินเปนคาฝกอบรม เกินกวา 50,000 บาทตอคน ใหทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีผูค้ําประกัน เวนแตเปนการฝกอบรมที่มีมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเปนอยางอื่น
ขอ 16 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาภายในประเทศจะตองรายงานผล
การศึกษา หรือความกาวหนาของการศึกษาตอผูบังคับบัญชาชั้นตนตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงานมหาวิทยาลัยไมรายงานผลการศึกษา หรือความกาวหนาของ
การศึกษา โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือมีพฤติการณอนั แสดงถึงการประวิงเวลาใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายพิจารณาใหยุติการศึกษาหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีก็ได

พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั อนุญาตใหไปศึกษาตอรายใดที่มีผลการศึกษาอยูใ นเกณฑที่ไม
เหมาะสม และการศึกษาไมกาวหนาเทาทีค่ วร ใหผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับจนถึงอธิการบดีและให
อธิการบดีสั่งใหยุติการศึกษา และกลับเขาปฏิบัติงานทันที
ขอ 17 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝกอบรม ภายในประเทศ หากไมสามารถศึกษา
ฝกอบรมใหสําเร็จไดดว ยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบรายงานตอหัวหนาหนวยงานเพื่อกลับเขาปฏิบัติงานทันที
และใหหวั หนาหนวยงานรายงานตออธิการบดี
ในระหวางการไปศึกษา ฝกอบรม หากมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูใ ดกลับมาปฏิบัติงานกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตไมวากรณีใด ๆ ใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูน ั้นกลับเขาปฏิบัติงานทันที
ขอ 18 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม เมื่อครบกําหนดเวลาที่
ไดรับอนุญาตหรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายใน
7 วัน นับแตวนั ถัดจากวันทีส่ ําเร็จการศึกษาหรือเสร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร หรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่
ไดรับอนุญาตแลวแตกรณี
ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ไดศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตรคงเหลือแตวิทยานิพนธ จะรายงานตัวกลับกอนก็ได
ขอ 19 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศ เมื่อสําเร็จ
การศึกษาและกลับเขาปฏิบัติงานแลว จะตองสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัยและจะตองมอบ
วิทยานิพนธและผลงานวิจัยใหมหาวิทยาลัยดวย
ขอ 20 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดที่ไปศึกษาโดยไมใชเวลาราชการใหรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบเปนลายลักษณอักษรกอนไปศึกษา
ขอ 21 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดที่ไปศึกษาโดยไมใชเวลาราชการหากประสงคจะขอเพิ่มวุฒิ
หรือใหบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ ใหรายงานหัวหนาหนวยงานเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุญาต
พรอมหลักฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
หมวด 3
การศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ
ขอ 22 พนักงานที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศ ตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
(1) ไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปนบั รวมระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน แตถามีความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยจะใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่มวี นั ทํางานไมครบหนึ่งป
ไปศึกษา ณ ตางประเทศก็ได แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติงานแลว
(2) มีอายุไมเกิน 40 ปนับแตวันเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ

(3) เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษานั้นได ซึ่งตองมีความรูภาษานั้น ๆ
ในระดับที่ ก.พ. กําหนด ยกเวนทุนประเภท 1 (ข) ใหเปนไปตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศกําหนด
(4) เปนผูมีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศไดโดยผาน
การตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย
ของ ก.พ. กําหนด สําหรับผูไปศึกษาดวยทุนประเภท 1 (ข) จะใหแพทยอื่นที่ทางการของประเทศที่จะไปศึกษา
เปนผูตรวจรับรองก็ได แตหากประเทศที่จะไปศึกษามิไดกําหนดใหตองตรวจรางกาย ตองผานการตรวจ
รางกายโดยคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ.
กําหนด
(5) เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม (2) หากอธิการบดีมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง
จะพิจารณาอนุญาตเปนกรณีพิเศษก็ได แตตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบตามสัญญาจางปฏิบัติงาน
กอนอายุครบหกสิบปบริบูรณ การชดใชเวลาปฏิบัติงานนี้ใหรวมถึงการปฏิบัติงานชดใชการลาศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่คางอยูดวย
ขอ 23 การอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ณ ตางประเทศใหอนุมัติในระยะเวลา
ไมเกิน 2 ปกอน เพื่อดูผลการศึกษา หากผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวเห็นวาผลการศึกษาอยูในเกณฑดี และมี
ความกาวหนาอาจเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอไดคราวละไมเกิน 1 ป
ขอ 24 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะเดินทางกลับประเทศไทย เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบการเขียนวิทยานิพนธจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีกอน โดยตองมีหนังสือรับรองจาก
สถานศึกษาซึ่งระบุระยะเวลาในการกลับมาเก็บขอมูลประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 25 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะขยายเวลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ใหเสนอเรื่อง
ตอผูบังคับบัญชาพิจารณาตามลําดับจนถึงอธิการบดี โดยใหเสนอขออนุมัติกอนครบกําหนดเวลาทีไ่ ดรับ
อนุมัติไมนอยกวา 60 วัน และใหแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
(1) รายงานผลการศึกษาที่ผานมา
(2) หนังสือรับรองจากอาจารยทปี่ รึกษา หรือสถานศึกษา
(3) คําชี้แจงเหตุผลและความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาตอ และระยะเวลาที่คาดวาจะจบ
การศึกษา
ขอ 26 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติงานไปฝกอบรม
ณ ตางประเทศ จะกระทํามิได
ขอ 27 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั ทุนรัฐบาลไทย ตามที่ ก.พ. หรือผูแทนของ ก.พ.
จัดการสอบแขงขันไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ และการใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ อยูศึกษาหรือ
ฝกอบรมตอดวยทุนเดิมให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ

ขอ 28 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศดวยทุนประเภท
1(ก) หรือทุนประเภท 1(ค) และการใหอยูศ ึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม เมื่อผูม ีอํานาจอนุมตั ิไดสั่ง
อนุมัติแลว ใหมหาวิทยาลัยรายงานให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายทราบภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่ผูมี
อํานาจอนุมัติไดสั่งอนุมัติ พรอมทั้งแจงกําหนดวันเดินทางและสงเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(1) หลักฐานการไดรับทุน ซึ่งระบุลักษณะทุน จํานวนทุน และระยะเวลาใหทนุ
(2) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม พรอมทั้งหนังสือตอบรับของ
สถาบันการศึกษาหรือฝกอบรม
(3) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของหนวยงานที่จะตองใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูน ั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูน ั้นกลับมาปฏิบัติงาน
(4) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด
(5) เอกสารอื่นตามที่ ก.พ. กําหนด
ขอ 29 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท
1(ข) ใหมหาวิทยาลัยและสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ทําความตกลงกันกอน
โดยมหาวิทยาลัยตองสงเอกสารใหสํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวางประเทศพิจารณาดังตอไปนี้
(1)โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม เวนแตกรณีสํานักงานความรวมมือเพือ่ การ
พัฒนาระหวางประเทศเปนผูจัดสรรทุนใหเอง
(2) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาหรือ
ฝกอบรม ณ ตางประเทศของหนวยงานทีพ่ นักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ อยูในสังกัด ตลอดจนแผนงานหรือ
โครงการที่จะใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ กลับมาปฏิบัติงาน
เมื่อสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ไดแจงวา รัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติบคุ คลตางประเทศ ไดอนุมัตใิ หทุนหรือใหอยูศึกษา
หรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นแลว ใหมหาวิทยาลัยเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณา เมื่อไดรับอนุมัติแลวพนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ จึงจะออกเดินทางไปตางประเทศ หรืออยูศึกษาหรือ
ฝกอบรมตอไปได แลวใหมหาวิทยาลัยแจงรายชื่อผูรับทุน พรอมทั้งระยะเวลาใหทนุ และวันกําหนดเดินทาง
ใหสํานักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติสั่ง
อนุมัติ
ขอ 30 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท
2 ใหหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูประสงคจะไปศึกษาหรือฝกอบรมอยูในสังกัดดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดไวในหมวดนี้ หรือที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม โดยจัดสงเอกสาร
ดังตอไปนี้แกผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
(1) หลักฐานการไดรับทุน ซึ่งระบุลักษณะทุน จํานวนทุน และระยะเวลาใหทนุ (ถามี)

(2) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม พรอมทั้งหนังสือตอบรับของสถานศึกษาหรือ
ฝกอบรม ซึ่งระบุชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ตอบรับ รวมทั้งวันเปดภาคเรียนหรือ
วันเริ่มศึกษา
(3) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา
หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศของหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ อยูในสังกัด ตลอดจนแผนงานหรือ
โครงการที่จะใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ กลับมาปฏิบัติงาน
(4) ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐ ตามที่
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด
ขอ 31 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมตั ิใหไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ
จะเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา สถาบันการศึกษาหรือฝกอบรม หรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรมให
แตกตางไปจากที่ไดรับอนุมตั ิไวมิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายสําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรม ดวยทุนรัฐบาลไทย ตามที่
ก.พ. หรือผูแทน ก.พ. จัดการสอบแขงขัน
(2) ผูมีอํานาจอนุมัติ สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท 1(ก) และทุน
ประเภท 1(ค) ยกเวนกรณีตามขอ (1)
(3) ผูมีอํานาจอนุมัติ และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ สําหรับ
ผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท 1(ข)
ขอ 32 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมตั ิใหไปศึกษา ณ ตางประเทศ ดวยทุนใด ๆ
หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนประเภท 2 หลังจากครบกําหนดที่ไดรับอนุมัติแลว ใหยนื่ คําขอพรอมดวย
หลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาที่ผานมาแลว และคําชีแ้ จงเหตุผลความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาตอใหอีก
มหาวิทยาลัย ภายใน 60 วันกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรบั อนุมัติไวเดิม เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติใหอยู
ศึกษาตอไดเปนเวลาเทาใด จึงจะอยูศกึ ษาตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับอนุมัตินั้น
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมัตใิ หไปศึกษา ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท 1(ข)
ตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกอนแลวจึงดําเนินการตามวรรค
หนึ่งได
หมวด 4
ปฏิบตั ิการวิจัย ณ ตางประเทศ
ขอ 33 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ หนวยงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยผูน ั้นอยูใ นสังกัดจะตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยูใหเพียงพอโดยใหมผี ูปฏิบัติงานเพียงพอ
ไมใหเสียราชการและไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม

พนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ ะไปปฏิบัติการวิจัยจะตองมีคณ
ุ สมบัติดังตอไปนี้
33.1 เปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา เวนแตการทําวิจัยซึ่งเปน
สวนหนึง่ ของการศึกษา
33.2 เปนผูที่มีวันปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยติดตอกันมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่ง จะใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่พนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศก็ได ทั้งนี้
โดยไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี
33.3 เปนผูที่สามารถกลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบกอนอายุ 60 ป ทั้งนี้รวมถึงการ
ปฏิบัติงานชดใชการลาศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจยั เดิมที่คางอยูด วย
33.4 เปนผูที่หนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูน ั้นอยูใ นสังกัดรับรองวามี
ประสบการณในดานการวิจยั หรืองานสอน หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะ
ทําการวิจยั มาแลวไมนอยกวา 1 ป และมีความเหมาะสมในการทําวิจัย หรืออยู
ระหวางลาศึกษาในประเทศและไปทําวิจัย ณ ตางประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษานัน้
ขอ 34 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ใหหนวยงานที่
พนักงานมหาวิทยาลัยผูประสงคจะไปทําวิจยั อยูใ นสังกัดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวในหมวดนี้ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม โดยจัดสงเอกสารดังตอไปนี้แกผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุมตั ิ
34.1 หนังสือตอบรับจากสถานที่ปฏิบัติการวิจัย ซึ่งระบุชอื่ พนักงานมหาวิทยาลัย
และเรื่องที่ทําปฏิบัติการวิจัยรวมทั้งระยะเวลาที่ปฏิบัติการวิจยั หรือวันเริ่ม
ปฏิบัติการวิจัย
34.2 หลักฐานการไดรับทุน ซึ่งระบุลักษณะทุน จํานวนทุน และระยะเวลาใหทุน
34.3 โครงการพรอมทั้งแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ ซึ่งตองแสดงกําหนดระยะเวลา
และขั้นตอนการทําวิจัยโดยละเอียด
34.4 บันทึกของหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ อยูในสังกัด ซึ่งแสดงเหตุผล
ความจําเปนทีจ่ ะตองใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติการวิจยั ตลอดจน
ความสอดคลองกับโครงการ แผนงานผลประโยชนที่จะไดรับ
ขอ 35 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศตองปฏิบัติดังนี้
35.1 จะขยายกําหนดระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากที่ไดรับอนุมัติไว
มิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจอนุมัติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
อนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยอยูปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศไดไมเกิน 1 ป
นับแตวนั ที่เริ่มไปปฏิบัติการวิจยั ณ ตางประเทศ
35.2 จะอยูศกึ ษา ฝกอบรม หรือดูงานตอมิได

35.3 จะตองรายงานความกาวหนาของการวิจัยทุก 6 เดือน และสงรายงานผลการวิจยั
ฉบับสมบูรณจํานวน 2 ฉบับ ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงอธิการบดีทราบ
ภายใน 45 วัน นับแตวนั สิ้นสุดโครงการวิจัย
หมวด 5
การดูงาน ณ ตางประเทศ
ขอ 36 การดูงาน ณ ตางประเทศ ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
36.1 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยดูงานโดยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม
หรือตอจากการศึกษาหรือฝกอบรมอันถือเปนการศึกษาหรือฝกอบรมดวย
ตองดําเนินการตามทีก่ ําหนดไวสําหรับกรณีศกึ ษาหรือฝกอบรม
36.2 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยดูงานดวยทุนประเภท 1(ก) ทุนประเภท 1(ค) หรือ
ทุนประเภท 2 ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ
36.3 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยดูงานดวยทุนประเภท 1(ข) ใหมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ทําความตกลงกันกอนแลว
ดําเนินการเพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ
36.4 การดูงานที่มีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการ
ดูงานในตางประเทศ ไมตองทําสัญญากลับมาปฏิบัติราชการชดใช
36.5 การดูงานที่มีระยะเวลาเกินกวา 15 วัน ใหถือเปนการฝกอบรม โดยใหจดั ทําสัญญา
และอยูภ ายใตการบังคับของขอ 8โดยอนุโลม
ขอ 37 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมตั ิใหไปดูงาน ณ ตางประเทศจะเปลี่ยนแปลง
กําหนดระยะเวลา สถานที่ หรือแนวการดูงานจากที่ไดรบั อนุมัติไวไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติแลว แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงระยะเวลา สถานที่หรือแนวการดูงานโดยกะทันหัน
ซึ่งไมอาจรอการอนุมัติไดใหรีบรายงานใหผูมีอํานาจดังกลาวทราบ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเปนดวย
ทั้งนี้ หากระยะเวลาในการดูงานครั้งกอนรวมการขยายเวลาในครั้งนี้เกิน 15 วัน ใหดาํ เนินการขยายเวลาครั้งนี้
เปนการฝกอบรม
ขอ 38 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไปดูงาน
ณ ตางประเทศ จะกระทํามิได
หมวด 6
การกํากับ ดูแล
ขอ 39 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมตั ิใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือ
ดูงาน ณ ตางประเทศ ตองอยูใ นการกํากับ ดูแลของหนวยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัด

ขอ 40 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมตั ิใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือดูงาน
ณ ตางประเทศ จะออกเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือดูงาน กอนกําหนดเวลาเปดภาค
การศึกษา หรือกอนการฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือดูงาน ไดตามความจําเปน ทั้งนี้ไมเกิน 3 วัน ยกเวน
กรณีไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยที่มีระยะเวลาเกิน 1 ป จะออกเดินทางกอนไดไมเกิน 10 วัน
ขอ 41 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมตั ิใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั และดูงาน
ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือสําเร็จการศึกษา หรือเสร็จจากการศึกษา ฝกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานกอนเวลาที่ไดรับอนุมัติ จะตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศไทยโดยเร็ว ภายใน
ระยะเวลาที่ควรจะเดินทางถึงไดตามปกติ แลวใหรีบรายงานตัวเขาปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาในวันทําการ
ถัดจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และใหตนสังกัดรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
เกิน 1 ปขึ้นไป กรณีมีเหตุผลและความจําเปนอาจผอนผันใหเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยไดไมเกิน
20 วัน นับจากวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรบั อนุมัติ หรือสําเร็จ หรือเสร็จจากการศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย
ขอ 42 พนักงานมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา หรือเสร็จจากการฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ใหจัดสงวิทยานิพนธ หรือรายงานการไปฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือดูงาน
จํานวน 1 ชุด ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี ภายใน 30 วัน นับจากวันรายงานตัวกลับ หรือเสร็จ
สิ้นจากการไปฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือดูงาน หรือภายในระยะเวลาที่แหลงทุนกําหนด
ขอ 43 พนักงานมหาวิทยาลัยที่กลับจากศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
จะตองมีวันปฏิบัติงานครบ 1 ปกอน จึงจะไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศครั้งใหมได
ยกเวน
(1) การไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในครั้งทีแ่ ลวมีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน หรือ
(2) การไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยครั้งใหม มีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน หรือ
(3) การไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยครั้งใหม ไดรับทุนรัฐบาลไทย รัฐบาล
ตางประเทศ ทุนองคการระหวางประเทศ หรือทุนองคการมูลนิธิตางประเทศที่มอบใหรฐั บาลไทยเพื่อสง
พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
(4) เปนการไปศึกษาตอเพื่อใหสําเร็จการศึกษาจากที่ไดรบั อนุมัติไวเดิม

บทเฉพาะกาล
-----------ขอ 44 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย หรือดูงาน ภายในประเทศหรือตางประเทศ กอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับและยังศึกษา ฝกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน อยูใ นระหวางที่ประกาศฉบับนีใ้ ชบังคับใหถอื วาพนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ภายในประเทศหรือตางประเทศ
ตามประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

