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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ  

การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๔ วรรคสอง แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ และโดยมติคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  

จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ  

การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี ้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 “สวนงาน” หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 “หัวหนาสวนงาน” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงาน คณบดี  ผูอํานวยการและ

หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 

 “คณะกรรมการประจําสวนงาน” หมายความรวมถึง คณะกรรมการท่ีหัวหนาสวนงาน

แตงต้ังในกรณีท่ีสวนงานไมมีคณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือใหทําหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสวนงาน

ตามท่ีระบุไวในประกาศนี้  

 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 “ศึกษา” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูดวยการเรียน หรือการวิจัย ตามหลักสูตร

ของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหไดมาซ่ึงปริญญา หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา และการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษาท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

หรือตอจากการศึกษานั้นดวย 

 “ฝกอบรม” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดวย

การเรียน หรือการวิจัย การอบรมตามหลักสูตรของการฝกอบรมท้ังในและตางประเทศ ท้ังนี้ โดยมิไดมี 



 

๒ 

วัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซ่ึงปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา และการ

รับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรม หรือการดูงานท่ีเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย 

 “ดูงาน” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณ ดวยการสังเกตการณและ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ังในและตางประเทศ  

 “ปฏิบัติงานวิจัย” หมายความวา การทํางานวิจัยท้ังในและตางประเทศ เพ่ือนําผลท่ีได

รับมาใชประโยชนของสวนงาน หรือมหาวิทยาลัยโดยตรง ซ่ึงไมรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือ

ฝกอบรม 

 “การเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ” หมายความวา การแสวงหาความรูทางวิชาการท้ังใน

และตางประเทศ ท่ีมิใชการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ ซ่ึงสามารถกระทําไดโดยการวิจัย การแตงหรือเรียบเรียงตํารา

ทางวิชาการ การสรางนวัตกรรม หรือการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสวนงาน 

 “คาจาง” หมายความวา เงินท่ีมหาวิทยาลัยและหรือสวนงานจายเปนคาตอบแทนใน

การทํางานตามสัญญาจาง 

 “ทุนอุดหนุน” หมายความวา เงินท่ีมหาวิทยาลัยและหรือสวนงานจัดสรรเพ่ือเปน

คาใชจายในการศึกษาตอ 

ขอ ๔ อธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและใหถือเปนท่ีสุด  

  

หมวด ๑ 

การลาศึกษา 

 

ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดจะลาศึกษา จะตองไดรับการพิจารณากลั่นกรองจาก

ผูบังคับบัญชาชั้นตนกอนวาเปนกรณีท่ีมีความจําเปน และใหพิจารณาถึงอัตรากําลังท่ีมีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงาน

เพียงพอ ไมเสียหายแกงานประจําของสวนงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นสังกัดและไมตองตั้งอัตรากําลังเพ่ิม 

ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีลาศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เปนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีผานการทดลองปฏิบัติงานแลว  

(๒) ตองมีอายุไมเกิน ๔๕ ป 

(๓) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยูในระหวางถูกลงโทษ

ทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา 

ขอ ๗ การลาศึกษาประเทศท่ีตอบรับแบบมีเง่ือนไข ใหอนุมัติลาไปฝกอบรมภาษาอังกฤษกอน 

(ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการลาศึกษาระดับปริญญา.............) มีกําหนด ๔ เดือน หรือตามเง่ือนไขท่ีสถาบันกําหนด 

เม่ือสอบผานและมหาวิทยาลัยตอบรับเขาศึกษาภาคปกติแลว มหาวิทยาลัยจึงจะอนุมัติใหลาตามหลักสูตรภาค

ปกต ิ

 



 

๓ 

ขอ ๘ ระยะเวลาลาไปศึกษาทุกระดับใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร ท้ังนี้  

 (๑) ระดับปริญญาโท มีกําหนดไมเกิน ๓ ป 

 (๒) ระดับปริญญาโท-เอก มีกําหนดไมเกิน ๖ ป 

   (๓) ระดับปริญญาเอก มีกําหนดไมเกิน ๕ ป 

ขอ ๙ การขยายระยะเวลาศึกษา กรณีมีเหตุจําเปนผูลาไปศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกําหนด ใหขยายระยะเวลาศึกษาในแตละระดับการศึกษาไดครั้งละไมเกิน ๖ เดือน  

โดยใหไดรับเงินเดือน ใน ๖ เดือนแรก ท้ังนี้ จะขยายระยะเวลาศึกษาไดไมเกิน ๒ ป และจะตองมีเวลากลับมา

ปฏิบัติงานชดใชไดครบกอนเกษียณอายุ  

ขอ ๑๐ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะขยายระยะเวลาศึกษา ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชา

พิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ โดยใหยื่นเรื่องลวงหนากอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับ

อนุมัติไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยตองแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 (๑) รายงานผลการศึกษาท่ีผานมา 

 (๒) หนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษาหรือสถานศึกษา โดยใหมีความกาวหนา 

ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

 (๓) คําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตอและระยะเวลาท่ีคาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา    

ขอ ๑๑ การลาไปศึกษาโดยใชเวลาในการปฏิบัติงานบางสวนใหลาไดไมเกิน ๑๐ ชั่วโมง  

ตอสัปดาห โดยใหไดรับคาจางในระหวางลา ท้ังนี้ หากลาไปศึกษาเกินกวา ๑๐ ชั่วโมงตอสัปดาหข้ึนไปใหถือวา 

ลาไปศึกษาเต็มเวลา 

ขอ ๑๒ การรายงานผลการลาไปศึกษา  

 (๑) ตองรายงานผลการศึกษาตอมหาวิทยาลัยทุก ๆ สิ้นภาคการศึกษา หรือตาม

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีมีปญหา อุปสรรคไมสามารถรายงานผลการศึกษา ใหแจงใหมหาวิทยาลัย

ทราบทันที  

 (๒) หากเลยกําหนดระยะเวลาดังกลาวและไมดําเนินการตาม ขอ ๑๒ (๑) ใหสวนงาน 

แจงใหผูไดรับอนุมัติลาไปศึกษา ดําเนินการภายใน ๓๐ วัน และแจงมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือจะไดดําเนินการชะลอ

การจายเงินเดือน ทุนการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจนกวาจะรายงานผลการศึกษา 

 (๓) กรณีไมรายงานผลการศึกษาติดตอกัน ๒ ภาคการศึกษา โดยไมมีเหตุผลความ

จําเปน ใหเสนออธิการบดีสั่งยุติการศึกษาและกลับเขาปฏิบัติงานทันที 

ขอ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตองตั้งใจศึกษาใหสําเร็จโดยเร็ว การไม

ตั้งใจศึกษาหรือประวิงเวลาใหลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีผลการศึกษาอยูในเกณฑท่ีไมเหมาะสม  

ใหผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับจนถึงอธิการบดี และใหอธิการบดีสั่งยุติการศึกษาและกลับเขาปฏิบัติงานทันที 

ขอ ๑๔ กรณีมีพฤติการณเปนท่ีเชื่อไดวาผูไปศึกษาจะไมเรียนใหเสร็จหรือสําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด หรือภายในระยะท่ีไดรับอนุมัติใหขยายเวลาศึกษา ใหสวนงานเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา

เรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานทันที และใหดําเนินการตามมาตรการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 



 

๔ 

ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา หากไมสามารถไปศึกษา หรือไมสามารถ

ศึกษาใหสําเร็จไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหรีบรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาเพ่ือกลับเขาปฏิบัติงานทันที 

ขอ ๑๖ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานแตยังไมสําเร็จการศึกษาและคาด

วาจะสําเร็จการศึกษาได จะตองทําแผนการสําเร็จการศึกษา โดยทําเปนขอตกลงเฉพาะรายกับสวนงาน และ

รายงานความกาวหนาของการศึกษาใหทราบทุกภาคการศึกษาดวย 

หากครบเวลาตามวรรคแรกแลวยังไมสําเร็จการศึกษา ใหสวนงานเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

การจางงานตอ หรือใหเปลี่ยนเสนทางใหมตามมาตรการท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

ขอ ๑๗ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษาโดยไมไดรับอนุมัติ จะไมไดรับการพิจารณาปรับวุฒิหรือ

เพ่ิมวุฒิการศึกษา และใหอธิการบดีพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแกกรณี 

ขอ ๑๘ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราวเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูลประกอบการเขียนวิทยานิพนธ จะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชากอน โดยตองมีหนังสือรับรองจาก

อาจารยท่ีปรึกษาหรือสถานศึกษา ท้ังนี้ ตองระบุระยะเวลาในการกลับมาเก็บขอมูลประกอบการพิจารณาดวย 

 

หมวด ๒ 

การลาฝกอบรม 

   

  ขอ ๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีลาฝกอบรม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   (๑) ไดปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา ๓ เดือน เวนแตหนวยงานเห็นวามีความจําเปน

เรงดวนและเพ่ือประโยชนตอมหาวิทยาลัย อาจมีเวลาปฏิบัติงานนอยกวา ๓ เดือนได 

   (๒) จะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบกอนเกษียณอายุ ท้ังนี้ การชดใชเวลานี้

ใหรวมถึงการปฏิบัติงานชดใชสําหรับการรับทุน การลาศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัยเดิมท่ีชดใชไมแลวเสร็จดวย 

   (๓) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยูในระหวางถูก

ลงโทษทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา 

  ขอ ๒๐ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไปฝกอบรม ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาพิจารณาใหความ

เห็นชอบตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ 

  ขอ ๒๑ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะขยายเวลาฝกอบรม หรือเปลี่ยนแปลงแนวการฝกอบรม หรือ

สถานท่ีฝกอบรม ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ท้ังนี้ ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาพิจารณาใหความ 

เห็นชอบตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนครบกําหนดเวลาตามท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม หรือ

กอนการเปลี่ยนแปลง 

  ขอ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปฝกอบรม ไปไดคราวละไมเกิน ๑ ป โดยไดรับ

คาจาง 

 

 

 



 

๕ 

หมวด ๓ 

การลาดูงาน 

 

  ขอ ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไปดูงาน ณ ตางประเทศ ตองพนจากการทดลองปฏิบัติงาน

แลว หรือหากมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งใหอธิการบดีอนุมัติไดเฉพาะราย 

  ขอ ๒๔ การไปดูงาน ณ ตางประเทศ ตองเปนการดูงานท่ีมีระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วันตาม

หลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงาน หากมีระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปนการฝกอบรม 

  ขอ ๒๕ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปดูงาน ณ ตางประเทศ จะเปลี่ยนแปลงกําหนด

ระยะเวลา สถานท่ี หรือแนวการดูงานจากท่ีไดรับอนุมัติไวจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอน แตถามี

ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงระยะเวลา สถานท่ีหรือแนวการดูงานกะทันหันซ่ึงไมอาจรอการอนุมัติได ใหชี้แจง

เหตุผลความจําเปนและเสนอผูมีอํานาจอนุมัติโดยเร็ว ท้ังนี้ หากระยะเวลาในการดูงานครั้งกอนรวมการขยายเวลา

ในครั้งนี้เกิน ๑๕ วัน ใหดําเนินการขยายเวลาครั้งนี้เปนการฝกอบรม 

  ขอ ๒๖ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไปดูงาน ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมี

อํานาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  ขอ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปดูงานใหไดรับคาจางระหวางลา 

 

หมวด ๔ 

การลาปฏิบัติงานวิจัย 

 

  ขอ ๒๘ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไปวิจัย ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   (๑) พนจากการทดลองปฏิบัติงานแลว หรือหากมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งให

อธิการบดีอนุมัติไดเฉพาะราย 

   (๒) จะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบกอนเกษียณอายุ ท้ังนี้ การชดใชเวลานี้

ใหรวมถึงการปฏิบัติงานชดใชสําหรับการรับทุน การลาศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัยเดิมท่ีชดใชไมแลวเสร็จดวย 

   (๓) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยูในระหวางถูก

ลงโทษทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา 

  ขอ ๒๙ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไปปฏิบัติงานวิจัย ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

จนถึงผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  ขอ ๓๐ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะขยายเวลาวิจัย ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาพิจารณาให

ความเห็นชอบตามลําดับ จนถึงอธิการบดีพิจารณาอนุมัติกอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไมนอยกวา ๓๐ วัน 

  ขอ ๓๑ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปวิจัย จะอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอมิได 

  ขอ ๓๒ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปวิจัยเกิน ๖ เดือน ใหรายงานความกาวหนาของ

การวิจัยใหผูบังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และใหสวนงานรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบดวย 

 



 

๖ 

  ขอ ๓๓ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปวิจัย ใหไปไดคราวละไมเกิน ๒ ป โดยไดรับ

คาจาง 

 

หมวด ๕ 

การลาเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
  

  ขอ ๓๔ การไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ อาจกระทําไดดังนี้ 

   (๑) การวิจัย 

   (๒) การแตงหรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ 

   (๓) การสรางนวัตกรรม 

   (๔) การสรางผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน 

  ขอ ๓๕ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   (๑) เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ ซ่ึงมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๖ ปตอเนื่อง โดยไมนับรวมระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม  

ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยเขาดวย 

   (๒) ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวาเปนผูท่ีเหมาะสมใน

การใหไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  

   (๓) ตองมีอายุไมเกิน ๕๗ ป นับถึงวันยื่นคําขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการ    

   (๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยูในระหวางถูก

ลงโทษทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา  

  ขอ ๓๖ การใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน ๑ ป 

โดยปฏิบัติดังนี้ 

   (๑) การไปครั้งแรกใหอนุมัติไดในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป 

   (๒) ผู ท่ีเคยไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการมาแลว และจะขอไปเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการคราวตอไป ใหอนุมัติไดในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน ถามีเวลากลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปเพ่ิมพูนความรู

ทางวิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรืออนุมัติไดในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป ถามีเวลากลับมาปฏิบัติงาน

หลังจากไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา ๖ ป 

  ขอ ๓๗ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  ขอ ๓๘ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ รายงาน

ความกาวหนาทุก ๓ เดือน โดยเสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําสวนงานทราบ 

และใหสงผลงานท่ีเสร็จสมบูรณตอคณะกรรมการประจําสวนงานภายใน ๓ เดือน นับแตกลับจากการไปเพ่ิมพูน

ความรูทางวิชาการ และนําเสนอใหมหาวิทยาลัยทราบดวย 



 

๗ 

หมวด ๖ 

การกํากับดูแลพนักงาน 

 

  ขอ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย  

ณ ตางประเทศ จะออกเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติงานวิจัย กอนกําหนดเวลาเปดภาคการศึกษา

หรือกอนการฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ไดตามความจําเปน ท้ังนี้ไมเกิน ๓ วัน ยกเวนกรณีไปศึกษา 

ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยท่ีมีระยะเวลาเกิน ๑ ป จะออกเดินทางกอนไดไมเกิน ๑๐ วัน 

  ขอ ๔๐ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษา ฝกอบรม และปฎิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ และ

ประสงคจะเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว จะตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบกอนการเดินทางกลับ และเม่ือ

เดินทางกลับถึงประเทศไทยแลว ใหรายงานตัวใหหนวยงานตนสังกัดทราบดวย 

ขอ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษาใหรายงานความกาวหนาและรายงานผลการศึกษาทุก 

ภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

  ขอ ๔๒ รายงานผลการลาไปฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน เสนอผูบังคับบัญชาหลังจากกลับมา

ปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน 

  ขอ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย  

ณ ตางประเทศ เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติหรือสําเร็จการศึกษาหรือเสร็จจากการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

หรือปฏิบัติงานวิจัย กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ จะตองรีบเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็ว และให

รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 

   (๑) ภายในระยะเวลาไมเกิน ๒๐ วัน สําหรับผู ท่ีไดรับอนุมัติใหลาไปตางประเทศ 

เกิน ๑ ป 

   (๒) ภายในระยะเวลาไมเกิน ๑๐ วัน สําหรับผู ท่ีไดรับอนุมัติใหลาไปตางประเทศ  

เกิน ๖ เดือน แตไมเกิน ๑ ป 

(๓) ภายในระยะเวลาไมเกิน ๕ วัน สําหรับผู ไดรับอนุมัติใหลาไปตางประเทศ 

ไมเกิน ๖ เดือน 

(๔) ภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ วัน สําหรับผูไดรับอนุมัติใหลาไปดูงาน 

          เม่ือรายงานตัวเขาปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งแลวใหรายงานผลการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ

ปฎิบัติงานวิจัย ตอผูบังคับบัญชาโดยดวน 

  ขอ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฎิบัติงานวิจัย หรือ

เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ภายในประเทศ เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ สําเร็จหรือเสร็จจากการศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน ปฎิบัติงานวิจัย หรือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ จะตองรีบ

รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานโดยเร็ว ภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ วัน 

  ขอ ๔๕ การรายงานตัวเขาปฏิบัติงานท่ีหนวยงานตนสังกัดของผูลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติงานวิจัย เกิน ๑ ป เม่ือเดินทางกลับถึงประเทศไทย 

 



 

๘ 

   (๑) กรณีไปรายงานตัวท่ีงานประสานงาน (กรุงเทพฯ) นับตั้งแตเดินทางกลับถึงประเทศ

ไทย ตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานท่ีหนวยงานภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีรายงานตัวท่ีงานประสานงาน 

(กรุงเทพฯ) โดยใหถือวันรายงานตัวท่ีงานประสานงานฯ เปนวันกลับเขาปฏิบัติงาน 

   (๒) กรณีไมปฏิบัติตาม (๑) ตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานท่ีหนวยงานภายใน  

๒ วัน นับตั้งแตวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และใหถือวันรายงานตัวท่ีหนวยงานเปนวันกลับเขาปฏิบัติงาน 

   (๓) กรณีผูลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ไมปฏิบัติ

ตามขอ ๔๕ (๑) (๒) สวนงานอาจใหใชสิทธิ์การลาประเภทใดประเภทหนึ่ง พรอมเหตุผลประกอบการลา แตข้ึนอยู

ในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาดวย  

  ขอ ๔๖ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีกลับจากศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย ณ ตางประเทศ จะตองมีวัน

ปฏิบัติงานครบ ๑ ปกอน จึงจะไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย ณ ตางประเทศครั้งใหมได ยกเวน 

   (๑) การไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัยในครั้งท่ีแลวมีระยะเวลาไมเกิน ๑ ป หรือ 

   (๒) การไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัยครั้งใหมมีระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน หรือ 

   (๓) เปนการไปศึกษาตอเนื่องในระดับและสาขาวิชาเดิมท่ีเคยลาศึกษาครั้งท่ีแลว หรือ 

   (๔) เปนการไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับท่ี

ลาศึกษาครั้งท่ีแลว 

  ขอ ๔๗ ในระหวางการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย หากมหาวิทยาลัยมีความ

ประสงคจะใหพนักงานผูใดกลับมาปฏิบัติงานกอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไมวากรณีใดๆ ใหพนักงานผูนั้น

กลับเขาปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  

หมวด ๗ 
การจัดทําสัญญา และการชดใช 

 
  ขอ ๔๘ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ท่ีมีระยะเวลา
เกิน ๓๐ วัน จัดทําสัญญาอนุญาตใหพนักงานไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาคํ้าประกัน 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด 
   กรณี การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ท่ีมีระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน  
ใหสวนงานจัดใหพนักงานมหาวิทยาลัยทําสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย โดยไมตองจัดทํา
สัญญาคํ้าประกันก็ได  
  ขอ ๔๙ การปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตใหพนักงานลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ

งานวิจัย  

(๑) ตองกลับมาปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลาท่ีลาไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 

   (๒) กรณีไมกลับมาปฏิบัติงาน หรือกลับมาปฏิบัติงานแตปฏิบัติงานไมครบตามสัญญา 
และหรือกลับมาปฏิบัติงานแตไมผานการประเมินการปฏิบัติงาน ตองชดใชคาจาง เงินทุน เงินชวยเหลือใดๆ  
ท่ีไดรับไประหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และเบี้ยปรับกรณี ในประเทศ จํานวน ๑ เทา 
และตางประเทศ จํานวน ๒ เทา ของเงินท่ีตองชดใชคืน 



 

๙ 
  ขอ ๕๐ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษา จะเริ่มนับระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชคาจาง ตั้งแตวัน
รายงานตัว และจะเริ่มนับระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชทุนอุดหนุน ตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา  
  ขอ ๕๑ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษาดวยทุนอุดหนุน ยุติการศึกษาโดยไมสําเร็จการศึกษา 
และไมมีเหตุผลอันควร ตองคืนเงินทุนอุดหนุนท่ีไดรับไปท้ังหมดใหแกมหาวิทยาลัยตามเง่ือนไขท่ีกําหนด เวนแตมี
เหตุอันสมควรไมตองรับผิดตามสัญญา 
  ขอ ๕๒ ผูลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยในและตางประเทศท่ีไมตองรับผิดตาม

สัญญา คือ 

(๑) ตาย 

   (๒) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
  ขอ ๕๓ ขอกําหนดของประกาศนี้ไมกระทบกระเทือนถึงสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบัติงานวิจัย ท่ีไดทําไวกอนวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ  

   

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  
 
 

    (ลงชื่อ)                 นิวัติ แกวประดับ 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัติ แกวประดับ) 
                 อธิการบดี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                สําเนาถูกตอง 
 

 
 (นายวราวุฒิ โประเทพ)                                  วราวุฒิ/ราง/พิมพ 

    นักวิชาการอุดมศึกษา                                 เมตตา/ทาน 
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