ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง วันเวลาปฎิบตั งิ าน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการลา
และการไดรับเงินเดือนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2552
---------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 31 และขอ 32 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 และขอ 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยสิทธิและสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่ประชุม ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุม ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการลา และ
การไดรับเงินเดือนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัยไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด
ประเภทการลา หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการไดรับเงินเดือนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2552”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหพนักงานมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติงานตามวัน เวลา ที่สวนงานเปดทําการปกติ และใหมี
หลักฐานแสดงการมาปฏิบัติงานทุกวัน หลักฐานดังกลาวสามารถกระทําได โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
3.1 ลงชื่อในใบลงเวลา
3.2 สแกนลายนิ้วมือ
3.3 บัตรลงเวลาอิเล็กทรอนิกส
3.4 วิธีอื่นใดที่สามารถตรวจสอบได
ใหสวนงานจัดใหมีระบบการเก็บหลักฐานแสดงการมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยไว
เพื่อการตรวจสอบดวย
ขอ 4 วันเวลาในการปฏิบัติงาน คือ วันจันทร ถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. เวนแต
สวนงานอาจกําหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานเปนอยางอื่นตามลักษณะของงาน แตทั้งนี้ ตองไมนอยกวา 7
ชั่วโมงตอวัน และ 35 ชั่วโมงตอสัปดาห
ขอ 5 เกณฑการคํานวณวันลา การยกเลิกวันลา และการนับวันลา
5.1 เกณฑการคํานวณวัน ลาตาง ๆ ให ใชปงบประมาณเปนเกณฑ พนั กงานที่ไดรับ
อนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุดใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาและใหถือวา
การลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
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5.2 การนับวันลา เพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลาอนุญาตใหลาและคํานวณวัน
ลา ใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เวนแต
การนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวย วันลากิจสวนตัว และวันลาพักผอนใหนับเฉพาะ
วันทําการ
5.3 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการ
ลานั้น ๆ
ขอ 6 ในหนึ่งปงบประมาณ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาหยุดงานไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในประกาศฉบับนี้
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะลาหยุดงาน ใหยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดแนบ
ทายประกาศนี้ สวนงานใดมีระบบการลาทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ตองจัดใหมี
ระบบตรวจสอบที่เชื่อถือได
ใหนายกสภามหาวิทยาลัย หรือผูที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เปนผูพิจารณาอนุญาตการ
ลาของอธิการบดีทั้งในประเทศและตางประเทศ
ผูมีอํานาจอนุญาตการลาหยุดงานใหเปนไปตามตารางแนบทายประกาศนี้
ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตการลาตามประกาศนี้ อาจมอบอํานาจโดยจัดทําเปนหนังสือใหแกผู
ดํารงตําแหนงใดเปนผูพิจารณาอนุญาตการลาแทนก็ได
ขอ 7 การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย แบงออกเปน 9 ประเภท คือ
7.1 การลาปวย
7.2 การลาคลอดบุตร
7.3 การลากิจสวนตัว
7.4 การลาพักผอนประจําป
7.5 การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย หรือลาไปปฏิบัติธรรม
7.6 การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
7.7 การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
7.8 การลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
7.9 การลาประเภทอื่น ๆ ตามที่ ก.บ. เห็นสมควร
ขอ 8 การลาปวย ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
8.1 พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได
8.2 ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
8.3 การลาป ว ยติ ด ต อ กั น ตั้ ง แต 3 วั น ขึ้ น ไป ต อ งมี ใ บรั บ รองแพทย ซึ่ ง เป น ผู ที่ ไ ด ขึ้ น
ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมแนบไปกั บ ใบลาด ว ย ในกรณี จํ า เป น หรื อ
เห็นสมควร ผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองของแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได
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8.4 พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาปวย โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 120 วันทําการ
และในปแรกที่บรรจุเมื่อนับเวลาตั้งแตเริ่มบรรจุจนถึงสิ้นปงบประมาณ ใหมีสิทธิลาปวยโดยไดรับเงินเดือนไม
เกิน 15 วันทําการ
ขอ 9 การลาคลอดบุตร ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
9.1 พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ประสงค จ ะลาคลอดบุ ต ร ให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะ
ใหผูอื่นลงแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตร
โดยไดรับเงินเดือน ครั้งหนึ่งไมเกิน 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
9.2 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดก็ได แตเมื่อรวมวันลา
แลวตองไมเกิน 90 วัน
9.3 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร และไดหยุดงานไปแลวแต
ไมไดคลอดบุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาตใหถอน
วันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดงานไปเปนวันลากิจสวนตัว
9.4 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอด
บุตร
ขอ 10 การลากิจสวนตัว ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
10.1 พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดได เวนแตมีเหตุจําเปน
ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุผลและความจําเปนไวแลวหยุด
งานไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนใหผูมีอํานาจอนุญาตไดทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงาน
10.2 พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลากิจสวนตัว โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 15 วันทํา
การ เมื่อเริ่มบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองทํางานมาแลวไมนอยกวา 8 เดือน จึงจะมีสิทธิลากิจสวนตัว
โดยไดรับเงินเดือน ปละไมเกิน 8 วันทําการ
10.3 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาคลอดบุตรตามขอ 9 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตร ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 30 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน
ระหวางลา
10.4 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีลากิจสวนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตรตามขอ 10.3 ซึ่งไดหยุดงานไปยังไมครบกําหนดถามีงานจําเปนเรงดวนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได
ขอ 11 การลาพักผอนประจําป ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
11.1 พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแต
พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติงาน ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป
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11.2 พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิสะสมวันลาพักผอนประจําป โดยนําวันลาพักผอนที่
เหลือมาสะสมไดครึ่งหนึ่ง และเมื่อรวมกับวันลาพักผอนประจําปปจจุบันแลวจะตองไมเกิน 20 วันทําการ
11.3 พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาพักผอนประจําป ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได
11.4 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได โดยมิใหเสียหายแกการปฏิบัติงาน
11.5 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจําปซึ่งไดหยุดงานไปยังไม
ครบกําหนด ถามีงานจําเปนเรงดวนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได
11.6 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการหรือลูกจางประจํา
ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนมาสะสมไดเต็มจํานวนตามสิทธิเดิม
ขอ 12 การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย หรือการลาไปปฏิบัติธรรม ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้
12.1 พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ยังไมเคยไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทและประสงค จ ะ
อุปสมบท หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ยังไมเคยไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจย
ประสงค จ ะไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศซาอุ ดิ อ าระเบี ย ให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไม
นอยกวา 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
12.2 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาตใหลาไป
ประกอบพิธีฮัจย แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลา
และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบั ติงาน ภายใน 5 วัน นั บแตวันที่ ลาสิ กขา หรื อวัน ที่เดิ นทางกลั บถึง
ประเทศไทยหลังจากเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
12.3 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาตใหลาไป
ประกอบพิธีฮัจย และไดหยุดงานไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบท หรือไป
ประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจ
อนุญาตถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดงานไปแลวเปนวันลากิจ
สวนตัว
12.4 พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย โดยไดรับ
เงินเดือน ไมเกิน 120 วัน เวนแตพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติงานไมมีสิทธิลา
อุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
12.5 พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนสตรี มีสิทธิลาไปปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่
ไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดหนึ่งครั้งตลอดอายุการปฏิบัติงาน โดยไดรับ
เงินเดือนไมเกิน 90 วัน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนสตรี ซึ่งประสงคจะขอลาไปปฏิบัติธรรม ใหยื่นใบสมัครตอ
สํานักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงานพระพุทธศาสนา

5

จังหวัด และตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติธรรมแลว ตอง
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายใน 5 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติธรรม พรอมทั้งสงหลักฐานการไป
ปฏิบัติธรรมเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาตอไป ทั้งนี้ การอนุญาตจะตองไมมีผลเสียหายตอการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน
12.6 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการหรือลูกจางประจํา
หากเคยไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยแลว ไมสามารถขอลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจยไดอีก
ขอ 13 การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
13.1 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียม
พล ใหรายงานการลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ไมนอยกวา 48
ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไป และใหไปรับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลา
ในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานไปตามลําดับจนถึงผูมี
อํานาจอนุญาต
13.2 เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการ
เตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน
ข อ 14 พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มี สิ ท ธิ ล าไปศึ ก ษา ฝ ก อบรม ดู ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย
ภายในประเทศหรือตางประเทศได โดยจะตองเสนอขออนุญาตตอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตกอน ไมนอยกวา
30 วัน เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน ใหเสนอผูมีอํานาจพิจารณาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
ขอ 15 การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
15.1 ในขอนี้
“ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาในประเทศ โดยใชเวลาในการปฏิบัติงานเต็มเวลา หรือบางสวน เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการฝกอบรมที่ไดรับวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีหลักสูตร
ของการฝกอบรมไวแนนอนเปนประจําโดยไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ. และหมายความรวมถึง
การฝกอบรมหรือดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษานั้นดวย
“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดวยการ
เรี ย น การวิ จั ย การอบรม การสั ม มนา หรื อ การทํ า งานภายในประเทศ โดยไม มี ก ารรั บ ปริ ญ ญา และ
หมายความรวมถึงการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรม และการดูงานที่เปนสวนหนึ่ง
ของการฝกอบรมนั้นดวย
“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ดวยการสังเกตการณ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
“ปฏิบัติงานวิจัย” หมายความวา การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดรับมาใชประโยชนของ
หนวยงานตนสังกัดโดยตรง ซึ่งใหรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝกอบรมดวย
15.2 การให พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลาไปศึ ก ษา ฝ ก อบรม ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย
ภายในประเทศโดยใชเวลาในการปฏิบัติงาน ตองไดรับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผูซึ่งอธิการบดีมอบหมาย
แลวแตกรณี
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15.3 พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะลาศึกษาภายในประเทศ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
15.3.1 ผานการทดลองปฏิบัติงานแลว เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนของสวนงาน
ใหขออนุญาตจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
15.3.2 เปนผูที่ไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
15.3.3 เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชใหครบกอนวัน
เกษียณอายุ การชดใชเวลาปฏิบัติงานนี้ใหรวมถึงการปฏิบัติงานชดใชการลาศึกษา ฝกอบรม หรือการปฏิบัติ
งานวิจัยเดิมที่คางอยูดวย
15.4 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัยภายในประเทศ ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานกอน แลวใหเสนอเรื่องขอ
อนุญาตตออธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยจะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้
ประกอบการพิจารณาดวย คือ
15.4.1 บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ
15.4.2 หลั ก สู ต รหรื อ แนวทางการศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาที่ จ ะไปศึ ก ษา
ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พรอมหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
15.4.3 หลักฐานการไดรับทุน
15.4.4 สัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศแลวแตกรณี
15.4.5 ปริมาณงานและอัตรากําลังของภาควิชาหรือหนวยงาน
15.4.6 โครงการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ
15.4.7 ใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
15.5 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ภายในประเทศ ใหพิจารณาตามแนวทางดังตอไปนี้
15.5.1 ความจํ า เป น และความต อ งการของหน ว ยงานที่ จ ะได ผู มี ค วามรู
ความสามารถในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ สาขาวิชาและระดับความรูที่จะขออนุญาตลาไปศึกษา ฝกอบรม ดู
งาน หรือปฏิบัติงานวิจัยนั้น จะตองเปนประโยชนตองานในหนาที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นปฏิบัติอยู หรือที่ผูบังคับบัญชาจะไดมอบหมายใหกระทําเมื่อกลับมาปฏิบัติงาน และ
15.5.2 กรณี ไ ปศึ ก ษาจะต อ งไปศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยรับรอง
15.6 การให พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลาไปศึ ก ษา ฝ ก อบรม ดู ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย
ภายในประเทศ สวนงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัดจะตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยูให
เพียงพอโดยไมใหเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
15.7 การให พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลาไปศึ ก ษาภายในประเทศโดยใช เ วลาในการ
ปฏิบัติงานบางสวน ใหกระทําไดภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 10 ชั่วโมงตอสัปดาห หากลาโดยใชเวลาใน
การศึกษาเกินกวา 10 ชั่วโมงตอสัปดาหขึ้นไป ใหถือเปนการลาเต็มเวลา
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15.8 ใหสวนงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศอยูในสังกัดจัดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ ทําสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.9 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาจะตองศึกษาใหสําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตร
15.10 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาภายในประเทศจะตองรายงาน
ผลการศึกษา หรือรายงานความกาวหนาของการศึกษาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบทุกสิ้นปการศึกษา
หากพนักงานมหาวิทยาลัยไมรายงานผลการศึกษา หรือรายงานความกาวหนาของการศึกษา โดยไมมีเหตุอัน
สมควร หรือมี พฤติการณ อันแสดงถึง การประวิงเวลา ใหผูบั งคั บบัญชาดัง กล าวรายงานตามลํ าดับ จนถึง
อธิการบดี และอธิการบดีอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีก็ได
ถายังศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจําเปน
อยางยิ่งอาจเสนอขออนุญาตขยายระยะเวลาศึกษาได ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ตองแนบผลการศึกษาที่ผาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย โดยใหยื่นขออนุญาตกอนครบกําหนดที่ไดรับอนุญาตไวเดิม
พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานดังกลาวตอผูมีอํานาจอนุญาต ไมนอยกวา 30 วัน
15.11 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาภายในประเทศ โดยใชเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะไมไดรับการพิจารณาปรับวุฒิแลว ใหสวนงานตนสังกัดพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยตามควรแกกรณีดวย
15.12 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัยภายในประเทศ หากไมสามารถศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ใหสําเร็จไดดวยเหตุผลใดก็
ตาม ใหรีบรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อกลับเขาปฏิบัติงานทันที และใหผูบังคับบัญชารายงานตามลําดับจนถึง
อธิการบดี
ในระหวางการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ หาก
มหาวิทยาลัยมีความประสงคจะใหผูใดกลับมาปฏิบัติงานกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตไมวากรณีใด ๆ
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานทันที
15.13 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาตอภายในประเทศ เมื่อเสร็จ
สิ้นการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายใน
5 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือเสร็จสิ้นการศึกษา หรือวันที่ครบกําหนดเวลา
ที่ไดรับอนุญาตแลวแตกรณี
15.14 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ภายในประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตแลวใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
15.14.1 กรณีลาไปฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยไมเกิน 60 วัน ใหรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติงานภายใน 1 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่สําเร็จหรือเสร็จสิ้นตามหลักสูตรการฝกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
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15.14.2 กรณีลาไปฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยเกิน 60 วัน ใหรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติงานภายใน 2 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่สําเร็จหรือเสร็จสิ้นตามหลักสูตรการฝกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
15.15 การลาไปฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ ไมเกิน 30 วัน ตาม
หลักสูตรหรือโครงการ ใหถือวาเปนการไปปฏิบัติงาน
15.16
การรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา
ภายในประเทศ ใหลาโดยไดรับเงินเดือนมีระยะเวลาตามหลักสูตร สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใชเวลา
ศึกษาเกินหลักสูตร ใหไดรับเงินเดือนลดลงปละรอยละ 20 นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาลา
ศึกษา จนถึงวันรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติ แตทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลา 1 เทาของหลักสูตร หาก
เกิน 1 เทาของหลักสูตรใหสวนงานเรียกตัวกลับเขาปฏิบัติงาน
15.17 ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัยภายในประเทศไดรับเงินเดือนระหวางลา กรณีการไปปฏิบัติงานวิจัยที่ไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทน
ให มี ก ารจั ด สรรเงิ น เดื อ นหรื อ ค า ตอบแทนที่ ไ ด รั บ ให แ ก ส ว นงานต น สั ง กั ด และมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ขอ 16 การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ
16 .1 ในขอนี้
“ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง และ
การฝกอบรมที่ไดรับวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีหลักสูตรของการฝกอบรมไวแนนอน
เปนประจําโดยไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ. และหมายความรวมตลอดถึงการฝกฝนภาษาและ
การรับคําแนะนํากอนเขาศึกษาและการฝกอบรม หรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจาก
การศึกษานั้นดวย
“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดวยการ
เรี ย น การวิ จั ย การอบรม การสั ม มนา หรื อ การทํ า งานในต า งประเทศ โดยไม มี ก ารรั บ ปริ ญ ญา และ
หมายความรวมถึงการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรม และการดูงานที่เปนสวนหนึ่ง
ของการฝกอบรมนั้นดวย และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา และการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือ
การดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย
“ดูงาน” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ดวยการสังเกตการณ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
“ปฏิบัติงานวิจัย” หมายความวา การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดรับมาใชประโยชนของ
สวนงานตนสังกัดโดยตรง ซึ่งใหรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝกอบรมดวย โดยตองอยู
ภายใตหลักเกณฑขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้
(ก) เปนการปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สวนงานตนสังกัด
(ข) การปฏิบัติงานวิจัยโดยเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ณ ตางประเทศ
(ค) ปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการของมหาวิทยาลัย
(ง) ปฏิบัติงานวิจัยตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยคูสัญญา
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(จ) ปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการวิจัยซึ่งไดรับความสนับสนุนจากองคการระหวางประเทศ
“ทุน” หมายความวา เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
และเพื่อการครองชีพระหวางศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และหมายความรวมถึงเงินคาพาหนะ
เดินทางเพื่อการนี้ดวย
“ทุนประเภท 1” ไดแก
(ก) ทุนที่สวนราชการเปนผูให ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะจายจากงบประมาณรายจายหรือ
จากเงินอื่นใดของทางราชการ
(ข) ทุนที่รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศหรือนิติ
บุคคลตางประเทศมอบใหแกรัฐบาลไทยเพื่อสงขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้นตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศจะไดประกาศใหทราบ ทั้งนี้ไมวาทุนนั้นจะผานสวนราชการหรือผูไดรับทุนโดยตรง
หรือจะใหโดยวิธีการอื่นใด
(ค) ทุนที่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศมอบใหแกมหาวิทยาลัย เพื่อสง
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
“ทุนประเภท 2” ไดแก ทุนอื่นที่ไมใชทุนประเภท 1
16.2 พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ผูใ ดประสงค จ ะลาไปศึ ก ษา ฝก อบรม ดู ง าน หรื อ ปฏิบั ติ
งานวิจัย ณ ตางประเทศ ใหเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานกอน แลวใหเสนอเรื่องขอ
อนุญาตตออธิการบดี หรือ ผูที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยจะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้
ประกอบการพิจารณาดวย คือ
16.2.1 บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปน ที่จะไปศึกษา ฝก อบรม ดู งาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ
16.2.2 หลั ก สู ต รหรื อ แนวทางการศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาที่ จ ะไปศึ ก ษา
ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ พรอมหนังสือตอบรับจากสถาบันนั้น
16.2.3 หลักฐานการไดรับทุน
16.2.4 สัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ แลวแตกรณี
16.2.5 ปริมาณงานและอัตรากําลังในภาควิชาหรือหนวยงาน
16.2.6 โครงการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ
16.2.7 ใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 17 การลาไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
17.1 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ใหสวนงานที่
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัดพิจารณาถึงหลักการ ดังตอไปนี้
17.1.1 ความจําเปนและความตองการของมหาวิทยาลัยที่จะไดผูที่มีความรูความ
ชํานาญในสาขาวิชา และระดับความรูที่เหมาะสมแกหนาที่ที่กําหนด ซึ่งตองกําหนดโครงการศึกษาหรือ
ฝกอบรมและแผนงานหรือโครงการที่จะใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไวลวงหนาเปนการ
แนนอน
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17.1.2 สาขาวิ ช าและระดั บ ความรู ที่ จ ะให พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษา ณ
ตางประเทศนั้น ตองเปนสาขาและระดับที่ทางมหาวิทยาลัยตองการมาก ซึ่งไมมีการศึกษาในประเทศ หรือมีแต
ยังไมเพียงพอหรือไมสูงพอ ซึ่งโดยปกติจะใหไปศึกษาไดเฉพาะในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี แตสําหรับการ
อนุญาตใหไปศึกษาระดับปริญญาเอก โดยปกติจะอนุญาตใหเฉพาะผูที่จะกลับมาทําการสอนในระดับที่สวน
งานยืนยันเหตุผลความจําเปนที่ชัดเจนวา ตองใหผูมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก หรือกลับมาทําการวิจัย หรือ
ผูที่มีผลการศึกษาดีเดนเปนพิเศษ หรือมหาวิทยาลัย หรือผูที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย อาจจะพิจารณาใหตาม
เหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีก็ได
17.2 ให ส ว นงานที่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู ป ระสงค จ ะลาไปศึ ก ษา ฝ ก อบรม ณ
ตางประเทศอยูในสังกัดจัดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะลาไปศึกษา ฝกอบรม ณ ตางประเทศ ทําสัญญาลาไป
ศึกษา ฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
17.3 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ สวนงานที่
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัดจะตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยูโดยจะตองมีผูปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอและไมเปนเงื่อนไขในการตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
17.4 พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะลาไปศึกษา ฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
17.4.1 ผานการทดลองปฏิบัติงานแลว เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนของสวนงาน
ใหขออนุญาตจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
17.4.2 เปนผูที่ไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
17.4.3 เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชใหครบกอน
วันเกษียณอายุ การชดใชเวลาปฏิบัติงานนี้ใหรวมถึงการปฏิบัติงานชดใชการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติงานวิจัยเดิมที่คางอยูดวย
17.4.4 เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษานั้นในระดับที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด ยกเวนทุนประเภท 1(ข) ใหเปนไปตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศกําหนด
17.4.5 เป น ผู มี ร า งกายสมบู ร ณ แ ละมี สุ ข ภาพอนามั ย ดี พ อที่ จ ะไปศึ ก ษา ณ
ตางประเทศไดโดยผานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทยของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กําหนด สําหรับผูไปศึกษาดวยทุนประเภท 1(ข) จะใหแพทยอื่นที่ทางการของประเทศที่จะไปศึกษาเปนผูตรวจ
รับรองก็ได แตหากประเทศที่จะไปศึกษามิไดกําหนดใหตองตรวจรางกาย ตองผานการตรวจรางกายโดย
คณะกรรมการแพทย ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น หรือ สถานพยาบาลของรัฐ ตามที่
คณะกรรมการแพทยของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด
17.5 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ
จะตองรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม หรือรายงานความกาวหนาของการศึกษา ฝกอบรม ตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นทราบทุกสิ้นปการศึกษา หรือเสร็จสิ้นหลักสูตรของการฝกอบรม หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม
รายงานผลการศึกษา ฝกอบรม หรือรายงานความกาวหนาของการศึกษา ฝกอบรม โดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงการประวิงเวลา ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวรายงานตามลําดับจนถึงอธิการบดี และ
อธิการบดีอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา ฝกอบรม หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีก็ได
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ถายังศึกษา ฝกอบรม ไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและ
ความจําเปนอยางยิ่งอาจเสนอขออนุญาตขยายระยะเวลาศึกษา ฝกอบรมได ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาหรือตาม
หลักสูตรการฝกอบรมแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตองแนบผลการศึกษา ฝกอบรมที่ผานมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ของมหาวิทยาลัย โดยใหยื่นขออนุญาตกอนครบกําหนดที่ไดรับอนุญาตไวเดิม พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
ดังกลาวตอผูมีอํานาจอนุญาต ไมนอยกวา 60 วัน
17.6 การไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ ไมเกิน 60 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการใหถือวา
เปนการไปปฏิบัติงาน
ขอ 18 การลาไปดูงาน ณ ตางประเทศ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
18.1 การลาไปดูงาน ณ ตางประเทศ ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
18.1.1 การใหพ นักงานมหาวิทยาลัย ดูงานโดยเป นสว นหนึ่งของการศึกษาหรือ
ฝกอบรม หรือตอจากการศึกษาหรือฝกอบรมอันถือเปนการศึกษาหรือฝกอบรมดวย ตองดําเนินการตามที่
กําหนดไวสําหรับกรณีศึกษาหรือฝกอบรม
18.1.2 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยดูงานดวยทุนประเภท 1 (ก) ทุนประเภท 1 (ค)
หรือทุนประเภท 2 ใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาต
18.1.3 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยดูงานดวยทุนประเภท 1 (ข) ใหมหาวิทยาลัย
และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ทําความตกลงกันกอนแลวดําเนินการเพื่อเสนอผูมี
อํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาต
18.2
การไปดูงาน ณ ตางประเทศ ตามหลักสูตร หรือโครงการ หรือแผนการดูงาน
ตางประเทศไมเกิน 60 วัน ใหถือวาเปนการไปปฏิบัติงาน หากเกิน 60 วัน ใหถือเปนการลาไปดูงาน ณ
ตางประเทศ และใหจัดทําสัญญาลาไปดูงาน ณ ตางประเทศ
ขอ 19 การลาไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ใหถือปฏิบัติดังนี้
19.1 การให พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลาไปปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ณ ต า งประเทศ ส ว นงานที่
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัดจะตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยูใหเพียงพอโดยไมใหเสียหายแก
มหาวิทยาลัย หรือตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
19.2 พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะลาไปปฏิบัติงานวิจัยจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
19.2.1 เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา เวนแตการทําวิจัยซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการศึกษา
19.2.2 เปนผูที่มีวันปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยติดตอกันมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป เวนแตกรณีความจําเปนอยางยิ่ง จะใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่พนทดลองปฏิบัติงานแลวไป
ปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศก็ได ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี
19.2.3 เปนผูที่สามารถกลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบกอนวันเกษียณอายุ
19.2.4 เป น ผู ที่ ส ว นงานที่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู นั้ น อยู ใ นสั ง กั ด รั บ รองว า มี
ประสบการณในดานการวิจัยหรืองานสอน หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะทําการปฏิบัติงานวิจัยมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติการวิจัย หรืออยูในระหวางลาศึกษาในประเทศและไป
ปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษานั้น
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19.3 ให ส ว นงานที่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู ป ระสงค จ ะลาไปปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ณ
ตางประเทศอยูในสังกัดจัดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะลาไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ทําสัญญาลาไป
ปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
19.4 การใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ใหหนวยงานที่
พนักงานมหาวิทยาลัยผูประสงคจะลาไปปฏิบัติงานวิจัยอยูในสังกัดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนด หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดสงเอกสารดังตอไปนี้แกผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
19.4.1 หนังสือตอบรับจากสถานที่ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งระบุชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย
และเรื่องที่ปฏิบัติการวิจัยรวมทั้งระยะเวลาที่ปฏิบัติงานวิจัย หรือวันเริ่มปฏิบัติงานวิจัย
19.4.2 หลักฐานการไดรับทุน ซึ่งระบุลักษณะทุน จํานวนทุน และระยะเวลาใหทุน
19.4.3 โครงการพรอมทั้งแผนปฏิบัติงานวิจัยโดยสมบูรณ ซึ่งตองแสดงกําหนด
ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยโดยละเอียด
19.4.4 บันทึกของสวนงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัด ซึ่งแสดงเหตุผล
ความจํ าเปน ที่จะต องใหพ นักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานวิจัย ตลอดจนความสอดคล องกับโครงการ
แผนงานผลประโยชนที่จะไดรับ
19.5 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ ตองปฏิบัติดังนี้
19.5.1 จะขยายกําหนดระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากที่ไดรับอนุญาต
ไว มิ ไ ด เว น แต จ ะได รั บ ความเห็ น ชอบจากผู มี อํ า นาจอนุ ญ าต ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย จะอนุ ญ าตให พ นั ก งาน
มหาวิ ท ยาลัย อยู ปฏิ บั ติง านวิ จั ย ณ ตางประเทศไดไ มเกิน 2 ปนั บแตวั น ที่เ ริ่ มลาไปปฏิบัติง านวิจัย ณ
ตางประเทศ
19.5.2 จะอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอมิได
19.5.3 จะตองรายงานความกาวหนาของการวิจัยทุก 6 เดือน และสงรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณจํานวน 2 ฉบับใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงอธิการบดีทราบ ภายใน 45 วัน นับ
แตวันสิ้นสุดโครงการปฏิบัติงานวิจัย
19.5.4 การไปปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการที่ใชระยะเวลาไมเกิน 60 วัน ใหถือเปน
การปฏิบัติงาน
ขอ 20 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ณ ตางประเทศ ตองอยูในการกํากับ ดูแลของสวนงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นอยูในสังกัด
ขอ 21 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตหรือสําเร็จ หรือเสร็จสิ้นจากการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัยกอนครบกําหนดที่ไดรับอนุญาต ตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศไทยและรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
21.1 ภายในระยะเวลาไมเกิน 20 วัน สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยเกิน 1 ป
21.2 ภายในระยะเวลาไมเกิน 10 วัน สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยเกิน 6 เดือน
21.3 ภายในระยะเวลา ไมเกิน 5 วัน สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยไมเกิน 6 เดือน
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21.4 ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยไมเกิน 3 เดือน
หากพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามหลักเกณฑดังกลาว ให
พนักงานมหาวิทยาลัยลากิจสวนตัว นับตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ หรือสําเร็จ หรือ
เสร็จสิ้น จาก การศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยนั้น
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแลว ตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติ ภายใน
2 วันทําการ แตทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติแลว ใหรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัยตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน
กรณีผูลาเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว ไดรับทุนดําเนินการวิจัยหลังปริญญาเอก
ใหทําเรื่องขออนุมัติใหหัวหนาสวนงานเห็นชอบแลวเสนออธิการบดีอนุมัติเฉพาะราย
สําหรับการปฏิบัติตามขอ 21 หากไมอาจปฏิบัติไดเพราะมีเหตุจําเปนอื่น ใหเสนอขอ
อนุมัติเปนการเฉพาะรายโดยตองมีคํารับรองจากหัวหนาสวนงาน
ขอ 22 การรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ณ ตางประเทศ
ใหลาโดยไดรับเงินเดือนมีระยะเวลาตามหลักสูตร สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใชเวลาศึกษาเกินหลักสูตร
ใหไดรับเงินเดือนลดลงปละรอยละ 20 ในสวนระยะเวลาที่เกินนั้น แตทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลา 1 เทาของ
หลักสูตร หากเกิน 1 เทาของหลักสูตรใหสวนงานเรียกตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติ
ขอ 23 ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาไปฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ
ตางประเทศ ไดรับเงินเดือนระหวางลา กรณีการไปปฏิบัติงานวิจัยที่ไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทน ใหมีการ
จัดสรรเงิน เดือ นหรื อค า ตอบแทนที่ไ ด รั บ ใหแ กสว นงานตน สั งกั ด และมหาวิ ท ยาลัย ตามที่ มหาวิท ยาลั ย
เห็นชอบ
ขอ 24 การลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
24.1 ลักษณะของการการลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ อาจกระทําไดดังนี้
24.1.1 การวิจัย
24.1.2 การแตงหรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ
24.1.3 การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการอยางอื่น ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสวนงาน
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการดังกลาว หากมีความจําเปนตองไป
คนควาวิจัย หรือเก็บขอมูลประกอบการปฏิบัติงานฯ ในตางประเทศก็สามารถกระทําได
24.2 ผูที่จะขอลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ตองมีคุณสมบัติและขอกําหนด
ดังนี้
24.2.1 อายุไมเกิน 57 ป นับถึงวันยื่นคําขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
24.2.2 เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา
24.2.3 เปนผูไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัย
24.2.4 เปนผูปฏิบัติงานตามขอ 24.2.2 หรือเปนขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา เฉพาะสายงานประเภท ก. ที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานมาแลวเปน
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เวลาไมนอยกวา 6 ป จนถึงวันยื่นคําขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ แตมิใหนับระยะเวลาที่
ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือการไปปฏิบัติงานวิจัยเขาดวย
24.2.5 ระหวางไปปฏิบัติงานตองไมไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนใด ๆ จากบุคคล
หรือหนวยงานภายนอก ยกเวนเงินอุดหนุนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
24.2.6 ไมเปนการศึกษาเพื่อเพิ่มเติมคุณวุฒิ
24.3 ระยะเวลาการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
24.3.1 ครั้งแรก ไมเกิน 12 เดือน
24.3.2 ครั้งตอไป ไมเกิน 6 เดือน และจะตองมีวันกลับมาปฏิบัติงานหลังจากไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา 3 ป
24.3.3 ครั้งตอไป ไมเกิน 12 เดือน ถามีวันกลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งสุดทายมาแลวไมนอยกวา 6 ป
24.4 ในระหวางการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หากตองไปปฏิบัติงาน
ตางจังหวั ด หรือไปปฏิบั ติงานนอกสถานที่ หรือเดินทางไปคน ควาวิจัย หรือเก็ บข อมูลเพื่ อประกอบการ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ จะไมไดรับอนุมัติใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก จากมหาวิทยาลัยไมวากรณี
ใดทั้งสิ้น
24.5 ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ โดยใหผูไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการยื่นคําขอ และรายละเอียดโครงการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอตอหัวหนาภาควิชา หรือ
ผูบั ง คั บบั ญ ชาชั้ น ต น ที่ เ ที ย บเท าที่ ต นสัง กั ด อยู เพื่อ นํ า เสนอความเห็ น ต อ กรรมการบริ ห ารส ว นงาน เป น
ผูพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑตอไปนี้
24.5.1 ตองเปนโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ซึ่งจะเปนประโยชนอยาง
แทจริงตอการสอน การวิจัย หรือเปนประโยชนทางวิชาการที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นรับผิดชอบอยู
24.5.2 ตองเปนระยะเวลาที่เหมาะสมกับโครงการที่ขอไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
24.5.3 ตองไมเปนผลเสียหายตองานของสวนงานที่ผูนั้นสังกัดอยู และไมเปนเหตุให
ตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
24.5.4 ต อ งอยู ใ นจํ า นวนไม เ กิ น ร อ ยละสิ บ ของจํ า นวนคณาจารย ป ระจํ า ที่ เ ป น
ขาราชการและที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะหรือวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในขณะที่พิจารณา
และจํานวนดังกลาวใหนับรวมอยูในจํานวนโควตาของผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอภายในประเทศ อนึ่งใน
การคํานวณจํานวนผูที่จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการนั้น ใหคิดจํานวนเลขเต็ม ถามีทศนิยม
เกินครึ่งใหนับเปน 1 คน แตถาคํานวณแลวไดไมถึง 1 คน ใหนับเปน 1 คน
24.6 มาตรการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ดังนี้
24.6.1 ใหผูขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ รายงานความกาวหนา
ทุก ๆ 3 เดือน ของโครงการที่ไดรับอนุมัติ เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
สวนงานพิจารณา และเมื่อโครงการสําเร็จสมบรูณใหสงผลงานตอผูบังคับบัญชาชั้นตนภายในหนึ่งเดือน เพื่อ
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นําเสนอคณะกรรมการบริหารสวนงานประเมินผลโครงการนั้น แลวเสนอตามลําดับชั้นจนถึงอธิการบดีเพื่อ
พิจารณา
24.6.2 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารสวนงานเห็นวา รายงานความกาวหนาไม
เปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติใหรีบรายงานตามลําดับชั้นจนถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณาภายใน 10 วันทํา
การ
24.6.3 ใหสวนงานตนสังกัด สรุปรายงานพรอมทั้งสงผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
24.7 ผูที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หากมีเหตุขัดของ ไม
สามารถดํ า เนิ น การตามโครงการดว ยเหตุ ผ ลใด ๆ ก็ ต าม ให รี บ รายงานต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ขอกลั บ มา
ปฏิบัติงานทันที และใหรายงานตามลําดับจนถึงอธิการบดีผูมีอํานาจอนุมัติ
ในระหวางที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ถาหากมหาวิทยาลัยมี
ความจําเปนจะใหกลับมาปฏิบัติงาน ใหอธิการบดีเปนผูสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานทันที
24.8 ผูที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หากไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหสวนงานตนสังกัด ดําเนินมาตรการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังนี้
24.8.1 สั่งใหกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติ
24.8.2 ตัดสิทธิไมใหไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการอีก
24.8.3 ไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
24.8.4 ลงโทษทางวินัย
เมื่อดําเนินการตามมาตรการดังกลาวแลวใหสวนงานแจงใหมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและดําเนินการตอไปดวย
24.9 ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ มีสิทธิดังตอไป
24.9.1 ไดรับเงินเดือนในระหวางลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
24.9.2 ไดเลื่อนเงินเดือนประจําป
24.9.3 ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ
24.9.4 มีสิทธิในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ขอ 25 การจายเงินประจําตําแหนงระหวางลา ในปหนึ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนงระหวางลาได ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
25.1 ลาปวยจายไมเกินหกสิบวันทําการ สวนที่ลาเกินไมไดรับเงินประจําตําแหนง
25.2 ลาคลอดบุตรจายไมเกินเกาสิบวัน สวนที่ลาเกินไมไดรับเงินประจําตําแหนง
25.3 ลากิจสวนตัวจายไมเกินสี่สิบหาวันทําการ สวนที่ลาเกินไมไดรับเงินประจําตําแหนง
แตในปที่เริ่มทํางานใหจายเงินประจําตําแหนงระหวางลาไดไมเกินสิบหาวันทําการ
25.4 การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย หรือลาไปปฏิบัติธรรม จายไมเกินหก
สิบวัน สวนที่ลาเกินไมไดรับเงินประจําตําแหนง
25.5 การลาไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลจายไมเกินหกสิบวัน สวนที่
ลาเกินไมไดรับเงินประจําตําแหนง
25.6 การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จายไมเกินหกสิบวัน สวนที่
ลาเกินไมไดรับเงินประจําตําแหนง

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวย วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการไดรับเงินเดือนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552)

ผูมีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาต

นายกสภามหาวิทยาลัย หรือผูที่
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
อธิการบดี
คณบดี หรือผูอํานวยการสถาบัน
สํานัก หรือหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบ
เทาคณะ
หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวย
งานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชา ผูอํานวยการกอง
เลขานุการสวนงาน
หัวหนาฝายหรือหัวหนางาน

ลาปวย
ครั้งหนึ่ง
ไมเกิน

ลากิจสวนตัว
ครั้งหนึ่ง
ไมเกิน

(วัน)

(วัน)

อธิการบดี

X

X

X

X

X

X

X

X

พนักงานมหาวิทยาลัย
ทุกตําแหนงในสังกัด
พนักงานมหาวิทยาลัย
ทุกตําแหนงในสังกัด

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

พนักงานมหาวิทยาลัย
ทุกตําแหนงในสังกัด

30

10

X

X

-

-

-

-

พนักงานมหาวิทยาลัย
ทุกตําแหนงในสังกัด

15

5

-

5

-

-

-

-

ผูลา

ลาคลอดบุตร

ลาพักผอน
ครั้งหนึ่ง
ไมเกิน
(วัน)

หมายเหตุ X หมายถึง มีอํานาจพิจารณาอนุญาตการลาประเภทนั้นไดเต็มตามจํานวนวันที่กําหนดใหลาได

ลาอุปสมบท
ลาเขารับการ ลาศึกษา ฝกอบรม
ลาไป
หรือลาไปประกอบ
ตรวจเลือก ดูงาน หรือปฏิบัติ เพิ่มพูนความรู
พิธีฮัจยหรือลาไป
งานวิจัย
หรือเตรียมพล
ทางวิชาการ
ปฏิบัติธรรม

