
 
 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
ว�าด�วยการอนุญาตให�อาจารย�ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการอ่ืน           
ท่ีมิใช�การเพ่ิมวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิ  เพ่ือพัฒนาและเผยแพร�องค*ความรู�ใหม�แก�สังคม  และมุ�งสู�ความเป+นเลิศ     
ทางวิชาการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสองแห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน         
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๒)  แห�งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร*  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔ จึงออกข�อบังคับไว�ดังนี้ 

 ข�อ  ๑  ข�อบังคับนี้  เรียกว�า  “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร*  ว�าด�วย             
การอนุญาตให�อาจารย*ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ข�อ ๒  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศเป+นต�นไป 

 ข�อ  ๓  บรรดาข�อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ  หรือมติอ่ืนใดท่ีกําหนดไว�แล�วในข�อบังคับนี้           
หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับข�อบังคับนี้  ให�ใช�ข�อบังคับนี้แทน 

 ข�อ  ๔  ในข�อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว�า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร* 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว�า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร* 
 “อธิการบดี”  หมายความว�า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร* 
 “หน�วยงาน”  หมายความว�า  คณะ  วิทยาลัย  หรือหน�วยงานอย�างอ่ืนท่ีทําหน�าท่ีจัดการเรียน   
การสอนและมีฐานะเทียบเท�าคณะ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว�า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
 “อาจารย*”  หมายความว�า  ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย           
ท่ีปฏิบัติงานสายวิชาการ 
 “การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ”  หมายความว�า  การลาไปปฏิบัติงานด�านการ
วิจัย  การแต�งหรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ  หรือการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการอย�างอ่ืน   
ซ่ึงได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

 ข�อ  ๕  การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ  อาจกระทําได�ดังนี้ 
  (๑)  การวิจัย 

(๒)  การแต�งหรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ 



-๒- 

(๓)  การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการอย�างอ่ืน เช�น การเข�ารับการเพ่ิม 
ทักษะในสถานประกอบการ  ซ่ึงได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข�อ  ๖  การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ จะต�องเป+นไปเพ่ือประโยชน*ต�อการสอน   
การวิจัย  หรือเพ่ือประโยชน*ต�อวิชาการของมหาวิทยาลัยอย�างแท�จริง  โดยอาจเป+นการปฏิบัติงานภายในประเทศ  
หรือต�างประเทศก็ได�  และจะต�องไม�ทําให�เกิดความเสียหายแก�ภารกิจของหน�วยงานหรือของมหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติงานในลักษณะใดเป+นการเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการหรือไม�  ให�คณะกรรมการเป+น        
ผู�วินิจฉัย 

จํานวนของอาจารย*ท่ีจะได�รับอนุมัติให�ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ  เม่ือรวมกันแล�ว
จะต�องไม�เกินร�อยละสิบของจํานวนอาจารย*ประจําของหน�วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู�ในขณะท่ีพิจารณา  และจํานวน
ดังกล�าวให�นับรวมจํานวนผู�ได�รับอนุมัติให�ลาศึกษาต�อภายในประเทศ  ท้ังนี้  หากมีทศนิยมให�นับเป+นหนึ่งคน   

 ข�อ  ๗  ผู�ท่ีจะขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ  ต�องมีคุณสมบัติและข�อกําหนดดังนี้ 
  (๑)  ต�องมีอายุไม�เกิน ๕๗ ปJ  นบัถึงวันยื่นคําขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ 
  (๒)  ต�องเป+นผู�ปฏิบัติราชการด�วยดี  มีความประพฤติเรียบร�อย  และไม�เป+นผู�ท่ีอยู�ในระหว�าง  
ถูกสอบสวนทางวินัย 
   (๓)  ผู�ท่ีจะขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการตามข�อ  ๕  (๑)  หรือ  (๒)  
ต�องปฏิบัติงานในตําแหน�งอาจารย*มาแล�วเป+นเวลาไม�น�อยกว�า ๖ ปJ  นับถึงวนัยื่นคําขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� 
ทางวิชาการ  แต�มิให�นับระยะเวลาท่ีได�รับอนุมัติให�ไปศึกษาต�อ  ศึกษาดูงาน  ฝMกอบรม  หรือการไปปฏิบัติการวิจัย 
เข�าด�วย   
 (๔)  ผู�ท่ีจะขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการตามข�อ  ๕  (๓)  ต�องปฏิบัติงานใน
ตําแหน�งอาจารย*มาแล�วเป+นเวลาไม�น�อยกว�า ๖ เดือน  (พ�นทดลองงาน)  นับถึงวันยื่นคําขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู�ทางวิชาการ  แต�มิให�นับระยะเวลาท่ีได�รับอนุมัติให�ไปศึกษาต�อ  ศึกษาดูงาน  ฝMกอบรม  หรือการไปปฏิบัติการ
วิจัยเข�าด�วย   
 (๕)  การขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการครั้งต�อไป  ในกรณีเคยได�รับอนุมัติให�ลา
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการตามข�อ  ๕  (๑)  หรือ  (๒)  จะต�องมีเวลาปฏิบัติงานต�อเนื่องกันไม�น�อย 
กว�า ๖ ปJ  นับแต�วันท่ีกลับจากการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ 
 (๖)  การขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการครั้งต�อไป  ในกรณีเคยได�รับอนุมัติให�ลา
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการตามข�อ  ๕  (๓)  จะต�องมีเวลาปฏิบัติงานต�อเนื่องกันไม�น�อยกว�า ๑ ปJ  
นับแต�วันท่ีกลับจากการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ 

 ข�อ  ๘  การอนุมัติให�อาจารย*ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ  ตามข�อ ๕ (๑)  หรือ  
(๒)  ให�กระทําได�ในระยะเวลาคราวละไม�เกิน ๑๒ เดือน 

  การอนุมัติให�อาจารย*ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ  ตามข�อ  ๕  (๓)  ให�กระทําได� 
ในระยะเวลาคราวละไม�เกิน ๒ เดือน 

 ข�อ  ๙  ในการพิจารณาอนุมัติการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการให�ดําเนินการดังนี้ 



-๓- 

  (๑)  ให�อาจารย*ท่ีประสงค*จะขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการยื่นเอกสารตาม  
ข�อ ๑๐  ต�อหัวหน�าสาขาวิชาและคณบดีตามลําดับ   
  (๒)  ให�คณบดีเสนอเรื่องพร�อมความเห็นต�อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
ข�อเสนอโครงการ ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงหลักการตามข�อ ๕  และข�อ  ๖ 
  (๓)  หากคณะกรรมการอนุมัติ  ให�มหาวิทยาลัยมีคําสั่งให�อาจารย*ผู�นั้นลาไปปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ข�อ  ๑๐  เอกสารท่ีใช�ในการเสนอขออนุมัติประกอบด�วย 
  (๑)  ใบคําขอซ่ึงมีความเห็นของผู�บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
  (๒)  เค�าโครงวิจัยหรือเค�าโครงเนื้อหาของเอกสารตําราท่ีจะเรียบเรียง  หรือโครงการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการอย�างอ่ืน 
  (๓)  แผนปฏิบัติงานในระยะเวลาท่ีขอลาไปเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ 

 ข�อ  ๑๑  อาจารย*ท่ีได�รับอนุมัติให�ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ  จะต�องไม�มี         
ชั่วโมงสอนท้ังภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการในมหาวิทยาลัยในระหว�างท่ีไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทาง
วิชาการ  เว�นแต�ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป+นกรณีพิเศษ 

 ข�อ  ๑๒  อาจารย*ท่ีได�รับอนุมัติให�ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการต�องทําสัญญาการ
ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการและสัญญาคํ้าประกันตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข�อ  ๑๓  อาจารย*ท่ีได�รับอนุมัติให�ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ  ต�องปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)  ให�รายงานความก�าวหน�าทุก ๆ ๓ เดือนของโครงการท่ีได�รับอนุมัติ  เสนอต�อหัวหน�า
สาขาวิชา  เพ่ือเสนอต�อคณบดี  และเม่ือโครงการสําเร็จบริบูรณ*ให�ส�งผลงานต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับข้ันภายใน    
๑ เดือน  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําหน�วยงานประเมินผลโครงการนั้น  แล�วเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ 
  (๒)  ในกรณีท่ีคณบดีเห็นว�ารายงานความก�าวหน�าไม�เป+นไปตามโครงการท่ีได�รับอนุมัติ    
ให�รีบรายงานอธิการบดีผ�านกองบริหารงานบุคคล  เพ่ือนําเข�าสู�การพิจารณาของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการ  
อาจพิจารณาให�อาจารย*ผู�นั้นปรับโครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน  หรืออาจสั่งให�อาจารย*ผู�นั้นกลับเข�าปฏิบัติงาน
ตามปกติ 
  (๓)  ให�คณะกรรมการสรุปรายงานพร�อมท้ังผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวชิาการ 
ของอาจารย*ในมหาวิทยาลัย  ให�สภามหาวิทยาลัยทราบทุก ๆ  สิ้นปJการศึกษา 

 ข�อ  ๑๔  ในระหว�างการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ  ให�อาจารย*ผู�นั้นได�รับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ (ถ�ามี) เท�านั้น  โดยได�รับการปรับเงินเดือนประจําปJตามหลักเกณฑ*และวิธีการ 
ในการเลื่อนเงินเดือนของมหาวิทยาลัย 

 อาจารย*ท่ีลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการตามข�อ  ๕  (๑)  หรือ  (๒)  จะต�องเป+น
ผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายใดๆ  ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากหรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการเอง
ท้ังสิ้น 



-๔- 

 อาจารย*ท่ีลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการตามข�อ  ๕  (๓)  อาจขอรับการสนับสนุน
ค�าใช�จ�ายบางส�วนท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากหรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

 ข�อ  ๑๕  หากอาจารย*ท่ีได�รับอนุมัติให�ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการมีข�อขัดข�อง         
ไม�สามารถดําเนินการตามโครงการด�วยเหตุผลใด ๆ  ก็ตาม  ให�รีบรายงานต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับข้ันจนถึง
อธิการบดี  เพ่ือขอกลับมาปฏิบัติราชการทันที  และให�กองบริหารงานบุคคลรายงานคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ         
ให�กลับมาปฏิบัติราชการ 

 ข�อ  ๑๖  หากอาจารย*ท่ีได�รับอนุมัติให�ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการ  ไม�ปฏิบัติ        
ตามเง่ือนไขข�อใดข�อหนึ่งของระเบียบ  หรือผลการประเมินตามข�อ  ๑๓(๑)  ไม�เป+นไปตามข�อ  ๖  วรรคหนึ่ง        
ให�คณะกรรมการมีมติอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�าง  ดังนี้ 
  (๑)  สั่งให�กลับเข�าปฏิบัติราชการประจํา 

(๒)  ตัดสิทธิไม�ให�ลาไปเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการอีก 
(๓)  สอบสวนเพ่ือลงโทษทางวินัย 

ข�อ  ๑๗  อาจารย*ผู�ใดไม�กลับมาปฏิบัติงานตามสัญญา  ต�องชดใช�เงินเดือนรวมท้ังเงินอ่ืนใดท่ีได�รับ
จากทางราชการในระหว�างเวลาท่ีได�รับอนุมัติให�ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางวิชาการนั้นคืนให�แก�
มหาวิทยาลัยท้ังหมด   

อีกท้ังต�องชดใช�เงินเบ้ียปรับให�แก�มหาวิทยาลัยอีกเป+นจํานวนหนึ่งเท�าของจํานวนเงินท่ีต�องชดใช�คืน
ตามวรรคหนึ่งด�วย 

 ข�อ  ๑๘  ให�อธิการบดีเป+นผู�รักษาการให�เป+นไปตามข�อบังคับนี้  หากมีปQญหาเก่ียวกับการตีความ       
ตามข�อบังคับนี้  ให�อธิการบดีเป+นผู�วินิจฉัยชี้ขาดและให�ถือเป+นท่ีสุด  

 ประกาศ   ณ   วันท่ี      ๙     มิถุนายน    พ.ศ.   ๒๕๕๔  

 

 
 

(นายประพัฒน*  โพธิวรคุณ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร*  

 


