
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการอนุญาตให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

พ.ศ. 2557 
 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการอ่ืน ที่มิใช่การเพ่ิมวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิ  พัฒนา  เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่แก่สังคม  และท าให้
มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับ  ข้อ ๖  ของระเบียบ  ก.พ.อ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖   และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ในการประชุมครั้งที่ 8/2557  เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงวางระเบียบไว้  ดังนี้  

ข้อ ๑  ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การอนุญาตให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  พ.ศ. 2557” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ว่าด้วยการอนุญาต

ให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๔  
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 “หน่วยงาน”  หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย  หรือหน่วยงานอย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่
จัดการเรียนการสอนการสอนและมีฐานะเทียบเท่าคณะ                                                           
 “อาจารย์”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานสายวิชาการ                                                                        
 “การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ” หมายความว่า  การด าเนินการ
หรือร่วมด าเนินการใด ๆ  อันจะมีผลให้เกดิความรู้ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน และหมายความรวมถึงการด าเนินการ
วิจัย  ร่วมวิจัย  และการแต่งหรือเรียบเรียงต าราทางวิชาการด้วย  หรือการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการอย่างอ่ืน  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕  การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  อาจกระท าได้ดังนี้  
(๕.๑)  การวิจัย  
(๕.๒)  การแต่งหรือเรียบเรียงต าราทางวิชาการ 



(๕.๓)  การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอย่างอ่ืน  เช่น  การเข้ารับการ
เพ่ิมทักษะในสถานประกอบการ  

ข้อ ๖  การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อ
การสอน  การวิจัย  หรือเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง  โดยอาจเป็นการปฏิบัติงาน
ภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้  และจะต้องไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ภารกิจของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติงานในลักษณะใดเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการหรือไม่   ให้อธิการบดีเป็น      
ผู้วินิจฉัย 
 จ านวนของอาจารย์ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  เมื่อ
รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนอาจารย์ประจ าของหน่วยงาน  และไม่เกินสาขาวิชาละ ๓  คน                                                                                                                                           
 ข้อ ๗  ผู้ที่จะขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ต้องมีคุณสมบัติและ
ข้อก าหนดดังนี้  
 (๗.๑)  ต้องเป็นผู้ปฏิบัติราชการด้วยดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เป็นผู้ที่อยู่ใน
ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย  
 (๗.๒)  ผู้ที่จะขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตามข้อ  (๕.๑) หรือ 
(๕.๒)  ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี นับถึงวันยื่นค าขอลาไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  แต่มิให้นับระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ  ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม  
หรือการไปปฏิบัติการวิจัยเข้าด้วย  
 (๗.๓)  ผู้ที่จะขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตามข้อ (๕.๓)  ต้อง
ปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน  (พ้นทดลองงาน)  นับถึงวันยื่นค าขอลา
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  แต่มิให้นับระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ  ศึกษาดูงาน 
ฝึกอบรม  หรือการไปปฏิบัติการวิจัยเข้าด้วย 
 (๗.๔)  การขอลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการครั้งต่อไป ในกรณีเคยได้รับ
อนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตามข้อ  (๕.๑)  หรือ  (๕.๒)  จะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  นับแต่วันที่กลับจากการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
 (๗.๕)  การขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการครั้งต่อไป  ในกรณีเคย
ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตามข้อ (๕.๓)  จะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันที่กลับจากการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  
 ข้อ ๘  การอนุมัติให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตามข้อ  (๕.๑) 
หรือ  (๕.๒)  ให้กระท าได้ในระยะเวลาคราวละไม่เกิน ๑๒ เดือน                                                                         
 การอนุมัติให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ตามข้อ  (๕.๓)  ให้
กระท าได้ในระยะเวลาคราวละไม่เกิน  ๒  เดือน 
 ข้อ ๙  ในการพิจารณาอนุมัติการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการให้ด าเนนิการดังนี้ 
 (๙.๑)  ให้อาจารย์ที่ประสงค์จะขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการยื่น
เอกสารตาม  ข้อ  ๑๐  ต่อหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีตามล าดับ  
 (๙.๒)  ให้คณบดีเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการ  ระยะเวลา  และแผนการปฏิบัติงาน  โดยค านึงถึงหลักการ
ตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  เพ่ือเสนอต่ออธิการบดี  

- ๒ - 



(๙.๓)  หากอธิการบดีอนุมัติ  ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้อาจารย์ผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ข้อ ๑๐  การขออนุญาตลาตามข้อ  ๙  ให้ผู้ขอลายื่นเอกสารต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
   (๑๐.๑)  ใบค าขอซึ่งมีความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
   (๑๐.๒)  เค้าโครงวิจัย  หรือเค้าโครงเนื้อหาของเอกสารต าราที่จะเรียบเรียง  ตามข้อ 
(๕.๑)  หรือ  ข้อ (๕.๒)  หรือโครงการปฏิบัติงาน  เพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างอ่ืน  ตามข้อ (๕.๓)   
   (๑๐.๓)  แผนปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ขอลาไปเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

ข้อ ๑๑  อาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  จะต้องไม่มี  
ชั่วโมงสอนทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการในมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อ ๑๒  อาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการต้องท าสัญญา
การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  และสัญญาค้ าประกันตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๓  อาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ต้องปฏิบัติดังนี้  
(๑๓.๑)  ส าหรับการลาตามข้อ  (๕.๑)  และ  (๕.๒)  ให้อาจารย์ที่ได้รับอนุมัติ  รายงาน

ความก้าวหน้าทุก  ๓  เดือนของโครงการที่  ได้รับอนุมัติ  เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา  เพ่ือเสนอต่อคณบดี 
และเมื่อโครงการสิ้นสุดให้ส่งผลงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้ นภายใน ๑ เดือน  เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลโครงการนั้น  แล้วเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ  

ในกรณีการลาตามข้อ  (๕.๓)  ให้อาจารย์ที่ได้รับอนุมัติ  รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการภายใน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่กลับจากการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา  เพ่ือเสนอต่อคณบดี  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  ประเมินผลโครงการ
นั้น  แล้วเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ  

 (๑๓.๒)  ในกรณีที่คณบดีเห็นว่ารายงานความก้าวหน้าของโครงการตามข้อ  (๕.๑)  และ 
(๕.๒)  ไม่เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ ให้รีบรายงานอธิการบดี  ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
โดยอธิการบดีอาจพิจารณาให้อาจารย์ผู้นั้นปรับโครงการ  หรือแผนการปฏิบัติงาน  หรืออาจสั่งให้อาจารย์     
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ  

  (๑๓.๓)  ให้มหาวิทยาลัยสรุปรายงานพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปีการศึกษา 

ข้อ ๑๔  ในระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ให้อาจารย์ผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ  (หากมี)  เท่านั้น  โดยได้รับการปรับเงินเดือนประจ าปี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนเงินเดือนของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๕  การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตามข้อ (๕.๑) หรือ (๕.๒) 
อาจารย์ที่ลา  จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ  ที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน    
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเองทั้งสิ้น  

การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตามข้อ  (๕.๓)  อาจารย์ที่ลา อาจขอรับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการจากมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๑๖  หากอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ          
มีข้อขัดข้อง  ไม่สามารถด าเนินการอนุมัติตามโครงการด้วยเหตุผลใด ๆ  ก็ตาม  ให้รีบรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงอธิการบดี  เพ่ือขออนุมัติกลับมาปฏิบัติราชการทันที  

ข้อ ๑๗  หากอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ         
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของระเบียบ  หรือสัญญา  หรือผลการประเมินตามข้อ  (๑๓.๑)  ไม่เป็นไป
ตามข้อ  ๖ วรรคหนึ่ง  หรือกรณีที่อธิการบดีมีค าสั่งให้อาจารย์ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ  (๑๓.๒)  หรือ
ในกรณีโครงการสิ้นสุดแต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้อธิการบดีมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้  

(๑๗.๑)  สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการประจ า  
(๑๗.๒)  ตัดสิทธิไม่ให้ลาไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการอีก  
(๑๗.๓)  สอบสวนทางวินัย 

 ข้อ ๑๘  อาจารย์ผู้ใดที่ได้รับอนุมัติให้ลา  ไม่กลับมาปฏิบัติงานตามสัญญา  ต้องชดใช้เงินเดือน
รวมทั้งเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการนั้น คืนให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด  อีกท้ังต้องชดใช้เงินเบี้ยปรับให้แก่มหาวิทยาลัยอีกเป็นจ านวนหนึ่ง
เท่าของจ านวนเงินที่ต้องชดใช้คืนด้วย   
 ข้อ ๑๙  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

        ประกาศ  ณ   วันที่        ๒๓   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                              พลเอก 

                                                        (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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