ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔
--------------------------------ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่าข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่
สายงาน ประเภท ก. ตามกฎทบวง เมื่อปฏิบัติหน้าที่งานประจาติดต่อกันมาเป็นเวลานานพอสมควร สมควร
จะได้มีโอกาสขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในประเทศ โดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนใดๆ จากคนภายนอก ยกเว้นเงินอุดหนุนการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย/ สถาบันกาหนด ทั้งนี้ จักต้องไม่ใช่เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มวุฒิ อาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๐
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้วางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๒๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓๑ การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ อาจกระทาได้ดังนี้
๓.๑ การวิจัย
๓.๒ การแต่งหรือเรียบเรียงตาราทางวิชาการ
๓.๓ การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างอื่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้มอบหมายให้พิจารณา
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง หากมีความจาเป็นต้อง
ค้นคว้าวิจัยหรือเก็บข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานฯ ในต่างประเทศก็ได้กระทาได้
ข้อ ๔ ผู้ที่จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติและข้อกาหนดดังนี้
---------------------------------------๑

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง วิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖

-๒๔.๑ ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๗ ปีนับถึงวันยื่นคาขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
๔.๒ ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยในตาแหน่งที่ระบุไว้ในข้อ ๑๑ (ก) แห่ง
กฎทบวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๔.๓ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติราชการด้วยดีมีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่าง
การถูกสอบสวนทางวินัย
๔.๔ ต้องปฏิบัติงานในตาแหน่งตามข้อ ๔.๒ มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี จนถึงวันยื่น
คาขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ แต่มิให้นับระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน หรือการไปปฏิบัติการวิจัยเข้าด้วย ทั้งนี้ให้นับเวลาราชการที่ต่อเนื่องกันในตาแหน่งดังกล่าวใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐเข้าด้วย แต่ต้องไม่เกิน ๓ ปี
ข้อ ๕ ๒ การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้ถือปฏิบัติดังนี้
๕.๑ การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งแรกให้อนุมัติ
ได้ไม่เกิน ๑๒ เดือน
๕.๒ การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการคราวต่อไปให้
อนุมัติได้ไม่เกิน 6 เดือน ถ้ามีวันกลับมารับราชการหลังจากไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการครั้ง
สุดท้ายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๕.๓ การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการคราวต่อไปให้
อนุมัติได้ไม่เกิน ๑๒ เดือน ถ้ามีวันกลับมารับราชการหลังไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการครั้ง
สุดท้ายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ในระหว่างการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการตามที่ได้รับอนุมัติ หาก
ต้องไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือเดินทางไปค้นคว้าวิจัย หรือเก็บข้อมูลเพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานในต่างประเทศ จะไม่ได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก จาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สังกัดอยู่ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น”

---------------------------------------๒

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ โดยระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๒๔
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ โดยระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๖

-๓ข้อ ๖ ให้อธิการบดีของมหาวิทยาลัย/สถาบันเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัด
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยให้ผู้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการยื่นคาขอ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัย/สถาบันกาหนด เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาขั้นต้นที่เทียบเท่าที่ตน
สังกัดอยู่ เพื่อนาเสนอความเห็นต่อกรรมการประจาคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมในเกณฑ์ต่อไปนี้
๖.๑ ต้องเป็นโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ
การสอน การวิจัย หรือเป็นประโยชน์ทางวิชาการที่ข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบอยู่
๖.๒ ต้องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับโครงการที่ขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
๖.๓ ต้องไม่เป็นผลเสียหายต่อราชการประจาของคณะ สานัก หรือสถาบันที่ผู้นั้นสังกัดอยู่
และไม่เป็นเหตุให้ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
๖.๔๓ ต้องอยู่ในจานวนไม่เกินร้อยละสิบของจานวนคณาจารย์ประจาที่เป็นข้าราชการและที่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะหรือสถาบันนั้นๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่พิจารณา และจานวนดังกล่าว
ให้นับรวมอยู่ในจานวนโควต้าของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ อนึ่งในการคานวณจานวนผู้ที่
จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการนั้น ให้คิดจานวนเลขเต็ม ถ้ามีทศนิยมเกินครึ่งให้นับเป็น ๑
คนแต่ถ้า คานวณแล้วได้ไม่ถึง ๑ คน ให้นับเป็น ๑ คน
ข้อ ๗ กาหนดมาตรการควบคุมผู้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการไว้ดังนี้
๗.๑ ให้ผู้ขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ รายงานความก้าวหน้าทุกๆ
๓ เดือน ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อนาเสนอต่อกรรมการประจาคณะ
พิจารณา และเมื่อโครงการสาเร็จสมบูรณ์ ให้ส่งผลงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นภายในหนึ่งเดือน เพื่อนาเสนอ
กรรมการประจาคณะ ประเมินผลโครงการนั้น แล้วเสนอตามลาดับชั้นจนถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณา
๗.๒ ในกรณีที่กรรมการประจาคณะเห็นว่า รายงานความก้าวหน้าไม่เป็นไปตามโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติให้รีบรายงานตามลาดับชั้นจนถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณาทันที
๗.๓ ให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สรุปรายงาน
พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ให้ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยทราบทุกๆ สิ้นปีการศึกษา

---------------------------------------๓

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔

-๔ข้อ ๘ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หากมีเหตุขัดข้องไม่
สามารถ ดาเนินการตามโครงการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอกลับมาปฏิบัติ
ราชการทันที และให้รายงานตามลาดับจนถึงอธิการบดีผู้มีอานาจอนุมัติ
ในระหว่างที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ถ้าหากทางราชการมีความจาเป็นจะให้
กลับมาปฏิบัติราชการ ให้ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที
ข้อ ๙ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่งของระเบียบนี้ หรือผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ไม่เป็นไปตามข้อ ๖.๑ ให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ ดาเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
๙.๑ สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการประจา
๙.๒ ตัดสิทธิไม่ให้ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอีก
๙.๓ ไม่พิจารณาความดีความชอบประจาปี
๙.๔ ลงโทษทางวินัยข้าราชการ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ออกรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๑๑๔ สาหรับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว ให้ยกเลิกระเบียบส่วน
นั้น ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศใช้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน”
ข้อ ๑๒ สาหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการก่อนวันที่ออก
ระเบียบ นี้ให้มีผลสมบูรณ์ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

(ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล
(นายเกษม สุวรรณกุล)
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
---------------------------------------๔

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง วิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔

