
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของพนักงานสายวิชาการท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ

พ.ศ. ๒๕๖๕

..........................................................................

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการรายงานความกาวหนา การกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการศึกษา การรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน การขยายเวลาลาศึกษาตอ และการยุติการศึกษาของ
พนักงานสายวิชาการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ใหมีความเหมาะสมและเพื่อปฏิบัติ

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศกึษา ฝกอบรม ดงูาน และปฏบิตักิารวิจยั พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

ขอ ๖ ของระเบียบมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศกึษา ฝกอบรม ดงูาน และปฏบิตักิารวิจยั พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกอบกับมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในการประชมุ ครัง้ที ่ ๔/๒๕๖๕ เมือ่วันที่
๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ของพนักงานสายวิชาการท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕" 

ขอ ๒ ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป บรรดาประกาศ คําสั่ง หรือ

มติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) คําส่ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ี ๑๕๓๓/๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรือ่ง การรายงานความกาวหนาผลการศกึษา การกํากบั ตดิตามและประเมนิผลการศกึษา พนกังานสายวชิาการที่ไดรับ

อนุมัติใหไปศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การลา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก การขยายเวลาลาศึกษาตอ และการยุติการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ พ.ศ.๒๕๖๒
(๓) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่อง การให

พนักงานสายวิชาการกลับมาปฏิบัติงานเพื่อทําวิทยานิพนธหรือทําผลงานตีพิมพเพื่อสําเร็จการศึกษา มีภาระ
งานสอนไมนอยกวา หรือเทากับ ๔๕ ช่ัวโมงบรรยาย หรือเทียบเทาตอปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอ ๔ ในประกาศนี้ 

"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
"อธิการบดี" หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

"หนวยงาน" หมายความวา สํานักวิชา วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
ศูนยหรือหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา หนวยงาน

ดังกลาว 
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"คณะกรรมการ หมายความวา  คณะกรรมการประจําสํานักวิชา คณะกรรมการ

ของหนวยงาน"  บริหารวิทยาลัย คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ หรือ คณะกรรมการของหนวยงาน
ท่ีมีฐานะเทียบเทา 

"พนักงาน"  หมายความวา  พนักงานสายวิชาการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา

ในประเทศหรือตางประเทศ และใหหมายความ
รวมถึงพนักงาน สายวิชาการที่ไดรับอนุมัติ

ใหศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดวย
"การศึกษา หมายความวา  การเพ่ิมพูนความรูดวยการเรียนหรือวิจัย 

ระดับปริญญาเอก"  ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน

วิชาชีพ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาเอก หรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาเอก 

"ทุน"  หมายความวา  เงินคาใชจาย คาครองชีพ และเงินคาพาหนะ
เดินทาง เบี้ยเลี้ยง และที่พักเพื่อการศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และ 

ใหหมายความรวมถึงทุนของมหาวิทยาลัย
ตามขอ ๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติ
การวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

"การขยายเวลาลาศึกษา"  หมายความวา  การขยายเวลาลาศึกษาตอจากระยะเวลา 
ท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา 

"ยุติการศึกษา"   หมายความวา  การยกเลิกการศึกษากอนครบกําหนดระยะเวลา

ท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา หรือไดรับอนุมัติ
ใหขยายเวลาลาศึกษา แลวแตกรณี หรือการ

ไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ไดรับ
อนุมัตใิหลาศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหขยายเวลา

ลาศึกษา แลวแตกรณี 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ 
ในกรณีมีขอขัดของหรือมีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอธิการบดีวินิจฉัย คําวินิจฉัย

ของอธิการบดีใหเปนท่ีสุด 
ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจยกเวน

การปฏิบัติตามประกาศนี้ไดเปนรายกรณี

ขอ ๖ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติตามประกาศนี้ 
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สวนท่ี ๑ 

การรายงานความกาวหนา การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
……………………………… 

ขอ ๗ กรณีพนักงานท่ีอยูระหวางการศึกษาและยังไมไดกลับมาปฏิบัติงาน 
๗.๑ ใหพนกังานรายงานความกาวหนาการศกึษาโดยรายงานผลการศกึษา และการดําเนนิการ

ตามแผนงานหรือโครงการศึกษาท่ีพนักงานไดเสนอไวตอคณะกรรมการของหนวยงานรวมทั้งปญหาและ

อุปสรรค ทุกภาคการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันส้ินสุดภาคการศึกษา ตอหัวหนาหนวยงานตนสังกัด
พนักงานผูใดท่ีไมดําเนินการตามวรรคแรกใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยตามระเบียบ

และประกาศท่ีเกี่ยวของ 
๗.๒ หัวหนาหนวยงานเสนอคณะกรรมการของหนวยงานเพื่อดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) วิเคราะหผลการศึกษาปญหาและอุปสรรค พิจารณารายงานความกาวหนาการศึกษา

ตาม ๗.๑ วาเปนไปตามแผนงานหรือโครงศึกษาที่พนักงานไดเสนอไวตอคณะกรรมการของหนวยงานหรือไม
และใหขอเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาในการแกปญหาและอุปสรรคแกพนักงานโดยใหจัดเปนวาระการประชุม

ทุกเดือน 
(๒) รายงานผลการพิจารณาตาม (๑) ตออธิการบดี ภายใน ๗ วันทําการ หลังจากประชุม

คณะกรรมการของหนวยงาน 

ขอ ๘ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาและมีระยะเวลายังไมครบกําหนดตามที่ไดรับอนุมัติ
ใหลาศึกษาหรือไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา แลวแตกรณี หากยังไมสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย

ไมอนุมัติใหกลับมาปฏิบัติงาน ยกเวนพนักงานตาม ขอ ๙ 
ขอ ๙ พนักงานซึ่งไดสอบปองกันวิทยานิพนธและไดสงผลงานเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ 

ในวารสารวิจัยนานาชาติแลว แตผลงานยังไมไดตีพิมพเผยแพรตามขอกําหนดของหลักสูตรที่ศึกษา และ
ประสงคที่จะกลับมาปฏิบัติงาน ใหเสนอเรื่องตอหนวยงานตนสังกัดเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้

ผลงานวิจัยของพนักงานผูนั้นจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรภายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน หลังจาก

วันกลับมาปฏิบัติงาน หากผลงานวิจัยไมไดรับการตีพิมพเผยแพรภายในระยะเวลาดังกลาว และครบระยะเวลา
ตามท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษาแลวแตกรณี ใหดําเนินการตามขอ ๑๐ (๑)

หรือ (๒) แลวแตกรณี 
ขอ ๑๐ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาและมีระยะเวลายังไมครบกําหนดตามที่ไดรับ

อนุมัติใหลาศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา แลวแตกรณีหากยังไมสําเร็จการศึกษาและกลับมา

ปฏิบัติงาน ใหถือวาพนักงานไดยุติการศึกษา ยกเวนพนักงานตามขอ ๙ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษากอนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะตอง

 ชดใชทุน ตามขอ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรมดูงานและปฏิบัติ
การวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กําหนดไวในสัญญารับทุน (ถามี) 

(๒) พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตั้งแตวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป 

ใหดําเนินการตามขอ ๓๐ (๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานและ
ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กําหนดไวในสัญญารับทุน (ถามี) 

ขอ ๑๑ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาและครบระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาหรือ
ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา แลวแตกรณีใหคณะกรรมการของหนวยงานรายงานใหอธิการบดี

เพ่ือดําเนินการใหพนักงานชดใชทุนตามที่กําหนดไวใน ขอ ๑๐ (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 
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สวนท่ี ๒ 

การรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน 
………………………………. 

ขอ ๑๒ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษาเม่ือครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ 
ใหลาศึกษา หรือครบกําหนดระยะเวลาไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา แลวแตกรณี ใหรายงานตัว

กลับเขาปฏิบัติงานภายในระยะเวลา ดังนี้ 

(๑) กรณีศึกษาภายในประเทศ ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๓ วัน นับตั้งแต 
วันครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ 

(๒) กรณีศึกษาในตางประเทศ ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต 
วันครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ 

เมื่อรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานแลว ใหรายงานผลการศึกษาตอหัวหนาหนวยงานตนสังกัด

ภายใน ๑๕ วัน และใหหัวหนาหนวยงานรายงานตออธิการบดี หากพนักงานผูใดไมรายงานผลการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทางวินัยตอพนักงานผูนั้น ตามระเบียบและ

ประกาศท่ีเก่ียวของ 
ขอ ๑๓ พนักงานผูใดไมรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนดไว

ในขอ ๑๒ ใหหัวหนาหนวยงานท่ีสังกัด เสนอเรื่องไปยังสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรเพื่อเสนออธิการบดี 

สั่งใหพนักงานผูน้ันออกจากการเปนพนักงานหรือบอกเลิกสัญญาจาง ทั้งนี้ พนักงานผูนั้นจะตองชดใชเงิน 
ใหแกมหาวิทยาลัยและแหลงทุน (ถามี) ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๐ (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 
 

สวนที่ ๓

การขยายเวลาลาศึกษาตอและการยุติการศึกษา ของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

…………………………………
ขอ ๑๔ ประกาศสวนท่ี ๓ ไมใชบังคับกับพนักงานสายวิชาการที่ไดรับอนุมัติใหศึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ขอ ๑๕ มหาวิทยาลัยจะอนุมัติใหพนักงานขยายเวลาลาศึกษาตอไดโดยมีเงื่อนไขดังตอไปน้ี

๑๕.๑ พนักงานจะตองเสนอเรื่องขอขยายเวลาลาศึกษาตอ ลวงหนาอยางนอย ๖๐ วัน 

กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา พรอมท้ังเหตุผลความจําเปน ตอคณะกรรมการของหนวยงาน
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ พรอมทั้งเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) แบบรายงานผลการศึกษา 
(๒) แบบขอขยายเวลาการศึกษา 

(๓) แผนการศึกษาระหวางขยายเวลาการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา 
(๔) แบบรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ และแผนการทําวิทยานิพนธ 

(๕) หนังสือรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ/อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

(๖) อ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๑๕.๒ หากอธิการบดีพิจารณาเห็นวาพนักงานท่ีขอขยายเวลาลาศึกษาตอมีศักยภาพ 

ท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโทได จะอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษาตอได ไมเกิน 
๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖ เดือน เวนแตในกรณีมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปนรายกรณี ท้ังนี้ ในการขยายเวลาครั้งท่ี ๒ พนักงานจะไมไดรับเงินเดือน

คาตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดจากมหาวิทยาลัย 
 



 

-  ๕  -

 

ขอ ๑๖ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษาตอกรณีสําเร็จการศึกษา จะตอง

ดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ ๓๐ (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม 
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) ปฏิบัติงานชดใชทุนกรณีไมปฏิบัติงานชดใชทุนตองคืนเงินทันทีใหแกมหาวิทยาลัยตามที่
กําหนดไวใน ขอ ๓๐ (๒.๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติ

การวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๒) ตองไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยภายใน ๕ ป นับจากวันที่สําเร็จ 
การศึกษา ยกเวน พนักงานสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาที่มีความจําเปนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย ที่ไมได
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยกอนไปศึกษาจะตองยื่นเรื่องขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยภายใน 

๒ ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๑๗ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษาตอกรณีไมสําเร็จการศึกษา จะตอง
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ ๓๐ (๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม

ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
(๑) ใหพนักงานตามสัญญาจางหรืออาจารยสัญญาจางสิ้นสุดสัญญาจาง 

(๒) ใหพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และใหพนสภาพ 

จากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานตาม (๑) และ (๒) ตองคืนเงินทันทีใหแกมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเทากับผลรวม

ของทุนเงินเดือน และเงินอื่นใดท่ีไดรับไปจากมหาวิทยาลัยในชวงท่ีไปศึกษากับใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทา 
ของจํานวนเงินดังกลาวนี้เปนเบ้ียปรับใหแกมหาวิทยาลัย และตองชดใชทุนใหแกหนวยงานที่ใหทุน ตามที่

กําหนดไวในสัญญารับทุน 
ขอ ๑๘ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาโทและสําเร็จการศึกษา 

หากจะขอลาศึกษาตอครั้งตอไป มหาวิทยาลัยจะอนุมัติใหลาศึกษาตอไดโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 

(๑) มีคุณสมบัติเปนไปตามขอ ๑๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศึกษา
ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม 

(๒) ชดใชทุนครบถวนแลวหากยังชดใชทุนไมครบถวน จะตองปฏิบัติงานชดใชทุนเดิม 
ไมนอยกวา ๑ ป 

(๓) ไมสามารถยื่นขอทุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อไปศึกษาตอทุกกรณี 

ขอ ๑๙ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติตามประกาศนี้ จะตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบ 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 

……………………… 

ขอ ๒๐ พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษาตอกอนประกาศนี้มีผลบังคับใช
ใหเปนไปตามประกาศที่อางถึงในขอ ๓ (๒) 

ขอ ๒๑ พนักงานท่ีกลับมาปฏิบัติงานเพื่อทําวิทยานิพนธกอนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช 
ใหเปนไปตามประกาศที่อางถึงในขอ ๓ (๓)



 

-  ๖  -

 

 

 ประกาศ ณ  วันที่   ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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