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รายละเอียดที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจั ย ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานการขยายเวลาศึ กษา ฝึก อบรม ดู งานหรือปฏิ บั ติ การวิจัย ขั้ น ตอนการ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญ
การจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ จํ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
เนื่องจากเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้าน
การสอน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ทํางาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลาย
รูปแบบ เช่น การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย รวมไปถึงการศึกษา
ด้ วยตนเองจากแหล่ งข้ อ มู ล ต่ าง ๆ ซึ่ งล้ ว นเป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ค วามสามารถให้ กั บ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับการพัฒนาจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการพัฒนา รวมไปถึงได้รับความรู้ที่ทันสมัย
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนําความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเอง
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (2547 :
1-24) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 (2551 : 36-43) กําหนดการบริหารบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในหมวด 9
มาตรา 65/1 กําหนดให้ “การกําหนด ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและ
ค่ าตอบแทน เงิน เพิ่ ม และสวัส ดิ ก าร การเลื่ อ นตํ าแหน่ ง การเปลี่ย นและโอนย้ ายตํ าแหน่ ง การลา
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
ข้ อ บั งคั บ ของสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม จึ ง ออกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุ คคล พ.ศ. 2552 (2552 : 7) ในหมวด 1 ข้อ 7 (3) ก.บ.ม.
มีอํานาจและหน้าที่ ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิท ยาลั ย และในหมวด 4 ข้อ 23 กําหนดว่า “การให้ บุ ค ลากรลาศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. หรือ ก.พ.อ.
กําหนด แล้วแต่กรณี” และมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 25555 จึงได้ออกประกาศ
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายของทางราชการในการพัฒนาประเทศต่อไป
จากรายละเอียดที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการดําเนินการให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามลา
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยจําเป็นต้องทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้เขียนในฐานะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการให้พนักงานลา
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย จึงจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานในการ
ดําเนินการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย เป็นสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าสามารถใช้เป็นเอกสาร
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ประกอบการศึ ก ษาค้ น คว้ าได้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการปฏิ บั ติ งานและประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและตอบสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
1. เพื่ อใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านงานบุคคลในการลาไปศึ กษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจในวิ ธี ก าร ขั้ น ตอน
รายละเอียดในการดําเนินงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน งานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ทราบแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกระบวนการทํางานก่อนและหลังของการปฏิบัติงาน และสามารถนําไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคล งานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคล งานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติ
งานและกระบวนการทํ างานก่ อ นหลั งของการปฏิ บั ติ ง านด้ านการลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งานหรื อ
ปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ขอบเขตของการจัดทําคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน้นขั้นตอนกระบวนงานด้านการลาไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.
2555 เป็นหลักในการดําเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติงานขออนุมัติให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ รวมทั้งประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการอธิบาย
ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดการปฏิบัติงานแต่ละงาน ตลอดจนเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการลาไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบริหารจัดการงาน
ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีกระบวนงานที่สําคัญ จํานวน 4 กระบวนงาน ดังนี้
1. การขออนุมตั ิลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
2. การขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
3. การรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
4. การรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
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คําจํากัดความ
1. มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รองอธิการบดี หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ก.บ.ม. หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. พนักงาน หมายถึง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับ
การจ้างตามสัญญาจ้างให้ทํางานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. ก.พ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
7. ก.พ.อ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
8. การศึ ก ษา หมายถึ ง การเพิ่ ม พู น ความรู้ด้ ว ยการเรีย น หรือ การวิจั ย ตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และหมายความรวมถึง การฝึกฝนภาษา การรับคําแนะนําก่อนเข้าศึกษา การฝึกอบรม หรือ
การดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย และการเรียนภาษาที่ไม่เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษา
9. การฝึกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน
การวิจัย การอบรมสัมมนา หรือการทํางานทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่มีการรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึง การฝึกฝนภาษาและการรับคําแนะนําก่อนเข้าฝึกอบรม
หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
10. ดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
11. การปฏิบัติการวิจัย หมายถึง การทํางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนําผลที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานโดยตรง และไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือ
การฝึกอบรม

บทที่ 2
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหน่ง
พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของกองการเจ้าหน้าที่ คือ รับผิดชอบการให้บริการในเชิงรุก
ด้านการบริห ารงานบุค คลที่รวดเร็วตามลําดับ และขั้น ตอนโปร่งใสเป็น ธรรมตามหลัก ธรรมาภิบ าล
สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และให้คําแนะนําที่ถูกต้องและชัดเจน
เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การให้บริการแบบเป็นมิตร (Smile Service) การให้
บริการแบบไว้วางใจ (Good Will) และการให้บริการด้วยใจ (Mind Service) ภายใต้ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ พร้อมการพัฒนาและเพิ่มขวัญกําลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ
และสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะยึดมั่นในคุณธรรม ความเสมอภาค
ในการให้บริการงานที่รับผิดชอบ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุค ลากรกองการเจ้ าหน้ าที่ มีการบริห ารจัดการงานทั้ งหมดอยู่ภายใต้ การกํากับ ดูแลของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้บังคับบัญชา
ดําเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิท ยาลัยมหาสารคาม (กบม.) กําหนด และมีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผ่านคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และมีกลุ่มบุคลากรที่
กองการเจ้าหน้าที่ต้องบริหารจัดการ กํากับดูแล และให้บริการ ตามโครงสร้างองค์กร 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มข้าราชการ
2. กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย
3. กลุ่มลูกจ้างประจํา
4. กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว
5. กลุ่มพนักงานราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยมอบ
หมายให้ นางสาวปวีณา รินไธสง ตําแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
2. งานไปราชการต่างประเทศ
3. งานลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
4. งานทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. งานทุนรัฐบาล ก.พ.
6. งานคัดเลือกสรรหาทุนรัฐบาลสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนสังกัดสํานักงานอธิการบดี
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย
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ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ คือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการบริหาร
หรือ พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ภายใต้ ก ารกํ ากั บ แนะนํ า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการปฏิบัติงานในงาน
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ งานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย งานไป
ราชการต่างประเทศ งานลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ งานดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
1.2 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาโดยต้องตระหนักและคํานึงถึงระเบียบ ข้อบังคับ
ข้ อ กํ า หนด ประกาศหลั ก เกณฑ์ ห รื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ บุ ค ลากร
มหาวิ ท ยาลั ยมหาสารคามลาไปศึ กษา ฝึก อบรม ดูงานหรือปฏิ บั ติ การวิจัย การเดิน ทางไปราชการ
ต่างประเทศ การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การกํากับดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.3 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.4 ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ านต่ างๆ เช่ น ให้ คํ าปรึ ก ษา แนะนํ า ในการปฏิ บั ติ งานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกั บข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่คณะและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้ งเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
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4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้าน
การบริหารและการพั ฒ นาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิ สิต
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนั บสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ
ต่างๆ
การบริหารจัดการกองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ เดิมถือกําเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2511 ต่อมาได้รับการยกฐานขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามใน
ขณะนั้น งานการเจ้าหน้าที่ สังกัดกองธุรการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิ ท ยาเขตมหาสารคาม ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2537 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ยกตั ว ออกมาเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย เอกเทศ โดยตั้ งเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม งานการเจ้ า หน้ าที่ สั งกั ด กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี และเมื่ อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 กองการเจ้าหน้ าที่ ได้รับการแบ่งส่วน
ราชการมีฐานะเป็นกองตามประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในโดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
3. กลุ่มงานนิติการและวินัย
และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศการแบ่งหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี
ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
3. กลุ่มงานนิติการ
กองการเจ้าหน้ าที่ เป็ นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการให้บริการและการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การกําหนดตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การโอน การ
ย้าย การเปลี่ยนตําแหน่ง การพัฒนาและฝึกอบรม การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา การรักษาวินัย การ
อุท ธรณ์ แ ละการร้องทุ ก ข์ การลาออกจากราชการ การจัด สวัส ดิ การและสิท ธิ ผลประโยชน์ ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร การจัดเก็บประวัติบุคลากร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตลอดจนการเกษียณอายุราชการ โดยมีภาระหน้าที่หลัก ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ การขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น การลาออกจากราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เลื่อนเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง การเพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทน การพัฒนาและฝึกอบรม การลา
ศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย การลาไปเพิ่ ม พู น ความรู้ ท างวิ ช าการ การไปราชการ
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ต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษา การเงินและบัญชี การศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัย
2. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาและ
แก้ ไ ขรายละเอี ย ดในทะเบี ย นประวั ติ การตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ การปรั บ วุ ฒิ การเพิ่ ม วุ ฒิ การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดสวัสดิการและสิทธิผลประโยชน์ การจัดเก็บประวัติ การออก
บัตรบุคลากร การออกหนังสือรับรองตัวบุคคล การเปลี่ยนตําแหน่งและระดับตําแหน่ง งบประมาณการ
จ้าง และการทําสัญญาจ้าง การเกษียณอายุราชการ ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารและการบริการ
3. กลุ่มงานนิติการ ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ด้านนิติการและวินัย เพื่อ
พั ฒ นามาตรฐานงานกฎหมาย การดําเนิ น คดี ส่งเสริม และพั ฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรมของบุ ค ลากร
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การตรวจสอบข้อกฎหมาย ให้คําปรึกษาทางกฎหมาย
4. งานบริหารงานทั่วไป ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งาน
การเงิน งานพัสดุและงานเลขานุการ ของกองการเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์และแบบ
แผนของทางราชการ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์
ปรัชญา
พัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมคุณธรรม นําสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเข้าสู่ความเป็นอาเซียน
พันธกิจ
กองการเจ้าหน้าที่มีพันธกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และตรวจสอบได้
ค่านิยมองค์กร
มุ่งเน้นผลงาน บริการด้วยใจ โปร่งใสตรวจสอบได้ ตอบสนองพันธกิจองค์กร มืออาชีพ
(TEAM Professional) ดังนี้
1. ทํางานเป็นทีม (Team Oriented)
1.1 ยอมรับความคิดที่หลากหลาย
1.2 ทํางานร่วมกันเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
1.3 มีความสามัคคีให้กําลังใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1.4 ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ และร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่
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1.5 สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลผลิตตลอดเวลา
2. บริการด้วยใจ (Effective Customer Service)
2.1 กระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกระดับ
2.2 การบริการอย่างเป็นมิตร และเสมอภาค
2.3 มีความพร้อมในการให้บริการ
2.4 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับได้อย่างถูกต้อง
2.5 รับผิดชอบต่อสังคม (จิตสาธารณะ)
3. โปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability)
3.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
3.2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมของอาชีพของตนเอง และความถูกต้อง
3.3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้
3.4 ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
4. ตอบสนองพันธกิจองค์กร (Mission Achievement)
บุคลากรต้องตระหนักถึงพันธิกจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์ องงานและองค์กร
5. มืออาชีพ (Professional)
5.1 มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
5.2 มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพื่อนําความรู้
มาแก้ปัญหาใหม่ ๆขององค์กร
5.3 มีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
5.4 ใช้วิธีการแห่งปัญญา
5.5 มีการทํางานและรับผิดชอบงานได้โดยไม่ต้องมีการควบคุม และทํางาน
เพื่อให้เกิดผลงานเป็นหลัก
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การธํารงรักษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
กองการเจ้าหน้าที่ มีสถานที่ทาํ งานอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
เว็บไซต์ www.http://pd.msu.ac.th/pd4/hr และหมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4378, 0-4375-4255
โทรสาร 0-4375-4255 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงหมายเลขโทรศัพท์กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน/กลุม่ งาน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กลุม่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลุม่ งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
กลุม่ งานนิติการ
งานบริหารทัว่ ไป

โทรศัพท์ภายใน
1328
1394, 1395, 1371, 1388
1327, 1286
1345, 1389, 1232
1340

10
โครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
บุคลากร

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

งานบริหารทั่วไป

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองการเจ้าหน้าที่
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11
โครงสร้างการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่
อธิการบดี
ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร

1. นางสาวศิริพร แสงไกร (ผู้รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน)
1. นายอุทัย หามนตรี (ผู้รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน)
2. นายเจริญ แสงห้าว
2. นางกิจปภา แสงหิม
3. นายประภัสร์ รัตนพร
3. นางฉันทนา จันทรจํานง
4. นายเมธา วงศ์คําตา
4. นายปฏิพัฒน์ อุดรไสว
5. นางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย
งานบริหารทั่วไป
6. นางทัศนีย์ อาจหาญ
7. นางบุญนิตา อรุณวรรธนะ
1. นางพจนีย์ ศรีเปารยะ
8. นางสาวปวีณา รินไธสง
2. นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนบุตรา
9. นางสาวฐาปนี ศรีสารคาม
10. นายจักรพงษ์ วิศรีสิทธิ์
11. นายศุภกร อินทรวิศิษฏ์
ภาพประกอบ 2 แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
1. นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร
2. นางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย
กลุ่มงานนิตกิ าร

1. นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร
(ผู้รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน)
2. นายสุรชัย ศรีสมนาง
3. นายนิติสิทธิ์ โคตุโร
4. นางสาวอัญชลี หรรษา
5. นางสาวฐิติพร พลสุภาพ
6. นางสาวอนุชิฎา วิชัย
7. นางทัศนีย์วรรณ บุญลี
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12

จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ จําแนกตามประเภทและระดับการศึกษา ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ จําแนกตามประเภทและระดับการศึกษา
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
5
6
12
2
8
17

รวม
(อัตรา)
5
18
2
25

จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ง ประเภท และวุฒิการศึกษา ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงจํานวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ จําแนกตามตําแหน่ง ประเภท และวุฒิการศึกษา
ชื่อ-สกุล
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตําแหน่ง

ประเภท

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์
บุคลากรชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายอุทัย หามนตรี
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
(ผู้รักษาการในตําแหน่ง
บุคลากรชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
หัวหน้ากลุ่มงาน)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
นางฉันทนา จันทรจํานง
บุคลากรชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ. (การจัดการ)
นางกิจปภา แสงหิม
บุคลากรชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วท.บ. (สถิติประยุกต์)
นายปฏิพัฒน์ อุดรไสว
บุคลากรชํานาญการ
พนักงาน
กศ.ม. (การวิจยั การศึกษา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
นางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย บุคลากรชํานาญการ
พนักงาน
ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
นางบุญนิตา อรุณวรรธนะ บุคลากรปฏิบัติการ
พนักงาน
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
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ตาราง 3 (ต่อ)
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

ประเภท

นางสาวปวีณา รินไธสง

บุคลากรปฏิบัติการ

พนักงาน

นางทัศนีย์ อาจหาญ

บุคลากรปฏิบัติการ

พนักงาน

นายศุภกร อินทรวิศิษฏ์

บุคลากรปฏิบัติการ

พนักงาน

นางสาวฐาปนี ศรีสารคาม

นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ

พนักงาน

นายจักรพงษ์ วิศรีสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
นางสาวศิริพร แสงไกร
(ผู้รักษาการในตําแหน่ง
บุคลากรชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน)

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
พนักงาน

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการ
สาธารณะ)
บธ.บ. (การบัญชี)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
บธ.บ. (การเงินและการ
ธนาคาร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)

นายเจริญ แสงห้าว

บุคลากรปฏิบัติการ

พนักงาน

นายประภัสร์ รัตนพร

บุคลากรปฏิบัติการ

พนักงาน

นายเมธา วงศ์คําตา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

พนักงาน

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

กลุ่มงานนิติการ
นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร
(ผู้รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงาน)
นายนิติสิทธิ์ โคตุโร

นิติกรชํานาญการ

ข้าราชการ

น.บ. (นิติศาสตร์)
น.ม. (นิติศาสตร์)

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงาน

นายสุรชัย ศรีสมนาง

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงาน

นางสาวอัญชลี หรรษา

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงาน

นางสาวฐิติพร พลสุภาพ

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงาน

น.บ. (นิติศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
น.บ.ท.
น.บ. (นิติศาสตร์)
น.ม. (นิติศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์),
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
น.ม. (นิติศาสตร์)
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ตาราง 3 (ต่อ)
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

ประเภท

วุฒิการศึกษา
น.บ. (นิติศาสตร์), น.บ.ท.
น.ม. (นิติศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
น.ม. (นิติศาสตร์)

นางสาวอนุชิฎา วิชัย

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงาน

นางทัศนีย์วรรณ บุญลี

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงาน

นางพจนีย์ ศรีเปารยะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

พนักงาน

บธ.บ. (การตลาด)

นางสาวเสาวลักษณ์
รัตนบุตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม)

งานบริหารทั่วไป

15
บทที่ 3
หลักเกณฑ์วธิ กี ารปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาบุคลากร
ที่เป็นกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนความสําเร็จของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและได้คุณ ภาพระดับ
สากล โดยมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในด้านการศึกษาในระดับที่
สู งขึ้ น ฝึ ก อบรม ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
ที่รับผิดชอบ ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จําเป็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้
มีศักยภาพในการแข่งขันก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานในการขออนุมัติให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบกําหนด โดยมีหัวข้อสําคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
2. วิธีการปฏิบัติงาน
3. ข้อควรระวังและสิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
4. แนวคิดและทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักและคํานึงถึงการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือแนว
ปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้ อ ง แม่ น ยํ า น่ า เชื่ อ ถื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และที่ สํ า คั ญ คื อ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ผู้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานการลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ปั จ จุ บั น การดํ าเนิ น งานด้ านการลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งานหรือ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ดําเนินงานภายใต้ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้ให้คําจํากัดความไว้ ดังนี้
“ การศึ ก ษา ” หมายความว่ า การเพิ่ ม พู น ความรู้ ด้ ว ยการเรี ย น หรื อ การวิ จั ย ตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึง การฝึกฝนภาษา การรับคําแนะนําก่อนเข้าศึกษา
การฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย และการเรียน
ภาษาที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
“ การฝึกอบรม ” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้วย
การเรียน การวิจัย การอบรมสัมมนา หรือการทํางานทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่มีการรับปริญญา

16
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึง การฝึกฝนภาษาและการรับคําแนะนําก่อนเข้า
ฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
“ ดูงาน ” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
“ การปฏิบัติการวิจัย ” หมายความว่า การทํางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนําผลที่
ได้รับมาใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานโดยตรง และไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของ
การศึกษาหรือการฝึกอบรม โดยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติแล้ว อย่างน้อยสองผลงาน
2. เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการหรือแผนงานที่ส่วน
ราชการดําเนินงานอยู่หรือเตรียม ที่จะดําเนินงาน และหัวข้อวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วน
ราชการนั้นๆ ซึ่งกําหนดผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะดําเนินการ
จะต้องมี แผนงานรองรับที่ ชัดเจน ที่จะให้ พนักงานกลับมาดําเนินการวิจัยต่อไป และหั วข้อวิจัยเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง
3. เป็นการปฏิบัติการวิจัยที่หัวข้อการวิจัยอยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยหรือส่วนราชการ กับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือนิติ
บุคคลต่างประเทศ โดยเป็นการปฏิบัติการวิจัยซึ่งเจ้าของทุนให้แก่ส่วนราชการโดยตรง
4. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยและค่าครองชีพ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ตลอดจนค่าพาหนะเดินทางไปกลับ จะต้องไม่เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณ และจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง
5. เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้ว
“ ทุน ” หมายความว่า เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
และเพื่อการครองชีพระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และหมายความรวมถึงเงิน
พาหนะเดิน ทางเพื่อการนี้ด้วย แต่ไม่ รวมถึงเงินที่ ได้รับเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มี 2
ประเภท คือ
ทุนประเภท 1 หมายความว่า ทุนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้แก่ ทุนของมหาวิทยาลัย
โดยตรง หรือทุ น จากหน่ วยงานอื่ น จั ดสรรให้ ม หาวิท ยาลั ย ซึ่ งมหาวิท ยาลั ยอาจจ่ ายให้ ทั้ งหมดหรือ
บางส่วนแล้วแต่กรณี เช่น ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศจากกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนรัฐบาล ก.พ. เป็นต้น
ทุนประเภท 2 หมายความว่า ทุนอื่นที่นอกเหนือจากทุนประเภท 1 เช่น ทุนส่วนตัว
ทุนสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา หรือทุนสนับสนุนจากหน่วยงานผู้จัดโครงการ เป็นต้น
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คุณสมบัติของพนักงานที่จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัตกิ ารวิจัย
พนักงานผู้ที่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. ต้องไม่เป็นพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจ้างที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน
2. ผู้ที่ไปศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่เดินทาง
ไปต่างประเทศหรือวันที่เข้าศึกษาในประเทศ
3. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพดีพอที่จะไปศึกษาได้
4. พนักงานที่เคยได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยหากจะ
ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยอีก จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี
5. กรณีที่ลาศึกษาภาษาที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารของคณะหรือหน่วยงาน และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
สํ า หรั บ ผู้ ที่ จ ะลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หากขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ข้อ 1 ถึง 4 หากมีเหตุผลความจําเป็นให้หน่วยงานเสนอ
ขออนุมัติอธิการบดีเป็นกรณีไป
การให้พนักงานผู้ใดลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยให้คํานึงถึงความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก สําหรับสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่จะลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยจะต้องเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและจะต้องเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย การลา
ศึกษาต่อของพนักงานวิชาการจะต้องศึกษาโดยมีแผนการศึกษา ดังนี้
1. ระดับปริญญาโท จะต้องมีแผนศึกษาโดยมีการทําวิจัย
2. ระดับปริญญาโท-เอก ที่มกี ารลาศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาสูงสุดจะต้องมีแผน
ศึกษาโดยมีการทําวิจัย
3. กรณีแผนการศึกษาไม่เป็นไปตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา
อนุมัติเป็นกรณีไป
การศึกษาให้ได้มาซึ่งปริญญา มี 3 แบบ ดังนี้
1. การลาศึกษาแบบเต็มเวลาราชการ
2. การลาศึกษาแบบใช้เวลาปฏิบัติงานบางส่วนไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หากใช้เวลาราชการเกินกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป ให้ถือเป็นการลาเต็มเวลาราชการ
3. การลาแบบไม่ใช้เวลาราชการ
การขออนุมัตลิ าไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
การขออนุมัติสมัครสอบเข้าศึกษา พนักงานผู้ที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อ ให้ดําเนินการขอ
อนุมัติสมัครสอบเข้าศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาในระดับหน่วยงาน โดยจัดทําบันทึกข้อความเสนอขออนุมตั ิ
ในหลักการขั้นต้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงคณบดี ผู้อํานวยการ หรือผู้มีอํานาจเทียบเท่า โดยมี
แนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. ความจําเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้มีความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชานั้น ทั้งนี้ สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะขออนุมัติไปศึกษานั้นจะต้องเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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ต่องานในหน้าที่ ซึ่งพนักงานผู้นั้นปฏิบัติอยู่ หรือที่ผู้บังคับบัญชาจะได้มอบหมายให้กระทําเมื่อกลับมา
ปฏิบัติราชการ และ
2. อัตรากําลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้อง
ตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
3. ข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา เอกสาร
หลักสูตรสาขาวิชาหรือแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จะเข้าศึกษา ผลการทดสอบภาษา ในกรณี
ลาศึกษา ณ ต่างประเทศ และแหล่งทุนการศึกษา
การขออนุมัติ เมื่อสถาบันการศึกษาออกหนังสือรับรองรับเข้าศึกษาแล้ว ให้จัดทําบันทึก
ข้อความขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี โดยระบุชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัด ระดับ
การศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษาที่จะลาไปศึกษา ระยะเวลา ศึกษาเต็มเวลาราชการ หรือใช้เวลา
ปฏิบัติงานบางส่วนไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือโดยไม่ใช้เวลาราชการ โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษา หรือแนวทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จะเข้าศึกษา
3. หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะลาไปศึกษาระดับที่ต่ํากว่าระดับที่ลาไปศึกษา
4. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระยะเวลาที่จะอนุมัติให้ลา ดังนี้
1. การลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท อนุมัติเบื้องต้นตามหลักสูตร 2 ปี ในระดับ
ปริญญาเอกและระดับวุฒิบัตรที่เทียบเท่าปริญญาเอก อนุมัติเบื้องต้นตามหลักสูตร 3 ปี ยกเว้นกรณี
ที่ได้รับทุนรัฐบาล ซึ่งสํานักงาน ก.พ. อาจพิจารณาอนุมัติต่างจากนี้
2. การลาไปฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย อนุมัติเบื้องต้นตามหลักสูตรและระยะ
เวลาไม่เกิน 1 ปี
การเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา สถานที่ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย หรือ
แนวทางการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้มิได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติโดยอธิการบดี
การขยายระยะเวลา ในส่วนระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยจะอนุมัติในหลักการขั้นต้นให้
พนั กงานลาศึกษาตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ระดับปริญ ญาโท มีกําหนด 2 ปี และระดับปริญ ญาเอก
มีกําหนด 3 ปี แล้วหากพนักงานผู้นั้นยังศึกษาไม่สําเร็จตามหลักสูตรกําหนด พนักงานผู้นั้นสามารถขอ
อนุ มั ติ ข ยายเวลาศึ ก ษาต่ อ ออกไปอี ก เป็ น คราว ๆ ไป ครั้ ง ละ 1 ภาคการศึ ก ษา กรณี ล าศึ ก ษา
ภายในประเทศ และกรณีลาศึกษาในต่างประเทศ ให้ขยายเวลาได้ตามเหตุผลความจําเป็นของแต่ละ
หลักสูตร แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตาม
หลักเกณฑ์การศึกษาของสถาบันนั้น ๆ กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และระยะเวลาการยื่นเรื่องขออนุมัติ
ขยายเวลาศึกษาต่อ ให้ดําเนินการล่วงหน้าก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติในประเทศไม่น้อยกว่า
30 วัน และต่างประเทศไม่น้อยกว่า 60 วัน และจะต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป็นในการขอขยายเวลาศึกษาต่อและจะต้องอยู่
ในช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์การศึกษาของสถาบันนั้นๆ กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร กรณีลาศึกษา
ต่อต่างประเทศให้ระบุแหล่งทุนการศึกษา เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามลําดับ
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2. หนังสือรับรองนักศึกษาจากบัณฑิตศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
3. รายงานผลการศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน
การทําสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเกิน 15 วันขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 30 วัน ให้ทําสัญ ญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่ต้องทําค้ําประกันและหากเกิน
30 วัน ขึ้นไป ให้ทําสัญญาลาและสัญญาค้ําประกันตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การชดใช้ทุนของพนักงานที่ได้รับทุนลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
มีรายละเอียดของการชดใช้ทุน ดังนี้
1. พนักงานที่ได้รับทุนประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองเท่าของเวลาที่พนักงานได้รับอนุมัติ
ให้ ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
พนักงานผู้ใดไม่อาจปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาในข้อ 1 จะต้องชดใช้เงิน
ทั้งหมดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยและเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเป็นจํานวนสามเท่า
ในกรณี ที่ พ นั ก งานของมหาวิ ท ยาลั ย มี ภ าระที่ จ ะต้ อ งผู ก พั น ชดใช้ เงิ น ที่ ได้ รั บ จาก
หน่วยงานอื่นก็ให้ผูกพันไปตามนั้น
ในกรณีที่พนักงานผู้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย กลับมาปฏิบัติงานไม่
ครบกําหนดเวลาตามข้อ 1 ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
2. พนักงานที่ได้รับทุนประเภทที่ 2 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเป็นเวลาเท่ากับเวลาที่พนักงานได้รับอนุมัติให้ลา
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
พนักงานผู้ใดไม่อาจปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาในข้อ 2 จะต้องชดใช้เงิน
ค่าจ้างและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระหว่างที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
เป็นจํานวนสองเท่า
ในกรณีที่พนักงานผู้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย กลับมาปฏิบัติงานไม่
ครบกําหนดเวลาตามข้อ 2 ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
พนักงานได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาที่ไป
ในครั้งหลังไม่ถือว่าเป็นการทํางานเพื่อชดใช้ทุนในครั้งก่อน
การได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รับค่าจ้าง
และค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติ งานในระหว่ างลาไม่ เกิ น สี่ ปี นั บ แต่ วัน ลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
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หากมีเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาศึกษาต่อเกิน 4 ปีขึ้นไป โดยขอรับค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานก็ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้นเสนอต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีเห็นสมควรอนุมัติให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย เกินสี่ปีก็ให้ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อ
รวมระยะเวลาทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินหกปี
การรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
เมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ก่อนครบ
กําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติจะต้องรีบเดินทางกลับและให้รีบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและรายงานผล
การศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ต่อผู้บังคับบัญชาในโอกาสแรกที่จะทําได้
พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
เมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ก่อนครบ
กําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติจะต้องรีบเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทยและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
1. ภายในระยะเวลาไม่เกินยี่สิบวัน สําหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติเกิน 1 ปี
2. ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบวัน สําหรับผูท้ ี่ได้รับอนุมัติเกิน 6 เดือน
3. ภายในระยะเวลาไม่เกินห้าวัน สําหรับผูท้ ี่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 6 เดือน
4. ภายในระยะเวลาไม่เกินสองวัน สําหรับผู้ที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปดูงาน
ทั้งนี้ ภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ไม่
เกินวันที่ 2 นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย กรณีต่อเนื่องกับวันหยุดราชการให้รายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงานในวันแรกของวันทําการ
หากพนักงานผู้นั้นไม่ดําเนินการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่
กําหนด อธิการบดีมีอํานาจสั่งให้พนักงานผู้นั้นออกจากงานหรือเลิกจ้างได้ โดยไม่ได้รับเงินชดเชย
การรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ต้องรายงานผล
การศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ดังนี้
1. พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาค
การศึกษานับตั้งแต่วันทราบผลการศึกษาครบทุกวิชาของภาคเรียนดังกล่าว
2. พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ต้องรายงาน
ผลการฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ดังนี้
2.1 กรณีได้รับอนุมัติ 1 ปี ให้รายงานทุก 6 เดือน
2.2 กรณีได้รับอนุมัติเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ให้รายงานทุก 3 เดือน
2.3 กรณีได้รับอนุมัติไม่เกิน 6 เดือน ให้รายงานภายหลังกลับจากการ
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
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วิธีการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
1.1 ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารแนบประกอบการขออนุมัติให้
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งานหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทั้ งภายในประเทศและใน
ต่างประเทศ เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. กําหนด
1.2 ดําเนินการเสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม
งานบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ผู้ อํ านวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ รองอธิการบดี ฝ่ ายพั ฒ นา
บุคลากรหรือรองอธิการบดีที่รับมอบอํานาจ จนถึงอธิการบดี โดยการลาภายในประเทศรองอธิการบดีมี
อํานาจอนุมัติและในส่วนการลาต่างประเทศเป็นอํานาจอธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
1.3 หากพิจารณาอนุมัติตามข้อ 1.2 แล้ว ผู้ปฏิ บัติงานดํ าเนินการแจ้งผ่านช่องทาง
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งไปยังเจ้าตัวได้
รับทราบพร้อมทั้งให้เจ้าตัวมาติดต่อนิติกร กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทําสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย และสัญญาค้ําประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.4 สําเนาเรื่องอนุมัติของพนักงานผู้นั้นแจ้งไปยังกลุ่มงานนิติกร กองการเจ้าหน้าที่
1.5 เมื่ อ พนั ก งานผู้ นั้ น ดํ า เนิ น การทํ า สั ญ ญาลาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว หากเป็ น การลาไป
ต่างประเทศจะต้องให้รายงานวันเดินทางไปต่างประเทศพร้อมทั้งแนบรายละเอียดวันเดินทาง เสนอผ่าน
ผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงานนําส่งกองการเจ้าหน้าที่ โดยผู้ปฏิบัติงานจัดทําคําสั่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับของมหาวิทยาลัยในการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย
1.6 ส่งสําเนาคําสั่งการอนุมัติให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิ จั ย ไปยั งหน่ ว ยงาน เพื่ อ แจ้ งเจ้ า ตั ว และแจ้ งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งผ่ า นทางระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.7 กรณีพนักงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการลาไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาล
ผู้ปฏิบัติงานจัดทําหนังสือพร้อมแนบสําเนาคําสั่งหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สํ านั ก งานผู้ ดูแ ลนั กเรีย นทุ นรัฐบาล สํานั กงาน ก.พ. สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงการคลัง
1.8 บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบสารสนเทศบุคลากรและจัดเก็บแฟ้มประวัติ
บุคลากร
2. การขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
2.1 ผู้ปฏิบัติงานทําหนังสือแจ้งวันครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือขยาย
เวลาศึกษาต่อแจ้งไปยังหน่วยงาน
2.2 ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแนบประกอบการขออนุมัติขยาย
เวลาศึกษา ฝึก อบรม ดู งานหรือ ปฏิ บั ติ การวิจัย ทั้ งภายในประเทศและในต่ างประเทศ เป็ น ไปตาม
ประกาศ ก.บ.ม. กําหนด
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2.3 ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการจัดทําคําสั่งให้พนักงานขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย และเสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญ ชาตามลําดับ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
หรือรองอธิการบดีที่รับมอบอํานาจ จนถึงอธิการบดี โดยการลาภายในประเทศรองอธิการบดีมีอํานาจ
อนุมัติและในส่วนการลาต่างประเทศเป็นอํานาจอธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
2.4 หากพิจารณาอนุมัติและผู้มีอํานาจลงนามในคําสั่งตามข้อ 2.3 แล้ว ผู้ปฏิบัติงาน
ดํ าเนิ น การส่งสํ าเนาคํ าสั่ งการอนุมั ติให้ พ นั กงานลาศึก ษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ ปฏิ บั ติการวิจัย ไปยัง
หน่วยงาน เพื่อแจ้งเจ้าตัว และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.5 กรณีพนักงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการลาไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาล
ผู้ปฏิบัติงานจัดทําหนังสือพร้อมแนบสําเนาคําสั่งการขยายเวลาศึกษาต่อไปยัง สํานักงาน ก.พ.
2.6 บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบสารสนเทศบุคลากรและจัดเก็บแฟ้มประวัติ
บุคลากร
3. การรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
3.1 ผู้ปฏิบัติงานทําหนังสือแจ้งการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการศึกษา
ฝึกอบรบ ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยแจ้งไปยังพนักงานที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ของหน่วยงาน
3.2 ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแนบประกอบการรายงานผล
การศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. กําหนด
3.3 ผู้ปฏิบัติงานเสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม
งานบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ผู้ อํ านวยการกองการเจ้าหน้ าที่ รองอธิการบดี ฝ่ ายพั ฒ นา
บุคลากรหรือรองอธิการบดีที่รับมอบอํานาจ จนถึงอธิการบดี โดยการลาภายในประเทศรองอธิการบดี
มีอํานาจอนุมัติและในส่วนการลาต่างประเทศเป็นอํานาจอธิการบดี เพื่อทราบการรายงานผลการศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
3.4 ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการส่งสําเนาเรื่องการรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยไปยังหน่วยงาน เพื่อแจ้งเจ้าตัวและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจัดเก็บแฟ้มประวัติบุคลากร
4. การรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
4.1 ตามระเบียบกําหนดให้พนักงานผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการได้รับอนุมัติให้
ลาแล้ว พนักงานผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้ปฏิบัติงาน
ดําเนินการประสานงานแจ้งไปยังงานบุคคลของหน่วยงานเพื่อแจ้งไปยังพนักงานผู้นั้นให้ดําเนินการตาม
ระเบียบ
4.2 ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแนบประกอบการรายงานตัวเพื่อ
ขอกลับเข้าปฏิบัติงาน เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. กําหนด
4.3 ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการจัดทําคําสั่งให้พนักงานซึ่งลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิ บั ติก ารวิจั ย กลั บ เข้ าปฏิ บั ติ งาน และเสนอความเห็ น แก่ ผู้บั งคั บ บั ญ ชาตามลํ าดับ ประกอบด้ วย
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หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒ นาบุ คลากรหรือรองอธิการบดีที่รับมอบอํานาจ จนถึงอธิการบดี โดยการลาภายในประเทศรอง
อธิการบดีมีอํานาจอนุมัติและในส่วนการลาต่างประเทศเป็นอํานาจอธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
4.4 หากพิจารณาอนุมัติและผู้มีอํานาจลงนามในคําสั่งตามข้อ 4.3 แล้ว ผู้ปฏิบัติงาน
ดําเนินการส่งสําเนาคําสั่งการอนุมัติให้พนักงานซึ่งลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย กลับ
เข้าปฏิบัติงาน ไปยังหน่วยงาน เพื่อแจ้งเจ้าตัวและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.5 กรณีพนักงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการลาไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาล
ผู้ปฏิบัติงานจัดทําหนังสือพร้อมแนบสําเนาคําสั่งการกลับเข้าปฏิบัติงานแจ้งไปยังหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลัง
4.6 บันทึกข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบสารสนเทศบุคลากรและจัดเก็บแฟ้มประวัติ
บุคลากร
ข้อควรระวังและสิ่งทีค่ วรคํานึงในการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบัติงานการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต้องมีความละเอียดรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินการใดๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติให้ชัดเจนถูกต้องทุก
กระบวนการ ปฏิบัติด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการ
ปฏิบัติงาน ข้อควรระวังและสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ก่อนดําเนินการใดๆ ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติ
ให้ ชั ด เจน รวมทั้ งตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความสมบู ร ณ์ ข องเอกสาร หากพบข้ อ บกพร่ อ งหรือ
ข้อผิดพลาดให้แจ้งหน่วยงานทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง
2. ผู้ปฏิบัติงานควรดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล
3. ทํ า ความเข้ า ใจและวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ประเด็ น ปั ญ หา เพื่ อ ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ
ก่อนหลังหรือวิเคราะห์ความเร่งด่วนของงาน
4. ผู้ปฏิบัติงานต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งและ
ไม่ดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสาร หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องมีเอกสาร
หลักฐานยืนยันการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเตรียมการและการวางแผนงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
6. ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อคนอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางกาย จิตใจ
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรืออื่นใดที่ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความเสียหาย
7. ผู้ปฏิบัติงานควรรับฟังปัญ หาหรือข้อคําถามของผู้มาติดต่อด้วยความเข้าใจและมีสติ
พร้อมที่จะชี้แจงหรือช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ
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8. ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้ ขยันมั่นเพียร ใช้ทักษะ สมรรถนะของตนอย่างเต็มที่และหมั่น
ศึกษาหาความรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
9. การดําเนินการให้พนักงานผู้ที่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย หน่วยงานต้นสังกัดต้องพิจารณาความจําเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้ที่มีความรู้
ความชํานาญในสาขาวิชาและระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ ที่กําหนดให้กลับมาปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้
กําหนดโครงการศึกษา หรือฝึกอบรมกับกําหนดแผนงานหรือโครงการที่จะให้พนักงานผู้นั้นกลับมา
ปฏิ บั ติ ง านไว้ ล่ ว งหน้ า เป็ น การแน่ น อน สาขาวิ ช าและระดั บ ความรู้ ที่ จ ะให้ พ นั ก งานไปศึ ก ษา ณ
ต่างประเทศ โดยปกติต้องเป็นสาขาและระดับที่ทางราชการต้องการมาก ซึ่งไม่มีการศึกษาในประเทศ
ไทยหรือมีแต่ยังไม่เพียงพอ
10. การดําเนินการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หน่วยงานต้น
สังกัด ต้องพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียราชการและไม่ต้องตั้ง
อัตรากําลังเพิ่ม
11. พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องทําสัญญา
ผูกพันการกลับมาปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย
12. พนักงานที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เมื่อศึกษาสําเร็จแล้วจะต้องมี
เวลากลับมาปฏิบัติงานชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ การชดใช้เวลาปฏิบัติงานนี้ให้รวมถึงการ
ปฏิบัติงานชดใช้การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่ค้างอยู่ด้วย
13. กรณี พ นั กงานเดิ น ทางไปทั ศ นศึกษาต่างประเทศหรือลากิจไปต่ างประเทศ หากมี
สถานศึกษาตอบรับเข้าศึกษา จะดําเนินเรื่องการลาศึกษาต่อจากการลาทัศนศึกษาหรือลากิจ โดยไม่
เดินทางกลับประเทศไทย จะกระทํามิได้
14. พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรม
หรือดูงานต่อมิได้
แนวคิดและทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีหลักการปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสํานักงาน ก.พ. (2548 : 5-6; 2551 :
48) ได้กําหนดนิยามของสมรรถนะ (Competency) ว่าหมายถึง ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงานตําแหน่งงานหนึ่งเพื่อให้เกิดความสําเร็จและงานมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในเชิง
พฤติกรรม เช่น มากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ทํางานได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่า และได้ผลงาน
ดีกว่าคนอื่นที่ไม่มีสมรรถนะดังกล่าวอย่างกระชับได้ว่า สมรรถนะเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมา
จากความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆที่สามารถทําให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่า
เพื่อร่วมงานคนอื่นๆ ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้อง
มีองค์ประกอบทางด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการ
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บริการที่ดี ซึ่งหมายถึงสามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้นั้น ได้แก่ ความรู้ในงานหรือทักษะที่
เกี่ยวข้อง ทักษะด้านการค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น อดทน
ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว บุ คคลก็ไม่สามารถแสดงสมรรถนะของการบริการที่ ดี ด้วยการให้ บริการที่
ผู้รับบริการต้องการได้
ธํ ารงศั ก ดิ์ คงคาสวั ส ดิ์ (2548 : 27) ได้ ให้ ค วามหมายของสมรรถนะ (Competency)
หมายถึง คุณ ลักษณะ เช่น ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อตลอดจน
พฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จ
อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547 : 61) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ คือ คุณลักษณะของ
บุ ค คล ซึ่ ง ได้ แ ก่ ความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถและคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ อั น ได้ แ ก่ ค่ า นิ ย ม จริ ย ธรรม
บุคลิกภาพคุณลักษณะทางกายภาพ และอื่นๆ ซึ่งจําเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสมกับองค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจําแนกได้ว่าผู้ที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานได้ต้องมีคุณลักษณะ
เด่ น ๆ อะไรหรื อ ลั ก ษณะสํ าคั ญ อะไรบ้ า ง หรือ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ งคื อ สาเหตุ ที่ ทํ างานแล้ วไม่ ป ระสบ
ความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการ คืออะไร
จากความหมายของสมรรถนะข้างต้นสรุปได้ว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง
คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ แ สดงถึ ง การบู ร ณาการความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2537 : 20-25) การปฏิบัติงานในภารกิจ
หลัก ทีมงานมีบทบาทสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ และความมีประสิทธิภาพของงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในที มงาน การบริห ารทีมงานจึงเป็นสิ่งสําคัญ ยิ่งในการงาน ซึ่งที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพจะมีลักษณะโดดเด่นและสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความสําเร็จด้วย
ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินการกําหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น การปฏิบัติงาน
ควรคํานึงถึงสมรรถนะ ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากร
ทุกตําแหน่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันใน
องค์กร โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
มีมติเลือก 5 ด้าน ดังนี้
1.1 การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึ ง ความมุ่ ง มั่ น จะ
ปฏิบัติงานให้ดี ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนหน่วยงานกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมาย
รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่ไม่
เคยมี ผู้ ใดสามารถกระทํ า ได้ ม าก่ อ น หรื อ การพยายามปรั บ ปรุ ง งาน เช่ น ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารที่ ทํ า ให้
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น
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1.2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของ
ตนเองในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน นิสิต
ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และทําความเข้าใจเกี่ยวกับความจําเป็นหรือความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการสามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือขั้นตอนที่
ผู้รับบริการต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับความจําเป็น ปัญหา โอกาส เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงใน
ระยะยาว รวมทั้งสมารถวิเคราะห์สาเหตุและข้อมูลที่ทําให้เกิดปัญหาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับ
สาเหตุและสถานการณ์ในการให้บริการได้
1.3 การสั่ งสมความเชี่ ย วชาญในอาชี พ (Expertise) หมายถึ ง ความขวนขวาย
ความสนใจใฝ่รู้ เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆเข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น มีความรู้
ความเข้าใจสามารถนําศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และสังคมโลก รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย
มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อนํามารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยจนเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเข้าใจทักษะในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถใช้สื่อและเทคนิคต่างๆ ในการปฏิ บัติงานของตนเองเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพ
1.4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) หมายถึง การ
ดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมาย คุณธรรม และระเบียบวินัยแสดงความคิดเห็นของตนตาม
หลักวิชาชีพอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ
หรือผลประโยชน์ส่วนตน
1.5 การทํางานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น
เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงานหรือส่วนราชการโดยผู้ปฏิบัติงานมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จําเป็นต้องมี
ฐานะเป็นหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม เช่น การ
ตัดสินใจวางแผนร่วมกับทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เต็มใจที่จะเรียนรู้จากผู้อื่น แม้ว่าผู้นั้นจะเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานประสบผลสําเร็จ รวมทั้งให้การยอมรับใน
ความสําเร็จของเพื่อนร่วมงาน ความสําเร็จของทีมงาน โดยต้องคํานึงถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง ฯลฯ จะทําให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้จนบรรลุเป้าหมาย
ของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สมรรถนะเฉพาะตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ (Functional Competency) คื อ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหน่ง เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยสภา
มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่ อวัน ที่ 29 เมษายน 2554 มี ม ติเลือ ก
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในตําแหน่งบุคลากร 6 ด้าน ดังนี้
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2.1 การคิ ด วิ เคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึ ง การทํ าความเข้ าใจและ
วิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น ปัญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละ
ขั้ น ตอน รวมถึ ง การจั ด หมวดหมู่ อ ย่ า งเป็ น ระบบระเบี ย บเปรี ย บเที ย บแง่มุ ม ต่ า งๆ สามารถลํ า ดั บ
ความสําคัญ ช่วงเวลา เหตุและผลที่มาที่ไปของกรณีต่างๆ ได้ เช่น แยกแยะประเด็นปัญหา ระบุเหตุและ
ผลในแต่ละสถานการณ์ได้ วางแผนงานโดยจัดเรียงงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตามลําดับความสําคัญหรือ
ความเร่งด่วนได้
2.2 การดํ า เนิ น การเชิ งรุ ก (Proactiveness) หมายถึ ง การเล็ งเห็ น ปั ญ หาหรื อ
โอกาสพร้อมทั้งจัดการเชิงรุกกับปัญหานั้นโดยอาจไม่มีใครร้องขอ และอย่างไม่ย่อท้อหรือใช้โอกาสนั้นให้
เกิดประโยชน์ต่องานตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆเกี่ยวกับงานด้วยเพื่อแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา
หรือสร้างโอกาสด้วย เช่น เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า เล็งเห็นโอกาสและไม่
รีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน
2.3 ความผูกพันที่ มีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment) หมายถึง
จิตสํานึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของส่วน
ราชการ ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตัว เช่น เคารพและถือปฏิบัติตาม
แบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของส่วนราชการ แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของส่วนราชการ มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่ส่วนราชการ
2.4 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) หมายถึง
ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไม่เป็นทางการ ในองค์กร
ของตนและองค์ ก รอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ บ รรลุ เป้ า หมาย รวมทั้ ง
ความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
ตลอดจนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา
กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมีอํานาจตัดสินใจหรือ
ผู้ใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ และนําความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กรเป็นสําคัญ
2.5 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) หมายถึง
ความใส่ใจที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่และลดข้อบกพร่องที่
อาจเกิดจากสภาพแวดล้ อม โดยติดตามตรวจสอบการทํ างานหรือข้อมูลตลอดจนพั ฒ นาระบบการ
ตรวจสอบเพื่ อ ความถู ก ต้ อ งของกระบวนงาน ปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ และขั้ น ตอนที่ กํ าหนดอย่ าง
เคร่งครัด ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้อง
2.6 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการ
ยอมรับความเห็นที่แตกต่างและปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ปรับตัวเข้ากับสภาพการ
ทํางานที่ยากลําบากหรือไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงาน ยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อื่น เต็มใจที่
จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่
จากที่กล่าวมาเป็นเรื่องของสมรรถนะในการทํางานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในการบริหารงาน
โดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้นําแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือน
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ในระยะแรกได้ทดลองใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based
Human Resource Development) แนวคิดเรื่อสมรรถนะ จึงเข้ามามีบทบาทและถูกนํามาใช้ในการ
จั ด การสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น เหตุ เพราะการกํ า หนดสมรรถนะจะต้ อ งกํ าหนดให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน อีกทั้งยังนําหลักการแนวคิดมาใช้
ในกระบวนงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหลายมิติ (อาภร ภู่วิทยพันธุ์. 2548 :
คํานํา) ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน วิธีการทํางานโดยนําแนวคิด
ของสมรรถนะในการทํางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ในตําแหน่งบุคลากร และใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะสมรรถนะเป็น
ปัจจัยช่วยให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
ในบทนี้ ผู้ เขี ย นจะกล่ าวถึ งเทคนิ ค ในการปฏิ บั ติ งานการลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบ และพิจารณา
เสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย โดยมีหัวข้อสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมและแผนการปฏิบัตงิ าน
ในการดําเนินงานเรื่อง การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรมและแผนการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาดําเนินการ
1. การขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ตลอดปี โดยพนักงานที่มีความประสงค์
ปฏิบัติการวิจัย
ขออนุมัติลาศึกษาต่อจะดําเนินการก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยของแต่ละสถาบัน
2. การขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ตลอดปี โดยพนักงานที่ลาดําเนินการล่วงหน้า
ปฏิบัติการวิจัย
ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติใน
ประเทศไม่น้อยกว่า 30 วัน และต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. การรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ตลอดปี โดยพนักงานที่ลาจะต้องรายงานผล
ปฏิบัติการวิจัย
การศึกษาทุกภาคการศึกษา ภายในกําหนด
30 วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการศึกษาครบ
ทุกวิชาของภาคเรียน
4. การรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
ตลอดปี โดยเมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับ
อนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ก่อนครบ
กําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มี ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบข่ า ยภาระงาน โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย การขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย การขยายเวลา
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย การรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
การรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน มีขั้นตอนปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุมัตลิ าไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
การปฏิบัติงานการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
เริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของหน่วยงาน
ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง

แจ้งหน่วยงานแก้ไข
ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ปฏิบัติงานเสนอความเห็นขออนุมัติผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือรองอธิการบดี

อธิการบดีหรือรองอธิการบดี
พิจารณา

A
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A

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 11

ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผลไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งเจ้าตัวได้ทราบ
และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แจ้งกลุ่มงานนิติการเพื่อทําสัญญาลาตามระเบียบ
รับเรื่องการรายงานกําหนดวันเดินทางไปต่างประเทศ

ตรวจสอบเอกสารและจัดทําคําสั่งเพื่อผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือรองอธิการบดี

อธิการบดีหรือรองอธิการบดี
พิจารณาลงนามในคําสั่ง

การส่งคําสั่งแจ้งไปยังหน่วยงานและพนักงานที่ลา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การบันทึกประวัติบุคลากร
สิ้นสุด

ภาพประกอบ 3 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของ
พนักงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัยของหน่วยงาน เมื่อพนักงานผู้ที่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ได้รับ
หนังสือรับรอง หรือหนังสือตอบรับเข้าศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยจากสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันฝึกอบรมแล้ว ให้พนักงานผู้นั้นจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็นและความต้องการที่
ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเสนอขออนุมัติผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
หน่วยงานจนถึงอธิการบดี แล้วนําส่งที่กองการเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง โดยดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ความถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของรายละเอียดที่ สําคัญ ของบันทึก
ข้อความที่พนักงานขออนุมัติ ดังนี้
2.1.1 ชื่อสกุล ตําแหน่ง สังกัดของพนักงานที่ประสงค์จะลา
2.1.2 ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย
2.1.3 ระยะเวลาการขออนุมัติ
2.1.3.1 ลาศึกษา ระดับปริญญาโท 2 ปี ระดับปริญญาเอก 3 ปี โดยระบุ
ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุด ยกเว้น กรณีที่พนักงานได้รับทุนรัฐบาล ซึ่งสํานักงาน ก.พ.
อาจพิจารณาอนุมัติต่างจากนี้
2.1.3.2 ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีระยะเวลาการอนุมัติตามที่
กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตร แต่ไม่เกิน 1 ปี
2.1.4 ประเภทการลาศึกษาให้ได้มาซึ่งปริญญา มี 3 แบบ ดังนี้
2.1.4.1 การลาศึกษาแบบเต็มเวลาราชการ
2.1.4.2 การลาศึกษาแบบใช้เวลาปฏิบัติงานบางส่วน จะต้องลาไม่เกิน 10 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หากเกินให้ถือว่าเป็นการลาแบบเต็มเวลาราชการ
2.1.4.3 การลาศึกษาแบบไม่ใช้เวลาราชการ
2.1.5 ระบุแหล่งทุน ค่าใช้จ่าย ในกรณีลาไปต่างประเทศ
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.2.1 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาหรือหนังสือตอบรับการเข้า
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
2.2.2 หลักสูตรการศึกษา หรือแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จะเข้าศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
2.2.3 หลักฐานการศึกษา (Transcript) ของผู้ที่จะลาไปศึกษาระดับที่ต่ํากว่า
ระดับที่ลาไปศึกษา
2.2.4 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการ หรือ
เทียบเท่า ขึ้นไป รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ

33
2.2.5 ตารางเรียน กรณีพนักงานลาศึกษาแบบใช้เวลาปฏิบัติงานบางส่วน จะต้องลา
ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่ประสงค์จะลา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.3.1 ต้องไม่เป็นพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจ้างที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติงาน
2.3.2 ผู้ที่ไปศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่
เดินทางไปต่างประเทศหรือวันที่เข้าศึกษาในประเทศ
2.3.3 เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพดีพอที่จะไปศึกษาได้
2.3.4 พนักงานที่เคยได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
หากจะลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยอีก จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้มหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3.5 กรณีที่ลาศึกษาภาษาที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจะต้องได้รับความ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของคณะหรือหน่วยงาน และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
2.3.6 สําหรับผู้ที่จะลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หากขาดคุ ณ สมบั ติ ดั งกล่าวข้ างต้ น ข้ อ 2.3.1 ถึ ง 2.3.4 หากมี เหตุ ผ ลความจํ าเป็ น ให้
หน่วยงานเสนอขออนุมัติอธิการบดีเป็นกรณีไป หลักเกณฑ์การขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติ ดังนี้
2.3.6.1 การขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติกรณีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน
ให้พนักงานผู้ที่จะลาดําเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน โดยภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษาแล้วกลับเข้าปฏิบัติงานให้ทดลองปฏิบัติงานให้ครบตามระเบียบ
2.3.6.2 การขออนุมัติยกเว้นคุ ณ สมบั ติกรณี เกิน 40 ปี เมื่อคํานวณอายุของ
พนักงานผู้ที่จะลาไปศึกษาแล้ว จะต้องสามารถกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ครบตามสัญญาลาศึกษาที่ให้ไว้
กับแหล่งทุน
หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามระเบียบ ให้ส่งคืนไปยังหน่วยงาน
เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนําเสนอขออนุมัติต่อไป
ขั้ น ตอนที่ 3 ผู้ป ฏิ บัติงานเสนอความเห็ นขออนุมัติผ่านผู้บั งคับบั ญ ชาตามลําดับ จนถึง
อธิการบดีหรือรองอธิการบดี โดยดําเนินการเสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒ นาบุคลากรหรือรองอธิการบดีที่ รับมอบอํานาจ จนถึงอธิการบดี โดยการลาภายในประเทศรอง
อธิการบดีมีอํานาจอนุมัติและในส่วนการลาต่างประเทศเป็นอํานาจอธิการบดี พิจารณา
ขั้นตอนที่ 4 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีพิจารณา
ขั้นตอนที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผลไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งเจ้าตัวได้ทราบและให้ดําเนินการ
จัดทําสัญ ญาอนุมัติให้พนักงานมหาวิท ยาลัยมหาสารคามลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
พร้อมสัญญาค้ําประกัน กับนิติกร ที่กองการเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://eds.msu.ac.th/engine/index.php
ขั้นตอนที่ 6 แจ้งกลุ่มงานนิติการเพื่อทําสัญญาลาตามระเบียบ ดังนี้
6.1 การทําสัญญาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย พร้อมสัญญาค้ําประกันที่กองการเจ้าหน้าที่ หากมีระยะเวลาเกิน 15 วัน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน
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30 วัน ให้ทําสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่ต้องทําสัญญาค้ําประกัน และหากมีระยะเวลา
เกิน 30 วัน ให้ทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีลาศึกษาโดยไม่ใช้
เวลาราชการ ไม่ต้องจัดทําสัญญาลาศึกษา
6.2 กรณีเป็นผู้ได้รับทุนจากแหล่งทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ให้ผู้ที่ได้รับทุนทํา
สัญญารับทุนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.3 กรณีเป็นผู้ได้รับทุนจากแหล่งทุนการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ ทุนสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา ภายใต้ โครงการพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ (ทุ น เรี ย นดี
มนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์แห่งประเทศไทย) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนรัฐบาล
ก.พ. ทุน Fulbright และ ทุนรัฐบาลต่างประเทศ (ผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกรม
วิเทศสหการ) ให้ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนตามแบบที่แหล่งทุนนั้นกําหนด
ขั้นตอนที่ 7 รับเรื่องการรายงานกําหนดวันเดินทางไปต่างประเทศ โดยพนักงานผู้ที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จะต้องจัดทําแบบรายงานกําหนด
วันเดิ น ทางไปต่ างประเทศ พร้อ มแนบสําเนาตั๋ วเครื่องบิ น เสนอผ่านผู้บังคับ บัญ ชาตามลํ าดับ จนถึง
อธิการบดี นําส่งกองการเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบเอกสารและจัดทําคําสั่งเพื่อผ่านผู้บังคับบัญ ชาตามลําดับจนถึง
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับมอบอํานาจ โดยผู้ปฏิบัติงานดําเนินการตรวจสอบข้อมูลพนักงานที่
ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ ล าในระบบสารสนเทศบุ ค ลากร ประกอบด้ วย ชื่ อ สกุ ล ประเภทบุ ค ลากร ตํ าแหน่ ง
เลขประจําตําแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัดหน่วยงาน บันทึกเสนอความเห็นและจัดทําคําสั่งให้พนักงาน
ลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งานหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ต่ อ เสนอผ่ านผ่ านผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามลํ าดั บ จนถึ ง
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับมอบอํานาจพิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ 9 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับมอบอํานาจพิจารณาลงนามในคําสั่ง โดยมี
งานสารบรรณ กองกลาง เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและออกเลขคําสั่งมหาวิทยาลัย แล้วส่ง
เรื่องคืนกองการเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 10 การส่งคําสั่งแจ้งไปยังหน่วยงาน/พนักงานที่ลาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยดําเนินการแจ้งผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://eds.msu.ac.th/engine/index.php ดังนี้
10.1 หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานที่ลา
10.2 กองคลังและพัสดุ
10.3 กองแผนงาน
10.4 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสเทศบุคลากร
10.5 สํานักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง สํานักงานดูแลนักเรียนหรือกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในกรณีเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล โดยส่งหนังสือออกภายนอกแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอํานาจอนุมัติ
สั่งการ
ขั้นตอนที่ 11 บันทึกประวัติบุคลากร โดยผู้ปฏิบัติงานดําเนินการบันทึกข้อมูลการลาศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในระบบสารสนเทศบุคลากร

35
ภายหลั ง จากดํ า เนิ น การออกคํ า สั่ ง ให้ พ นั ก งานลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง านหรื อ
ปฏิบัติการวิจัย และส่งสําเนาคําสั่งแจ้งผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการบันทึก
ข้ อมู ล ในระบบฐานข้ อมู ล MIS (Management Information Systems) เพื่ อบั น ทึ กประวัติ ข อง
บุคลากร และเป็นข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีวิธีดําเนินการ ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ MIS บุคลากร เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร” และเมนู
“1. บันทึกข้อมูลบุคลากร” ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

2. เลือกเมนู
“1. บันทึกข้อมูลบุคลากร”

1.เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร”

ภาพประกอบ 4 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลบุคลากร
2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาข้อมูลบุคลากร ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

เลือก “ค้นหา”

ภาพประกอบ 5 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลบุคลากร
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3. พิมพ์คําค้นหาเช่น “ ปวีณา* ” ชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก ปรากฏหน้าจอ
ดังรูป

ระบุชื่อพนักงาน
ที่ต้องการค้นหา

ภาพประกอบ 6 แสดงหน้าจอการค้นหาชื่อพนักงาน
4. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม “

” หน้าชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก ปรากฏหน้าจอ

ดังรูป

ดับเบิลคลิกหน้าชื่อ
พนักงานที่ต้องการบันทึก

ภาพประกอบ 7 แสดงหน้าจอการเลือกชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก
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5. คลิกที่ปุ่ม “สถานะ” เพื่อเพิ่มประวัติการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยของพนักงาน ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

เลือก “สถานะ”

ภาพประกอบ 8 แสดงหน้าจอการเลือกสถานะเพื่อเพิ่มประวัติ
6. คลิกที่ปุ่ม “ ” บันทึกประวัติการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัยของพนักงาน ได้แก่ (1) ประเภทรายการ ประกอบด้วย 40 : ศึกษาต่อในประเทศ 41 : ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 42 : ฝึกอบรมในประเทศ 43 : ฝึกอบรมต่างประเทศ (2) เลขที่คําสั่ง เช่น 100/2560
(3) ระบุ วัน ที่ ล า เช่ น จากวั น ที่ 01/08/2560 ถึ งวั น ที่ 31/07/2563 คํ าสั่ งลงวั น ที่ 25/07/2560
(4) ตําแหน่งบุคลากร (5) อัตราเงินเดือน (6) เลขประจําตําแหน่ง (7) คําอธิบาย เช่น ลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขา สถาบัน แหล่งทุน (8) คลิกที่ช่อง “รหัส” และ (9) คลิกที่ปุ่ม “X” ตามลําดับเพื่อจบ
งานและออกจากโปรแกรม ปรากฏหน้าจอ ดังรูป
(8)กด
ช่องรหัส

(2)ระบุ
เลขที่คําสั่ง

(3)ระบุ
วันที่ลา

(1)เลือก
ประเภทรายการ

(4)ระบุ
ตําแหน่ง

(5)ระบุอตั รา
เงินเดือน

(9)กด “X”

(6)ระบุเลขประจํา
ตําแหน่ง

(7)ระบุ
คําอธิบาย

ภาพประกอบ 9 แสดงหน้าจอการบันทึกประวัติการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
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7. เข้าสู่ระบบ MIS บุคลากร เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร” และเมนู
“2. บันทึกการลาศึกษาต่อ” ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

2. เลือกเมนู
“2. บันทึกการลาศึกษา”
1.เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร”

ภาพประกอบ 10 แสดงหน้าจอการบันทึกการลาศึกษาต่อ
8. คลิกปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร ปรากฏหน้าจอ
ดังรูป

กด “+”
เพิ่มข้อมูล

ภาพประกอบ 11 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร
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9. คลิกช่องรหัสผู้ขอ กดปุ่ม Space Bar ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

กดช่องรหัสผู้ขอ

ภาพประกอบ 12 แสดงหน้าจอการเลือกรหัสผู้ขอ
10. พิมพ์คําค้นหาเช่น “ ปวีณา* ” ชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก ปรากฏ
หน้าจอ ดังรูป

ระบุชื่อพนักงาน
ที่ต้องการค้นหา

ภาพประกอบ 13 แสดงหน้าจอค้นหาชื่อพนักงาน
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11. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม “

” หน้าชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก ปรากฏหน้าจอ

ดังรูป

ดับเบิ้ลคลิกหน้าชื่อ
บุคลากรที่ต้องการบันทึก

ภาพประกอบ 14 แสดงหน้าจอเลือกชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก
12. คลิกที่ปุ่ม “ ” บันทึกประวัติการลาศึกษาของพนักงาน ได้แก่ ระดับที่ลา
ศึกษา เช่น 10 : ปริญญาตรี 11 : ปริญญาโท 12 : ปริญญาเอก เป็นต้น ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

เลือกระดับ
การลาศึกษา

ภาพประกอบ 15 แสดงหน้าจอการเลือกระดับที่ลาศึกษา
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13. คลิกที่ปุ่ม “ ” บันทึกประวัติการลาศึกษาของพนักงาน ได้แก่ (1)
มหาวิทยาลัย เช่น 1011 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2) ประเภทการลาศึกษา เช่น 1: ภายในประเทศ
2 : ต่างประเทศ(3) สาขาวิชา เช่น รัฐประศาสนศาสตร์ (4) ประเทศ เช่น TH : THAILAND (5) สถานะ
การศึกษา เช่น 1 : กําลังศึกษา (6) ประวัติการเข้าศึกษา เช่น จากวันที่ 01/08/2560 คาดว่าจะจบวันที่
31/07/2563 (7) คลิกที่ช่อง “รหัส” และ(8) คลิกที่ป่มุ “X” ตามลําดับ เพื่อจบงานและออกจาก
โปรแกรม ปรากฏหน้าจอ ดังรูป
(7)กดช่อง
รหัส
(3)ระบุ
สาขาวิชา
(1)ระบุ
เลขที่คําสั่ง

(2)ระบุประเภท
ลาศึกษา

(8)กด “X”

(4)ระบุ
ประเทศ

(6)ระบุวันที่
ศึกษา

(5)ระบุสถานะ
การศึกษา

ภาพประกอบ 16 แสดงหน้าจอการบันทึกประวัติการลาศึกษาต่อของพนักงาน

42
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
การปฏิบัติงานการขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
เริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปฏิบัติงานแจ้งวันครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้
ศึกษา หรือขยายเวลาศึกษาต่อไปยังหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องการขออนุมัติขยายเวลาของพนักงาน
ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความถูกต้อง

แจ้งหน่วยงานแก้ไข
ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ผู้ปฏิบัติงานจัดทําคําสั่งและเสนอความเห็นเพื่อขออนุมัติผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือรองอธิการบดี

อธิการบดีหรือรองอธิการบดี
พิจารณา

ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผลไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งเจ้าตัวได้ทราบ
และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
A
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A
ขั้นตอนที่ 7

การบันทึกประวัติบุคลากร
สิ้นสุด

ภาพประกอบ 17 แสดงขั้นตอนการขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ขั้นตอนการขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงาน มีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งวันครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาหรือขยายเวลา
ศึกษาต่อไปยังหน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติงานจัดทําหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งไปยังพนักงานที่
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ โดยแจ้งวันครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษา หรือขยายเวลาศึกษาต่อ
เพื่อรับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 การจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานที่ครบกําหนดเวลาหรือใกล้ครบกําหนดระยะเวลาที่
ได้รับอนุมัติให้ศึกษา จําแนกตามหน่วยงาน
1.2 แจ้งวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 กรณีที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ศึกษารายละเอียดการเตรียมตัวเพื่อ
รายงานตัวกลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานตามระเบียบ
1.2.2 กรณีไม่สามารถสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด ให้ยื่นขออนุมัติ
ขยายเวลาศึกษาต่อ ล่วงหน้าก่อนครบกําหนดลาศึกษาต่อภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ
ลาศึกษาต่อในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 60 วัน และจะต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.2.2.1 บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป็นในการขอขยายเวลาศึกษา
ต่อและจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์การศึกษาของสถาบันนั้นๆกําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
กรณีลาศึกษาต่อต่างประเทศให้ระบุแหล่งทุนการศึกษา เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ตามลําดับ
1.2.2.2 หนังสือรับรองนักศึกษาจากบัณฑิตศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
1.2.2.3 รายงานผลการศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน
1.3 แจ้งการพิจารณาระยะเวลาที่ขออนุมัติขยาย หากการขอขยายเวลาศึกษาต่อ เมื่อ
นับรวมกับระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติแล้วเกิน 4 ปี ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การให้พนักงานลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555 ได้กําหนดให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 4 ปี นับแต่
วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
และในกรณีทผี่ ู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเกิน 4 ปี
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ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 6 ปี ขอให้หน่วยงานพิจารณาให้
ความเห็นชอบในขั้นต้นให้บุคลากรลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเกินกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี มาด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องการขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
การวิจัยของพนักงาน โดยพนักงานผู้ที่ประสงค์จะขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
การวิจัยให้เสนอเรื่องขออนุมัติขยายเวลาต่อโดยทําบันทึกข้อความแสดงเหตุผลความจําเป็นเสนอเพื่อขอ
อนุมัติในหลักการขั้นต้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงคณบดี ผู้อํานวยการ หรือผู้มีอํานาจเทียบเท่า
นําส่งที่กองการเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง โดยผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง
เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก.บ.ม. กําหนด ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ ใช้แ นบประกอบการ
พิจารณา โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
3.1 เหตุผลและความจําเป็นในการขออนุมัติขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยต่อ
3.2 หนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
หนังสือรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานผู้จัดงานฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
3.3 ความก้าวหน้าของการศึกษาหรือรายงานผลการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่ศึกษา
จนถึงภาคเรียนปัจจุบัน
3.4 ระยะเวลาที่ ข อขยายจะต้ อ งอยู่ ใ นช่ ว งระยะเวลาตามหลั ก เกณฑ์ ก ารศึ ก ษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ของสถาบันนั้น ๆ กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
3.5 เอกสารระบุแหล่งทุน กรณีลาศึกษาในต่างประเทศ
3.6 การขยายเวลาศึก ษาต่อหากมีระยะเวลาขยายเกิน 4 ปี ให้ หน่ วยงานต้ นสังกัด
พิจารณาการได้รับเงินเดือนระหว่างลา ตามระเบียบให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไม่เกิน 4 ปี นับแต่วัน
ไปศึกษาจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจอนุญาต
การลาเห็นสมควรให้พนักงานลาไปศึกษาเกิน 4 ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวม
ระยะเวลาทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 6 ปี
หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามระเบียบ ให้ส่งคืนไปยังหน่วยงานเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานจัดทําคําสั่งและเสนอความเห็นเพื่อขออนุมัติผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือรองอธิการบดี โดยผู้ปฏิบัติงานดําเนินการตรวจสอบข้อมูลพนักงานที่
ประสงค์ขออนุมั ติขยายเวลาในระบบสารสนเทศบุคลากร ประกอบด้วย ชื่อสกุล ประเภทบุ คลากร
ตําแหน่ง เลขประจําตําแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัดหน่วยงาน แล้วจัดทําคําสั่งและบันทึกเสนอความเห็น
การให้พนักงานขยายเวลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงอธิการบดีหรือรองอธิการบดีพิจารณา
ขั้นตอนที่ 5 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีพิจารณา โดยพิจารณาอนุมัติและลงนามใน
คํ า สั่ ง ในกรณี ข ยายเวลาศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ต่ อ ณ ต่ า งประเทศ และรอง
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติในกรณีขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยต่อภายในประเทศ
โดยมีงานสารบรรณ กองกลาง เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและออกเลขคําสั่งมหาวิทยาลัย แล้ว
ส่งเรื่องคืนกองการเจ้าหน้าที่
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ขั้นตอนที่ 6 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผลไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งเจ้าตัวได้ทราบและดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบและดําเนินการสําเนาคําสั่งแจ้งไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งเจ้า
ตัวได้ทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยแจ้งผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม http://eds.msu.ac.th/engine/index.php และส่ ง หนั ง สื อ ราชการ
ภายนอกแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
6.1 หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานที่ลา
6.2 กองคลังและพัสดุ
6.3 กองแผนงาน
6.4 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสเทศบุคลากร
6.5 สํานักงาน ก.พ. ในกรณีเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล โดยส่งหนังสือออกภายนอกแจ้ง
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งการ
ขั้นตอนที่ 7 การบันทึกประวัติบุคลากร โดยผู้ปฏิบัติงานดําเนินการบันทึกข้อมูลการขยาย
เวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในระบบสารสนเทศบุคลากร
ภายหลังจากดําเนินการออกคําสั่งให้พนักงานขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยต่อ และส่งสําเนาคําสั่งแจ้งผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการบันทึกข้อมูลใน
ระบบฐานข้ อ มู ล MIS (Management Information Systems) เพื่ อ บั น ทึ ก ประวั ติ ข องบุ ค ลากร
และเป็นข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีวิธีดําเนินการ ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ MIS บุคลากร เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร” และเมนู
“1. บันทึกข้อมูลบุคลากร” ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

2. เลือกเมนู
“1. บันทึกข้อมูลบุคลากร”
1.เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร”

ภาพประกอบ 18 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลบุคลากร
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2. คลิกปุม่ “ค้นหา” เพื่อค้นหาบุคลากร ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

เลือก “ค้นหา”

ภาพประกอบ 19 แสดงหน้าจอการค้นหาบุคลากร
3. พิมพ์คําค้นหาเช่น “ ปวีณา* ” ชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก ปรากฏหน้าจอ
ดังรูป

ระบุชื่อบุคลากรที่
ต้องการค้นหา

ภาพประกอบ 20 แสดงหน้าจอการค้นหาชื่อพนักงาน
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4. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม “

” หน้าชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก ปรากฏหน้าจอ

ดังรูป

ดับเบิ้ลคลิกหน้าชื่อ
บุคลากรที่ต้องการบันทึก

ภาพประกอบ 21 แสดงหน้าจอการเลือกชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก
5. คลิกที่ปุ่ม “สถานะ” เพื่อเพิ่มประวัติการขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยของพนักงาน ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

เลือก “สถานะ”

ภาพประกอบ 22 แสดงหน้าจอการเลือกสถานะเพื่อเพิ่มประวัติการขยายเวลา
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6. บั น ทึ ก ประวัติ ก ารขยายเวลาศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งานหรื อปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ของ
พนักงาน ได้แก่ (1) ประเภทรายการ ประกอบด้วย 48 : ขยายเวลาศึกษาต่อ 49 : ขยายเวลาฝึกอบรม
ต่ อ (2) เลขที่ คํ าสั่ง เช่ น 101/2560 (3) ระบุ วัน ที่ ข ยายเวลา เช่น จากวัน ที่ 01/08/2563 ถึ งวัน ที่
31/12/2563 คําสั่งลงวันที่ 25/07/2563 (4) ตําแหน่งบุคลากร (5) อัตราเงินเดือน (6) เลขประจํา
ตําแหน่ง (7) คําอธิบาย เช่น ขยายเวลาศึกษาต่อ สาขาและสถาบันเดิม แหล่งทุน (8) คลิกที่ช่อง “รหัส”
และ(9) คลิกที่ปุ่ม “X” ตามลําดับเพื่อจบงานและออกจากโปรแกรม ปรากฏหน้าจอ ดังรูป
(8)กด
ช่องรหัส

(2)ระบุ
เลขที่คําสั่ง

(3)ระบุ
วันที่ขยาย

(1)เลือก
ประเภทรายการ

(4)ระบุ
ตําแหน่ง

(9)กด “X”

(5)ระบุอตั รา
เงินเดือน

(6)ระบุเลขประจํา
ตําแหน่ง

(7)ระบุ
คําอธิบาย

ภาพประกอบ 23 แสดงหน้าจอการบันทึกประวัติการขยายเวลา
7. เข้าสู่ระบบ MIS บุคลากร เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร” และเมนู
“2. บันทึกการลาศึกษาต่อ” เพื่อบันทึกประวัติการขยายเวลาศึกษาต่อ ปรากฏหน้าจอ ดังรูป
2. เลือกเมนู
“2. บันทึกการลาศึกษา”

1.เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร”

ภาพประกอบ 24 แสดงหน้าจอการบันทึกการลาศึกษาต่อ

49
8. คลิกที่ช่อง “SEARCH” แล้วกดปุ่ม Space Bar เพื่อเข้าสู่รายการค้นหาบุคลากร
ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

กด “SEARCH”
เพื่อค้นหา

ภาพประกอบ 25 แสดงหน้าจอการเข้าสู่รายการค้นหาบุคลากร
9. พิมพ์คําค้นหาเช่น “ ปวีณา* ” ชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก แล้วกดปุ่ม Enter
ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

ระบุชื่อบุคลากรที่
ต้องการค้นหา

ภาพประกอบ 26 แสดงหน้าจอการค้นหาชื่อบุคลากร
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10. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม “

” หน้าชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก ปรากฏหน้าจอ

ดังรูป

ดับเบิ้ลคลิกหน้าชื่อ
บุคลากรที่ต้องการบันทึก

ภาพประกอบ 27 แสดงหน้าจอการเลือกชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก
11. บันทึกประวัติการขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของ
พนักงาน ได้แก่ (1) เลขที่คําสั่ง เช่น 101/2560 (2) ระบุวันที่ขยายเวลา เช่น จากวันที่ 01/08/2563
ถึงวันที่ 31/12/2563 คําสั่งลงวันที่ 25/07/2563 (3) ระบุคาดว่าจะจบวันที่ คือ วันที่สิ้นสุดการขยาย
เวลาศึกษา เช่น 31/12/2563 (4) คลิกที่ช่อง “รหัส” และ(5) คลิกที่ปุ่ม “X” ตามลําดับเพื่อจบงาน
และออกจากโปรแกรม ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

(5)กด “X”
(4)กดช่อง
รหัส
(3)ระบุคาดว่า
จะจบวันที่

(1)ระบุ
เลขที่คําสั่ง

(2)ระบุวันที่
ขยาย

ภาพประกอบ 28 แสดงหน้าจอการบันทึกประวัติการขยายเวลา
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
การปฏิบัติงานการการรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
เริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปฏิบัติงานแจ้งการติดตามการรายงานผลการศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยไปยังหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องการรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงาน
ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง

แจ้งหน่วยงานแก้ไข
ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ผู้ปฏิบัติงานเสนอความเห็นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงอธิการบดีหรือรองอธิการบดีเพื่อทราบ

อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดี พิจารณาทราบ

ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผลไปยังหน่วยงาน
เพื่อแจ้งพนักงานที่ลาได้ทราบ
A
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ขั้นตอนที่ 7

จัดเก็บข้อมูลประวัติบุคลากร
สิ้นสุด

ภาพประกอบ 29 แสดงขั้นตอนการรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ขั้นตอนการรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งการรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ไปยังหน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติงานจัดทําบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งไปยังพนักงานในสังกัดที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย จัดทํารายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย เสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตามลําดับจนถึงอธิการบดี พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการรายงานผล นําส่งกองการเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ของพนักงาน
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง โดยผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้ อ มู ล และเอกสารประกอบการพิ จ ารณา ได้ แ ก่ ใบรายงานผลการศึ ก ษาซึ่ งต้ อ งมี รายงานผล
การศึกษาตั้งแต่ปีที่เข้าศึกษาจนถึงปัจจุบัน กรณีลาฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ต้องมีเอกสาร
แสดงความก้าวหน้าหรือเอกสารแสดงการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานเสนอความเห็นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีเพื่อทราบ
ขั้นตอนที่ 5 อธิการบดีหรือรองอธิการบดี พิจารณาทราบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงาน
ขั้นตอนที่ 6 ผูป้ ฏิบัติงานแจ้งผลไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งพนักงานที่ลาได้ทราบ โดยแจ้ง
ผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://eds.msu.ac.th/engine/index.php
ขั้นตอนที่ 7 จัดเก็บข้อมูลประวัติบุคลากร
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
เริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 1

ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องการรายงานตัวเพื่อกลับเข้า
ปฏิบัติงาน
ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความถูกต้อง

แจ้งหน่วยงานแก้ไข
ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ผู้ปฏิบัติงานจัดทําคําสั่งและเสนอความเห็นเพื่อขออนุมัติผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือรองอธิการบดี

อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดี พิจารณา

ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผลไปยังหน่วยงาน
เพื่อแจ้งพนักงานที่ลาได้ทราบ
A
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ขั้นตอนที่ 6

การบันทึกประวัติบุคลากร
สิ้นสุด
ภาพประกอบ 30 แสดงขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานของพนักงาน
ขั้ น ตอนที่ 2 ผู้ปฏิ บัติงานตรวจสอบความถู กต้ อง โดยผู้ปฏิ บัติงานตรวจสอบความ
ถูกต้องรายละเอียดในเอกสารข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับคําสั่งลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย และระยะเวลาการรายงานกลับเข้าปฏิบัติงาน
ต้องเป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม.
ขั้ น ตอนที่ 3 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจั ด ทํ า คํ า สั่ ง และเสนอความเห็ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ ผ่ า น
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือรองอธิการบดี โดยผู้ปฏิบัติงานดําเนินการตรวจสอบข้อมูล
พนักงานที่ประสงค์ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศบุคลากร ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล ประเภทบุคลากร ตําแหน่ง เลขประจําตําแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัดหน่วยงาน แล้วจัดทํา
คําสั่งและบันทึกเสนอความเห็นการให้พนักงานซึ่งลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย กลับ
เข้าปฏิบัติงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือรองอธิการบดีพิจารณา
ขั้นตอนที่ 4 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีพิจารณา โดยอธิการบดีพิจารณาทราบและ
ลงนามในคําสั่ง ในกรณี รายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานจากการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และรองอธิการบดีพิจารณาทราบและลงนามในคําสั่งในกรณีรายงานตัว
เพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานจากการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ โดยมีงาน
สารบรรณ กองกลาง เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและออกเลขคําสั่งมหาวิทยาลัย แล้วส่งเรื่องคืน
กองการเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผลไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งเจ้าตัวได้ทราบและดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบและดําเนินการสําเนาคําสั่งแจ้งไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งเจ้า
ตัวได้ทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยแจ้งผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม http://eds.msu.ac.th/engine/index.php และส่ ง หนั ง สื อ ราชการ
ภายนอกแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
5.1 หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานที่ลา
5.2 กองคลังและพัสดุ
5.3 กองแผนงาน
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5.4 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
5.5 สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลัง ในกรณีเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล โดยส่ง
หนั ง สื อ ออกภายนอกแจ้ ง ไปยั งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ งนี้ ภายในกํ า หนด
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งการ
ขั้นตอนที่ 6 การบันทึกประวัติบุคลากร โดยผู้ปฏิบัติงานดําเนินการบันทึกข้อมูลการ
กลับเข้าปฏิบัติงานจากการศึก ษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิ บัติการวิจัยในระบบสารสนเทศบุค ลากร
ภายหลังจากดําเนินการออกคําสั่งให้พนักงานขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยต่อ
และส่งสําเนาคําสั่งแจ้งผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
MIS (Management Information Systems) เพื่ อ บั น ทึ ก ประวั ติ ข องบุ ค ลากร และเป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีวิธีดําเนินการ ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ MIS บุคลากร เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร” และเมนู
“1. บันทึกข้อมูลบุคลากร” ปรากฏหน้าจอ ดังรูป
2. เลือกเมนู
“1. บันทึกข้อมูลบุคลากร”

1.เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร”

ภาพประกอบ 31 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลบุคลากร

56
2. คลิกปุม่ “ค้นหา” เพื่อค้นหาบุคลากร ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

เลือก “ค้นหา”

ภาพประกอบ 32 แสดงหน้าจอการค้นหาบุคลากร
3. พิมพ์คําค้นหาเช่น “ ปวีณา* ” ชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก ปรากฏหน้าจอ
ดังรูป

ระบุชื่อพนักงาน
ที่ต้องการค้นหา

ภาพประกอบ 33 แสดงหน้าจอการค้นหาชื่อพนักงาน
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4. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม “

” หน้าชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก ปรากฏหน้าจอ

ดังรูป

ดับเบิ้ลคลิกหน้าชื่อ
พนักงานที่ต้องการบันทึก

ภาพประกอบ 34 แสดงหน้าจอการเลือกชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก
5. คลิกที่ปุ่ม “สถานะ” เพื่อเพิ่มประวัติการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
จากการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงาน ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

เลือก “สถานะ”

ภาพประกอบ 35 แสดงหน้าจอการเลือกสถานะเพื่อเพิ่มประวัติการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้า
ปฏิบัติงาน
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6. บั น ทึ ก ประวั ติ ก ารรายงานตั ว เพื่ อ ขอกลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน จากการลาศึ ก ษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงาน ได้แก่ (1) ประเภทรายการ 46 : กลับเข้าปฏิบัติงาน
(2) เลขที่คําสั่ง เช่น 102/2564 (3) ระบุวันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เช่น จากวันที่ 02/01/2564
คําสั่งลงวันที่ 05/01/2564 (4) ตําแหน่งบุคลากร (5) อัตราเงินเดือน (6) เลขประจําตําแหน่ง
(7) คําอธิบาย(ถ้ามี) เช่น กลับจากลาศึกษาต่อ ลาฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย (8) คลิกที่ช่อง
“รหัส” และ(9) คลิกที่ปุ่ม “X” ตามลําดับเพื่อจบงานและออกจากโปรแกรม ปรากฏหน้าจอ ดังรูป
(8)กด
ช่องรหัส

(2)ระบุ
เลขที่คําสั่ง

(3)ระบุ
วันที่กลับ

(4)ระบุ
ตําแหน่ง

(1)เลือกประเภท
รายการ

(5)ระบุอตั รา
เงินเดือน

(9)กด “X”

(6)ระบุเลขประจํา
ตําแหน่ง

(7)ระบุคําอธิบาย
(ถ้ามี)

ภาพประกอบ 36 แสดงหน้าจอการบันทึกประวัติการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
7. เข้าสู่ระบบ MIS บุคลากร เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร” และเมนู
“2. บันทึกการลาศึกษาต่อ” เพื่อบันทึกประวัติการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ
ดังรูป
2. เลือกเมนู
“2. บันทึกการลาศึกษาต่อ”

1.เลือกเมนู “ข้อมูลบุคลากร”

ภาพประกอบ 37 แสดงหน้าจอการบันทึกการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
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8. คลิกที่ช่อง “SEARCH” แล้วกดปุ่ม Space Bar เพื่อเข้าสู่รายการค้นหาบุคลากร
ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

กด “SEARCH”
เพื่อค้นหา

ภาพประกอบ 38 แสดงหน้าจอการเข้าสู่รายการค้นหาบุคลากร
9. พิมพ์คําค้นหาเช่น “ ปวีณา* ” ชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก แล้วกดปุ่ม Enter
ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

ระบุชื่อพนักงาน
ที่ต้องการค้นหา

ภาพประกอบ 39 แสดงหน้าจอการค้นหาชื่อพนักงาน
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10. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม “

” หน้าชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก ปรากฏหน้าจอ

ดังรูป

ดับเบิ้ลคลิกหน้าชื่อ
พนักงานที่ต้องการบันทึก

ภาพประกอบ 40 แสดงหน้าจอการเลือกชื่อพนักงานที่ต้องการบันทึก
11. บั น ทึ ก ประวัติ ก ารรายงานตั วเพื่ อ ขอกลั บ เข้ าปฏิ บั ติ งาน จากการลาศึ ก ษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงาน โดย(1) คลิกที่ปุ่ม “ ” เพื่อเลือกรายการสถานะ
การศึกษา ประกอบด้วย 2 : จบการศึกษา 3 : สิ้นสุดการศึกษา 4 : ยุติการศึกษา (2) คลิกที่ช่อง “รหัส”
และ (3) คลิกที่ปุ่ม “X” ตามลําดับเพื่อจบงานและออกจากโปรแกรม ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

(2)กดช่อง
รหัส

(3)กด “X”

(1)เลือกประเภท
รายการ

ภาพประกอบ 41 แสดงหน้าจอการบันทึกประวัติการรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ปฏิบัติงานได้นํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยประยุกต์ใช้ระบบ PDCA มาใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้การดําเนินงาน
เป็ น ไปอย่ างมี ร ะบบ โดยมี เป้ าหมายให้ เกิ ด การพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารวางแผนในการติ ด ตาม
พนักงานที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลการลา วันครบ
กําหนดการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีการทําหนังสือแจ้งเตือนวันครบกําหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติหรือขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย รวมถึงมีการติดตามความก้าวหน้า
ทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลของทุกหน่วยงาน เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานบุคคล (COP_HR) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนงาน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เป็นกิจกรรมระดมความคิดและ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการสะท้อนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่ลาศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย และผู้ปฏิบัติงานบุคคลในระดับหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการหาแนวทางแก้ไข
ปัญ หาร่วมกัน ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญ หาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการดําเนินงานที่เป็นไปตามระเบียบและมีการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน กรณี
ผู้ปฏิบัติงานประจําไม่อยู่ ติดภารกิจ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ
การปฏิบัติงานการลาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูป้ ฏิบัติงานมีหลักการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และสมรรถนะสําหรับการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง ดังนี้
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. มีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังนี้
1.1 พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
ที่ปฏิบัติ
1.2 พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นด้วย
1.3 พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
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2. มีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ดังนี้
2.1 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
2.2 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยัน
หมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสําคัญ
2.3 พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
2.4 พึ งดู แ ลรั ก ษาและใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการและมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า ง
ประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง
3. มีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ดังนี้
3.1 พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่ม
งานของตนและส่วนรวม ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทํางานและแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบด้วย
3.2 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคีรว่ มแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ําใจไมตรี เอือ้ อาทร และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
3.4 พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล
งานของตนและส่วนรวม ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทํางานและแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิง่ ที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
3.5 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.6 พึงละเว้นจากการนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
4. จรรยาบรรณต่อนักเรียน นิสิต และผู้รับบริการ ดังนี้
4.1 พึงใช้ภาษา ถ้อยคํา สํานวนที่ชัดเจน สุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่ายในการ
สื่อความหมายต่อนักเรียน นิสิต และผู้รับบริการ ที่มาติดต่อราชการ
4.2 พึงละเว้นการใช้อํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์มิชอบจากนักเรียน
นิสิต และผู้รับบริการ
4.3 พึงให้ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยต่อนักเรียน นิสิต และผูร้ ับบริการด้วยความ
เต็มใจ และรวดเร็วทันเวลา
4.4 พึงให้การบริการนักเรียน นิสิต และผูร้ ับบริการ ด้วยจิตสํานึกในการ
ให้บริการที่ดี มีความเสมอภาค รวดเร็ว ประหยัด ถูกต้อง และปราศจากอคติ
4.5 พึงละเว้นการแนะนํานักเรียน นิสิต และผู้รับบริการ ให้ดําเนินการใดๆ
อันเป็นการหลีกเลี่ยงต่อกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
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5. บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
5.1 พึงให้การบริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความ
เสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม
5.2 พึงปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการด้วยความเอื้อเฟื้อ มีน้ําใจ ใช้กิริยาวาจาสุภาพ
อ่อนโยนและปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
5.3 พึงละเว้นการรับทราบทรัพย์สินในมูลค่าเกินปกติวิสัย และการแสวงหา
ประโยชน์ มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่
ทรัพย์สินมีมลู ค่าเกินปกติวิสัยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
6. บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
6.1 พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพที่ตนเป็นสมาชิกหรือสังกัดอยู่
6.2 พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ธรรมช่วยทําให้มนุษย์รู้จักการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นคือการดําเนินชีวิตที่นํามาความสงบ
สุขมาสู่ตนและสังคมโดยส่วนรวม สถานที่ใดก็ตามที่ประกอบด้วยบุคคลที่ยึดหลักธรรม เป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิต สถานที่นั้นจะสงบร่มเย็นมีแต่ความสุข ไม่มีการเบียดเบียนกัน ไม่มีการให้ร้ายป้ายสีกัน ไม่มี
การอาฆาตพยาบาทจองเวรกั น มีแต่ความเมตตา อภัยซึ่งกัน และกัน แนะนํ าในสิ่ งที่ พึ งกระทํ าและ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงกระทํา บุคลที่อยู่ในสถานที่นั้นย่อมเป็นสุข และทําให้สังคมเกิดความสงบสุขที่อยู่ใน
สถานที่นั้นก่อนที่จะนําหลักธรรมไปใช้ควรจะได้ทําความเข้าใจกับคําว่า "ธรรม" ก่อน ธรรม คือ สภาพ
ความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมชาติ หลักคุณธรรมที่จะนํามาใช้ในการบริหารตนเอง คือ
หลักอิทธิบาท 4 เป็นธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติในการทํางานเพื่อทําให้เกิดความสําเร็จ เสถียรพงษ์ วรรณปก
(2533 : 64-65) ได้อธิบายความหมายของอิทธิบาท 4 ในเรื่องการทํางาน ไว้ดังนี้
ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ และถ้าจะให้เข้าใจง่ายต้องแปลว่า ความรักงาน หรือเต็มใจ
ทํา เมื่อคนเรามีความรักงานเราก็ย่อมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่
วิริยะ คือ ความเพียรพยายามหรือแข็งใจทํา ซึ่งไม่ได้หมายความว่าฝืนใจทําแบบ
ซั งกะตาย แต่ ห มายถึ งท่ านทํ างานด้ วยความเข้ ม แข็ ง กล้ าสู้ ไม่ ว่างาน จะลํ าบาก มากมายเพี ย งใด
พยายามทําเต็มที่ โดยไม่คํานึงถึงความเหนื่อยยาก
จิตตะ คือ ตั้งใจทํา หมายถึง คิดถึงงานที่ได้ลงมือทําไว้แล้วตลอดเวลา เราใจจดจ่อที่
งานนั้น ไม่ทิ้งงานพยายามหาทางปรับปรุงให้งานก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่างานจะใหญ่ จะยาก จะมาก
แค่ไหน ก็สําเร็จลงได้ง่ายเพราะใจสู้งาน
วิมังสา เข้าใจทํานั่นคือทํางานด้วยการใช้ปัญญา ทํางานอย่างฉลาด คนเราถึงจะรักงาน
เพียงใด พากเพียรเพียงใด เอาใจจดจ่ออยู่กับงานเพียงใด ถ้าขาดปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ แทนที่งาน
จะสําเร็จ อาจไม่สําเร็จตามที่มุ่งหวัง
ดังนั้น ผู้ที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นงานใด ๆ ก็ตามจะต้อง
ประกอบด้วย พอใจทํา แข็งใจทํา ตั้งใจทํา และเข้าใจทํา หรือ ฉลาดทํา
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ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีภารกิจที่
ครอบคลุมงานในกลุ่มงานบริหารและพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย การสรรหาและ
คัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ การขอกําหนดตําแหน่งที่
สูงขึ้น การลาออกจากราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
การเพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทน การพัฒนาและฝึกอบรม การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การไปราชการต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษา การเงินและ
บัญชี การศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 4
กิจกรรม บุคลากรที่ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาขั้นตอนและวิธีการทํางานโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความ
ผิ ด พลาดน้ อ ยที่ สุ ด หรื อ ไม่ เกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดเลยและเป็ น ไปตามระเบี ย บ เพราะความมุ่ งหวั งของ
ผู้รับบริการมีสูงมาก ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้ให้บริการจะต้องมีการศึกษา ฝึกฝนตนเองให้มีทักษะ มี
ประสบการณ์ มีความชํานาญการในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ เพราะเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการ คือ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ การดําเนินงานที่
เป็นไปตามระเบียบ และท้ายที่สุด คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจ

บทที่ 5
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข และพัฒนางาน
ในบทนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการทํางาน จากแหล่งต่างๆ เช่น
จากประสบการณ์ ตรงของผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีประสบการณ์ บทความ ผลวิจัย การจดบันทึก การ
ประชุม หรือการสัมมนา เป็นต้น เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องคํานึงถึงระเบียบ ประกาศ ก.บ.ม.
เรื่ อ ง การให้ พ นั ก งานลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย พ.ศ. 2555 เป็ น หลั ก ที่
ผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการปฏิบัติงาน
สามารถแก้ไขปัญ หาและอุปสรรคในการดําเนินงาน การช่วยเหลือและให้คําปรึกษากับพนักงานผู้ที่
ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง จึงนํามา
สรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมกับนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน ดังนี้
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
จากการปฏิบัติงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้ ปฏิ บัติงานจําเป็นต้ องทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบั งคั บ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งพบประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคที่ควรนํามาพิจารณาแนวทางแก้ไข ดังนี้
1. การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัยตามระเบียบ ทั้งผู้ลาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องบางหน่วยงานยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และความแม่นยําในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และทําให้การเสนอเรื่องขออนุมัติลา
ของบุคลากรไม่ถูกต้อง การแนบเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตาม
กฎระเบียบที่กําหนด ซึ่งเป็นปัญหา และกองการเจ้าหน้าที่คืนเรื่องให้แก้ไข ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้า
2. หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ทําให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ เวลาในการศึ ก ษากฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติงานวิจัยของข้าราชการ อาจทําให้ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ให้สอดคล้องด้วย
4. พนั กงานบางรายยังมี ค วามเข้ าใจไม่ถู กต้องเกี่ยวกับ หลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารปฏิ บั ติ
ระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ การรายงานผลการศึกษาหรือฝึกอบรม การ
เปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา การขยายเวลา หรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรมกรณีผิดไปจากที่ได้รับ
อนุ มั ติ ไ ว้ เดิ ม หรื อ การขอเดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยชั่ ว คราวเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบการทํ า
วิทยานิพนธ์ หรือเยี่ยมครอบครัวระหว่างปิดภาคการศึกษา เป็นต้น
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5. พนักงานขอขยายเวลาศึกษาต่อจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม แต่หน่วยงานไม่ได้พิจารณาการ
ได้รับเงินเดือนกรณีเกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี และกองการเจ้าหน้าที่ จะต้องทําหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ดําเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้า
แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
จากการปฏิบัติงานที่พบประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการดําเนินงานให้เกิดข้อผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบ ฉะนั้นควรหาแนวทางแก้ไขให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดําเนินการได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาหลายๆด้าน
อาจใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบเดียวกันได้ จึงสรุปแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมหรือให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบ
งานบุคคลของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้
พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
2. จัดทําคู่มือปฏิบัติงานวิธีการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคคลในมหาวิทยาลัยได้ศึกษาและนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
3. กองการเจ้าหน้าที่ต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์การให้พนักงานลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ของข้าราชการ เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้พนักงาน
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ให้สอดคล้อง
4. จัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
ระหว่างลาไปศึก ษา ฝึก อบรม ดูงานหรือปฏิบั ติการวิจัย ให้แ ก่พ นั กงานทราบ เช่น ต้ องรายงานผล
การศึ ก ษาทุ ก ภาคเรี ย น ภายในกํ าหนด 30 วั น นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ ท ราบผลการศึ ก ษาครบทุ ก รายวิช า
ระยะเวลาการยื่ น เรื่อ งขออนุ มั ติ เปลี่ย นแปลงหรือขยายเวลาศึ ก ษาหรือ ฝึ ก อบรมต่ อ ให้ ดํ าเนิ น การ
ล่วงหน้าก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติในประเทศไม่น้อยกว่า 30 วัน และต่างประเทศไม่น้อยกว่า
60 วัน
5. กองการเจ้าหน้าที่ จัดทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานเพื่อให้ดําเนินการพิจารณาการให้
พนักงานขยายเวลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนกรณีเกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี
ข้อเสนอแนะ
การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานบุคคลเรื่อง การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัย พบประเด็นที่ควรเสนอแนะแนวทางพัฒนางาน ดังนี้
1. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวข้องกับการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบงานบุคคลในหน่วยงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้ าใจ เกี่ยวกับระเบี ยบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพิ่ม ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานการให้
พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
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2. ควรมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิ บั ติผู้ ป ฏิ บั ติงานด้านงานบุ ค คล เกี่ ยวกับ การให้ พ นั กงานลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดูงานหรือ ปฏิ บั ติ
งานวิจัยในหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ
3. ควรมีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ตรงกัน
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัย ควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนางาน
เกี่ยวกับการดําเนินการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ให้มีคุณภาพมากขึ้น
จากที่ ก ล่ า วมาทั้ งหมดทํ าให้ ท ราบถึ งความสํ าคั ญ อั น เป็ น ประโยชน์ ที่ ส ามารถนํ าแนวทาง
ปฏิบัติงานในการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยไปใช้ประกอบในการตัดสินใจดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ช่วยเสริมเสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกฝ่ายในการดําเนินการ หรือพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ช่วยให้
พนั ก งานผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลา เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในขั้ น ตอนขออนุ มั ติ ตั วบุ ค คล และผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้น ซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติ ปฏิบัติงานไม่ผิดขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานทราบ
รายละเอียดและทํางานได้อย่างถูกต้อง จะเกิดความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนํามาอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานได้ ช่วยลดเวลาในการสอนงาน และบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทํางานแทนกันได้ ช่วยลด
การตอบคําถาม สามารถนําคําตอบที่ได้รับไปใช้ประกอบการตัดสินใจดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างการจัดทําหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง

78
ตัวอย่าง 1 หนังสือขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย

79
ตัวอย่าง 2 หนังสือแจ้งวันครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษา หรือขยายเวลาศึกษาต่อ

80
ตัวอย่าง 3 หนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ติดตามการรายงานผลการศึกษานักเรียนทุนและบุคลากร
ที่ลาศึกษา

81
ตัวอย่าง 4 หนังสือแจ้งรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล เริ่มหยุดราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ส่งถึงสํานักงาน ก.พ.

82
ตัวอย่าง 5 หนังสือแจ้งรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล เริ่มหยุดราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ส่งถึงกระทรวงการคลัง

83
ตัวอย่าง 6 หนังสือแจ้งรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล เริ่มหยุดราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ส่งถึงสํานักงานดูแลนักเรียนในต่างประเทศ

84
ตัวอย่าง 7 หนังสือแจ้งรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล ซึ่งลาไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
กลับเข้าปฏิบัติงาน ส่งถึงสํานักงาน ก.พ.

85
ตัวอย่าง 8 หนังสือแจ้งรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล ซึ่งลาไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
กลับเข้าปฏิบัติงาน ส่งถึงกระทรวงการคลัง

86
ตัวอย่าง 9 หนังสือแจ้งรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล ส่งสําเนาคําสัง่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ส่งถึงสํานักงาน ก.พ.

87
ตัวอย่าง 10 หนังสือขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน

88

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างการจัดทําคําสั่งราชการที่เกี่ยวข้อง

89
ตัวอย่าง 11 คําสั่งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ

90
ตัวอย่าง 12 คําสั่งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขยายเวลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัยต่อ ณ ต่างประเทศ

91
ตัวอย่าง 13 คําสั่งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติงาน

92
ตัวอย่าง 14 คําสั่งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ

93
ตัวอย่าง 15 คําสั่งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขยายเวลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัยภายในประเทศ

94
ตัวอย่าง 16 คําสั่งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ กลับเข้าปฏิบัติงาน

95

ภาคผนวก ง
แบบฟอร์มการรายงานวันเดินทางเพื่อศึกษา ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ
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ภาคผนวก จ
คําถาม คําตอบ ปัญหาเกี่ยวกับการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบตั ิการวิจยั
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จากการดํ า เนิ น งานในครั้ งนี้ ผู้ เขี ย นได้ ร วบรวมคํ า ถาม-คํ า ตอบ ที่ เกี่ ย วกั บ การไปศึ ก ษา
ฝึกอบรม ดู งานหรือ ปฏิ บั ติการวิจั ย ส่วนใหญ่ จะเน้ น เรื่องของการลาไปศึ กษาต่ อ ซึ่ งมั กจะมี ปั ญ หา
ค่ อ นข้ า งมาก คํ า ถามต่ า งๆ ในคู่ มื อ เล่ ม นี้ มาจากหลายคณะ/หน่ ว ยงาน ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม และหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการ
สัมมนาและเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมการสัมมนาและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถาม ดังนี้
1. คําถาม : หากพนักงานมหาวิทยาลัยต้องการทราบระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการให้
พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จะต้องดําเนินการ
อย่างไร
คํ า ตอบ : พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต้ อ งการทราบระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารให้
พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ www.pd.msu.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ที่โทรศัพท์หมายเลข
0-4375-4255 หรือ 0-4375-4333 ต่อภายใน 1371
2. คําถาม : พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัย จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คําตอบ : คุณสมบัติของพนักงานผู้ที่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
การวิจัย มีดังนี้
(1) ต้องไม่เป็นพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจ้างที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติงาน
(2) ผู้ที่ไปศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่เดินทาง
ไปต่างประเทศหรือวันที่เข้าศึกษาในประเทศ
(3) เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพดีพอที่จะไปศึกษาได้
(4) พนักงานที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
หากจะไปศึก ษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิ บั ติการวิจัยอี ก จะต้องปฏิบั ติงานชดใช้ทุ นให้ มหาวิท ยาลั ย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(5) กรณีที่ลาศึกษาภาษาที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของคณะหรือหน่วยงาน และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
สํ า หรั บ ผู้ ที่ จ ะไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หากขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ข้อ (1) ถึง (4) หากมีเหตุผลความจําเป็นให้หน่วยงาน
เสนอขออนุมัติอธิการบดีเป็นกรณีไป
3. คําถาม : พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัย มีรายละเอียดและจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : พนักงานที่มีความประสงค์ที่จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555 จะต้องดําเนินการขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน ดังนี้
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1. พนักงานผู้ใดประสงค์จะไปลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ให้
เสนอเรื่องการสมั ค รสอบ โดยทําบั น ทึกข้อความเสนอขออนุ มั ติในหลั กการขั้ นต้ น ต่ อผู้ บั งคั บ บัญ ชา
ตามลําดับจนถึงคณบดี ผู้อํานวยการ หรือผู้มีอํานาจเทียบเท่า
2. เมื่อสถาบันการศึกษาออกหนังสือรับรองรับเข้าศึกษาแล้ว ให้พนักงานเสนอเรื่อง
การขออนุมัติลา โดยจัดทําบันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีนําส่งที่กอง
การเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
2.1 ชื่อ – สกุล , ตําแหน่ง – สังกัด
2.2 ระดับการศึกษา/สาขาวิชา/สถานศึกษาที่จะลาไปศึกษา/ฝึกอบรม
2.3 ระยะเวลาการขออนุมัติลาศึกษา ระดับปริญญาโท 2 ปี ระดับปริญญาเอก
3 ปี ลาฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยระบุตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่
สิ้นสุด ยกเว้น กรณีที่พนักงานได้รับทุนรัฐบาล ซึ่งสํานักงาน ก.พ. อาจพิจารณาอนุมัติต่างจากนี้
2.4 ประเภทการลาศึกษาให้ได้มาซึ่งปริญญา มี 3 แบบ ดังนี้
2.4.1 การลาศึกษาแบบเต็มเวลาราชการ
2.4.2 การลาศึกษาแบบใช้เวลาปฏิบัติงานบางส่วน จะต้องลาไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หากเกินให้ถือว่าเป็นการลาแบบเต็มเวลาราชการ
2.4.3 การลาศึกษาแบบไม่ใช้เวลาราชการ
2.5 ระบุแหล่งทุน/ค่าใช้จ่าย ในกรณีไปต่างประเทศ
2.6 ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.6.1 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษา
2.6.2 หลักสูตรการศึกษา หรือแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จะเข้า
ศึกษา
2.6.3 หลักฐานการศึกษา (Transcript) ของผู้ที่จะลาไปศึกษาระดับที่ต่ํากว่า
ระดับที่ลาไปศึกษา
2.6.4 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการ
หรือเทียบเท่า ขึ้นไป รับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2.6.5 ตารางเรียน กรณี พนักงานลาศึกษาแบบใช้เวลาปฏิบัติงานบางส่วน
จะต้องลาไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. การทําสัญญา เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติให้พนักงานลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัย เจ้าตัวจะต้องติดต่อทําสัญญา ดังนี้
3.1 ทําสัญญาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามลาไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย พร้อมสัญญาค้ําประกันที่กองการเจ้าหน้าที่ หากมีระยะเวลาเกิน 15 วัน ขึ้นไปแต่
ไม่เกิน 30 วัน ให้ทําสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่ต้องทําสัญญาค้ําประกัน และหากมี
ระยะเวลาเกิน 30 วัน ให้ทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีลาศึกษา
โดยไม่ใช้เวลาราชการ ไม่ต้องจัดทําสัญญาลาศึกษา
3.2 กรณีเป็นผู้ได้รับทุนจากแหล่งทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ให้ผู้ที่ได้รับ
ทุนทําสัญญารับทุนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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3.3 กรณี เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น จากแหล่ ง ทุ น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ทุ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ทุนเรียน
ดีมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์แห่งประเทศไทย) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนรัฐบาล
ก.พ. ทุน Fulbright และ ทุนรัฐบาลต่างประเทศ(ผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกรม
วิเทศสหการ) ให้ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนตามแบบที่แหล่งทุนนั้นกําหนด
4. ผู้ ที่ได้ รับอนุ มั ติให้ ล าไปต่างประเทศ จัดทํ าแบบรายงานกําหนดวันเดิ น ทางไป
ต่างประเทศ แนบสําเนาตั๋วเครื่องบิน เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดี
4. คําถาม : แนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิจัย มีรายละเอียดเป็นอย่างไร
คําตอบ : แนวทางการพิ จารณาให้ พ นั กงานลาไปศึก ษา ฝึกอบรม ดู งานหรือปฏิ บั ติ
งานวิจัย ดังนี้
1. ความจําเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้มีความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะขออนุมัติไปศึกษานั้นจะต้องเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่องานในหน้าที่ ซึ่งพนักงานผู้นั้นปฏิบัติอยู่ หรือที่ผู้บังคับบัญชาจะได้มอบหมายให้กระทําเมื่อกลับมา
ปฏิบัติราชการ และ
2. อัตรากําลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และไม่ต้อง
ตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
5. คําถาม : พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญ ญาจ้างที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน สามารถลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยได้หรือไม่
คําตอบ : สําหรับผู้ที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ที่เป็นพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจ้างที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน หากมีเหตุผล
ความจําเป็นให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติต่ออธิการบดีเป็นกรณีไป
6. คําถาม : ระยะเวลาการอนุมัติให้พ นักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติงานวิจัย มีหลักเกณฑ์อย่างไร
คําตอบ : ระยะเวลาการขออนุมัติลาศึกษา ระดับปริญญาโท 2 ปี ระดับปริญญาเอก
3 ปี ลาฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยระบุตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึง
วันที่สิ้นสุด ยกเว้น กรณีที่พนักงานได้รับทุนรัฐบาล ซึ่งสํานักงาน ก.พ. อาจพิจารณาอนุมัติต่างจากนี้
7. คํ า ถาม : หากพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าไปศึ ก ษาเป็ น เวลา 1 ปี
การศึกษาขึ้นไป จะออกเดินทางไปศึกษาล่วงหน้าก่อนสถานศึกษาเปิดเรียนได้หรือไม่
คําตอบ : พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาขึ้นไป จะออก
เดินทางไปศึกษาล่วงหน้าก่อนสถานศึกษาเปิดเรียนได้ไม่เกิน 10 วัน และหากมีความจําเป็นต้องออก
เดินทางล่วงหน้าเกินกว่าที่กําหนด พนักงานผู้นั้นจะต้องยื่นเรื่องขอลาพักผ่อน หรือลากิจและขออนุญาต
เดิ น ทางไปต่ า งประเทศในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต ามประกาศ
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา จํานวนวันลาและประเภทการลาของพนักงาน
พ.ศ. 2555 เสียก่อนจึงจะเดินทางได้
8. คําถาม : พนักงานจะขอลาศึกษาต่อภายในประเทศในวันราชการเป็นบางวัน เช่น
เรียนเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ได้หรือไม่ จะต้องทําสัญญาลาไปศึกษาหรือไม่ และการนับ
ระยะเวลาในการลาศึกษาจะต้องนับเวลาอย่างไร
คําตอบ : กรณี พนักงานลาศึกษาในหลักสูตรภาคพิ เศษที่เรียนเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเป็นการลาศึกษาแบบไม่ใช้เวลาราชการ ไม่ต้องทําสัญญาลา แต่กรณีที่หลักสูตรภาคพิเศษมี
การจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ด้วย เป็นการศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ จะต้องทําสัญญาลาไปศึกษาเฉพาะวันศุกร์ โดยนับเวลาลาศึกษาตามวันที่ลาศึกษา และหากมี
การจัดการเรียนการสอนมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้ลาศึกษาแบบเต็มเวลาราชการ
9. คํ าถาม : ระหว่ างการลาศึ ก ษาภายในประเทศ หากประสงค์ จ ะขอไปดู งาน หรือ
ฝึกอบรมต่างประเทศจะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : ในปัจจุบันมีการศึกษาต่อภายในประเทศหลายหลักสูตรและหลายสถาบัน มัก
จัดให้มีการเรียนการสอนส่วนหนึ่งในประเทศและจัดให้ผู้เรียนไปฝึกอบรม ดูงานหรือไปเก็บข้อมูลเพื่อ
จัดทําวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ ในกรณีที่พนักงานซึ่งกําลังศึกษาในประเทศมีความประสงค์จะเดินทาง
ไปดูงาน หรือเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําวิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศ โดยกําหนดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรในประเทศ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ สามารถดําเนินการ ดังนี้
1. กรณีพนักงานลาศึกษาภายในประเทศ แบบเต็มเวลาราชการ การพิจารณาอนุมัติ
และออกคําสั่งให้พนักงานไปฝึกอบรม ดูงาน (การไปเก็บข้อมูลและจัดทําวิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศตาม
ข้อเท็ จจริงมั กไม่ เข้าข่ายการไปปฏิ บั ติการวิจั ย ณ ต่างประเทศ เพราะไม่ตรงตามเงื่อนไขของการไป
ปฏิบัติการวิจัย ซึ่งจะเข้าข่ายการไปอบรมทําวิจัยมากกว่า) ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การให้พนักงานลา
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555 โดยไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไปดูงาน
หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยได้
2. กรณีพนักงานลาศึกษาภายในประเทศ แบบไม่ใช้เวลาราชการ ให้พิจารณาอนุมัติ
ให้ไปฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศระยะสั้น ตามเหตุผลความจําเป็นและขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของ
หลักสูตร โดยใช้สิทธิการลากิจหรือลาพักผ่อน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการลา จํานวนวันลาและประเภทการลาของพนักงาน พ.ศ. 2555
10. คํ าถาม : หากพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยที่ ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ ล าไปศึ กษาเป็ น เวลา 1 ปี
การศึกษาขึ้นไป ลาฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย แบบที่มีระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ ไม่เกิน 1 ปี
พนักงานผู้นั้นจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจําปีหรือไม่
คําตอบ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา
พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
และข้อพิจารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2555 ข้อ3 (6) ระบุว่า ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่
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เดื อ นหรื อ ได้ ป ฏิ บั ติ ราชการมาแล้ วเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยสี่ เดื อนก่ อ นถึ งแก่ ค วามตาย ซึ่ งกรณี พ นั ก งานใช้
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างร่วมกับข้าราชการโดยอนุโลม
ดังนั้น หากพนักงานได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาขึ้นไป
ลาฝึ ก อบรมหรื อ ปฏิ บั ติ งานวิ จัย แบบที่ มี ร ะยะเวลา 3 เดื อ น 6 เดื อ น หรือ ไม่ เกิ น 1 ปี หากในครึ่ง
ปีงบประมาณมีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่าสี่เดือน ก็ไม่มีสิทธิได้รับการเพิ่มค่าจ้างในแต่ละวงรอบการ
ประเมินได้ เว้นแต่ลาไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ ก.พ.อ. ให้ถือเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้พนักงานผู้นั้นมีสิทธิเพิ่มค่าจ้างในระหว่างลาไปศึกษา
ได้
11. คําถาม : พนักงานมหาวิท ยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อมีสิทธิได้รับค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระหว่างลาหรือไม่
คํ า ตอบ : ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่ อ ง การให้ พ นั ก งานลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งานหรื อ
ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555 ข้อ 9 ระบุว่า พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระหว่างลาไม่เกินสี่ปี นับแต่วันไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ในกรณีที่อธิการบดีเห็นสมควรอนุมัติให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย เกินสี่ปีก็ให้ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลา
ทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินหกปี
12. คําถาม : พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรอง
ศาสตราจารย์ ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อมีสิทธิได้รับประจําตําแหน่งทางวิชาการในระหว่างลา
หรือไม่
คําตอบ : ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ข้อ 6 ระบุว่า พนักงานที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบนี้และ
ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามบัญชีเงินประจําตําแหน่งพนักงานแนบท้ายระเบียบนี้ไม่เกินหกสิบวัน
พนักงานตามวรรคหนึ่งที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ําชั่วคราวของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ 1.3 เท่า และปัดขึ้นหลักสิบบาท เมื่อ
พ้นระยะเวลาหกสิบวันให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 3,500 บาท เฉพาะช่วงเวลาที่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าจ้าง
พนักงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เมื่อกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ จึงให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามบัญชีเงินประจําตําแหน่งพนักงานแนบท้ายระเบียบนี้ต่อไป
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13. คําถาม : หากพนักงานต้องการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยโดยใช้ทุน
ส่วนตัวและไม่ขอรับเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเพื่อจะได้ไม่ต้องมีภาระชดใช้ทาง
ราชการ จะทําได้หรือไม่
คําตอบ : พนักงานทุกคนจะต้องได้รับค่าจ้างตามระเบียบค่าจ้างพนักงาน ปี พ.ศ. 2543 และ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และในส่วนพนักงานซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555 ข้อ 8 ระบุว่า พนักงานซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในระหว่างลาไม่เกินสี่ปี นับแต่วันไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในกรณีที่
อธิการบดีเห็นสมควรอนุมัติให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย เกินสี่ปีก็ให้ได้รับ
ค่าจ้างและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินหกปี
ดั ง นั้ น คงปฏิ เสธไม่ ได้ ว่ า พนั ก งานได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ค่ า จ้ า งและค่ า ตอบแทนในการ
ปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บ พนั ก งานไม่ ส ามารถร้ อ งขอว่ า จะไม่ รั บ เงิ น ค่ า จ้ า งและค่ า ตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศกําหนด เช่น การลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่ประกาศ
กําหนด
14. คําถาม : การนั บเวลาชดใช้ทุน ของพนักงานจะเริ่มนับตั้งแต่วันรายงานตัวกลับ เข้า
ปฏิบัติงานหรือตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
คําตอบ : การนับเวลาชดใช้ทุนของพนักงานจะเริ่มนับเวลาชดใช้ตั้งแต่วันที่ พนักงานผู้นั้น
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด
15. คําถาม : พนักงานเมื่อสําเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษาจะต้องเดินทางกลับมารายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายในกําหนดเวลาอย่างไร
คํ า ตอบ : ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่ อ ง การให้ พ นั ก งานลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู งานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2555 ข้อ 9 ระบุว่า พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ก่อนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติจะต้องรีบเดินทางกลับและให้รีบรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงานและรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ต่อผู้บังคับบัญชาในโอกาสแรกที่
จะทําได้
พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ เมื่อ
ครบกํ าหนดเวลาที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ห รื อ เสร็ จ จากศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ก่ อ นครบ
กําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติจะต้องรีบเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทยและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
(1) ภายในระยะเวลาไม่เกินยี่สิบวัน สําหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติเกิน 1 ปี
(2) ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบวัน สําหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติเกิน 6 เดือน
(3) ภายในระยะเวลาไม่เกินห้าวัน สําหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 6 เดือน
(4) ภายในระยะเวลาไม่เกินสองวัน สําหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปดูงาน
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ทั้งนี้ ภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานไม่เกินวันที่
2 นั บจากวัน ที่ เดิ น ทางกลับ ถึ งประเทศไทย กรณี ต่อเนื่ องกับ วัน หยุ ดราชการให้ รายงานตัวกลั บ เข้า
ปฏิบัติงานในวันแรกของวันทําการ
หากพนักงานผู้นั้นไม่ดําเนินการตามข้อ 9 อธิการบดีมีอํานาจสั่งให้พนักงานผู้นั้นออกจากงาน
หรือเลิกจ้างได้ โดยไม่ได้รับเงินชดเชย
16. คําถาม : พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย หาก
ครบกําหนดสัญ ญาแล้วไม่เดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามสัญ ญา ผู้บังคับบัญ ชาจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร
คําตอบ : กรณีพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาและสําเร็จหรือยุติการลาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลาใน
ต่างประเทศหรือภายในประเทศ ถ้าไม่เดินทางกลับประเทศไทยหรือกลับเข้าปฏิบัติงานภายในเวลาที่
กําหนดไว้ ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
พ.ศ. 2555 หากระยะเวลาล่วงเลยไปเกิน 15 วัน พนักงานผู้นั้นอาจเข้าข่ายเป็นพนักงานที่ขาดราชการ
เกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พนักงานผู้นั้นจะต้องถูกดําเนินการทางวินัย
ทั้งนี้ ในทางแพ่งก็ยังคงต้องถูกดําเนินคดี โดยผู้ค้ําประกันซึ่งมักเป็นญาติสายตรง ผู้ค้ําประกัน
จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินแทนพนักงานอยู่ดี ดังนั้ น พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาควรทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับสัญญา ในการชดใช้ทําผิดสัญญาให้ชัดเจนด้วย
17. คําถาม : พนักงานที่ได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อจะขอลาคลอดบุตรได้หรือไม่
คําตอบ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา จํานวนวันลา
และประเภทการลาของพนักงาน พ.ศ. 2555 ถ้าพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจะขอลาคลอดบุตร
จะมีผลให้การลาศึกษาสิ้นสุดลง เว้นแต่จะดําเนินการขออนุญาตยกเลิกการลาศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว
ก่อนและขอลาคลอดบุตรในช่วงเวลาดังกล่าวแทน โดยมหาวิทยาลัยจะต้องออกคําสั่งแยกระยะเวลา
ดังกล่าวให้ชัดเจนเนื่องจากผลของการระบุเวลาขอยกเลิกการลาศึกษาจะทําให้ระยะเวลาดังกล่าวไม่ต้อง
นํามานับเป็นระยะเวลาลาศึกษาเพื่อคํานวณวันชดใช้ แต่จะมีผลให้วันที่ขอลาคลอดบุตรต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการลาคลอดบุตร คือ จะสามารถขอลาโดยได้รับเงินเดือนไม่เกิน 90 วัน
หรือหากพนักงานที่คลอดบุตรระหว่างลาศึกษาเลือกที่จะขอพักการศึกษาด้วยเหตุการณ์คลอด
บุตรเพื่อให้ได้รับเงินเดือนตามสิทธิการลาศึกษา และอาจใช้เหตุการณ์คลอดบุตรเป็นเหตุในการขอขยาย
เวลาศึกษาต่อได้ ระยะเวลาที่พักการศึกษาจะต้องนับเป็นเวลาที่ลาศึกษาเพื่อคํานวณระยะเวลาชดใช้ด้วย
ทั้ งนี้ มี ข้อสังเกตว่า หากจะให้ พนั กงานที่ คลอดบุ ตรระหว่างการลาศึ กษา ขอพักการศึกษา
ชั่วคราวโดยเหตุการณ์คลอดแต่ให้ได้รับเงินเดือนตามสิทธิเช่นเดียวกับพนักงานขอลาคลอด จากแนวทาง
ดังกล่าวจะทําให้เกิดปัญหาในการนับระยะเวลาเนืองจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าพนักงานเริ่มพักการ
เรียนเมื่อใด และในระหว่างคลอดในทางปฏิบัติพนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือมีคนช่วยเลี้ยงบุตรก็ยัง
สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่จําเป็นต้องลาหรือพักการศึกษา
ดังนั้น พนักงานที่คลอดบุตรจะต้องเลือกว่าจะขอพักการศึกษาหรือไม่ หรือจะขออนุญาตต้น
สังกัดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาศึกษาโดยยกเลิกการลาศึกษาในช่วงขอลาคลอดบุตร ซึ่งการดําเนินการเช่นนี้
จะต้องดําเนินการล่วงหน้า เพื่อให้มีคําสั่งเป็นทางการ และป้องกันไม่ให้เข้าข้อต้องห้ามตามประกาศ

105
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา จํานวนวันลาและประเภทการลาของพนักงาน
พ.ศ. 2555 ข้อ 32 ซึ่งกําหนดว่า “การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวัน
ลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วัน
เริ่มวันลาคลอดบุตร”
18. คําถาม : กรณีพนักงานที่ลาศึกษาและสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว จะขอ
ไปศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมอีก มีหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในเรื่องนี้อย่างไร
คําตอบ : ในกรณีพนักงานที่ลาศึกษาและสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว จะขอไป
ศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมอีกไม่ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์นี้ไว้ แต่ให้ใช้หลักการพิจาณาตามระเบียบของ
ข้าราชการโดยอนุโลม โดยจะต้องพิจารณาก่อนว่า เข้าตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 8
ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการต้องพิจารณาถึงหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) ความจําเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้มีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชา
และระดั บ ความรู้ ที่ เหมาะสมแก่ ห น้ าที่ ที่ กํ าหนด ซึ่ งต้ อ งกํ าหนดโครงการศึ ก ษาหรือฝึ ก อบรม และ
แผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน
(2) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ นั้น ต้องเป็นสาขา
และระดับที่ทางราชการต้องการมาก ซึ่งไม่มีการศึกษาในประเทศ หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอหรือยังไม่สูงพอ
หากเข้าตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนราชการก็อาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาได้
ทั้งนี้จะต้องเป็นสาขาที่ไม่ซ้ํากับปริญญาโทที่ได้สําเร็จมาแล้ว
19. คําถาม : กรณีพนักงานที่ลาศึกษาจะขอกลับประเทศไทยชั่วคราวและรายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงานโดยไม่ยุติการศึกษาได้หรือไม่
คําตอบ : สามารถทําได้ เนื่องจาก
(1) พนั ก งานผู้ อ ยู่ ร ะหว่า งลาศึ ก ษาต่ อ ณ ต่ างประเทศ และได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ เดิ น ทางกลั บ
ประเทศไทยชั่วคราว เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ์ หากมีการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ในระหว่างกลับประเทศไทยชั่วคราวนั้น ไม่ถือว่าพนักงานผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(2) การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ (1) ไม่ถือว่าเป็นการยุติการศึกษา
(3) พนั ก งานผู้ นั้ น ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าไปศึ ก ษา
ณ ต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อจะกลับไปศึกษาต่อหลังจากเก็บข้อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว
ตามกําหนด จึงไม่ต้องดําเนินการขออนุมัติให้ไปศึกษาใหม่อีก
(4) ระยะเวลาที่พนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานชั่วคราว ไม่อาจนํามาหักชดใช้ระยะเวลาในการลา
ศึกษาต่อที่จะต้องชดใช้กับทางราชการตามสัญญา
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20. คําถาม : พนักงานที่ลาศึกษาจะขอกลับเข้าปฏิบัติงานชั่วคราว เป็นระยะเวลา 6 เดือน
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านโครงการที่ ต้ อ งประสานงานกั บ ต่ างประเทศ และจะขอกลั บ ไปศึ ก ษาต่ อ หลั ง จาก
ปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นได้หรือไม่
คําตอบ : กรณีนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละราย กล่าวคือ พนักงานที่ลาศึกษารายนั้นจะต้องมี
หลักฐานการแสดงความประสงค์ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เป็น
การกลับเข้าปฏิบัติงานชั่วคราวโดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานรับทราบและชัดเจนว่าพนักงานผู้นั้นจะ
กลับไปศึกษาต่อ ทั้งนี้ เพื่อให้การกลับมาปฏิบัติงานสามารถระบุระยะเวลาได้ชัดเจนว่า อยู่ในระหว่างลา
ศึกษาในช่วงเวลาใด และกลับมาปฏิบัติงานในช่วงเวลาใด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการคํานวณระยะเวลา
ชดใช้ จะได้ ส ามารถคํ านวณเวลาลาศึก ษาได้ และพนั กงานผู้ นั้ น เองจะได้ไม่เสียสิท ธิในการได้ รับ การ
พิจารณาเพิ่มค่าจ้างระหว่างที่กลับมาปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ หากการขอกลับเข้าปฏิบัติงานไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน จะกลายเป็นว่าพนักงานรายนี้ขอยุติ
การศึกษาและขอกลับเข้าปฏิบัติงาน และหากจะขอกลับไปศึกษาต่อก็ต้องทําเรื่องขออนุมัติลาศึกษาและ
ทําสัญญาใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยระยะเวลาลาศึกษาจะเริ่มขึ้นใหม่
อนึ่ง หากมีการทําสัญญาใหม่ ระยะเวลาที่จะอนุมัติให้ลาศึกษาได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง
ของหลักสูตรแต่ละราย เพราะระยะเวลาอาจจะต้องนับต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
21. คําถาม : พนักงานที่ลาศึกษาแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วยเหตุใดๆ หากต้องการจะ
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานก่อนชัว่ คราวระยะเวลาหนึ่ง และจะกลับไปศึกษาใหม่โดยไม่ต้องทําเรื่อง
ลาศึกษาอีกได้หรือไม่
คําตอบ : หากกรณีการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานของพนักงานผู้นั้นมีเจตนายุติการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะต้องออกคําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงานและถือว่ากลับเข้าปฏิบัติงานโดยไม่สําเร็จการศึกษา
กรณีเช่นนี้ หากพนักงานผู้นั้นประสงค์จะไปศึกษาต่อจะต้องถือว่าการลาศึกษาเดิมสิ้นสุดลงแล้ว และ
จะต้องดําเนินการตามกระบวนการขอลาศึกษาใหม่
22. คําถาม : หากพนักงานที่อยู่ระหว่างลาศึกษา ต่อมาได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้
เดินทางกลับเข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการหรือศึกษาดูงานที่เป็นโครงการของหน่วยงานต้นสังกัด
จัดขึ้น หรือประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีดังกล่าวจะมีสิทธิเบิกค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก หรือไม่
คําตอบ : ในช่วงเวลาการลาศึกษาของพนักงาน แม้ว่าผู้บังคับบัญชาจะมีคําสั่งให้พนักงานผู้นั้น
เดินทางกลับมาเข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการหรือศึกษาดูงานดังกล่าวก็ไม่ถือว่ากลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ดังนั้น จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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