ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
พ.ศ. 2561

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย และ
สร้ างสรรค์ เพื่อให้ การพิจ ารณาเรื่ องนี้ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีแนวปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
ตลอดจนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลัย มีโอกาสพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
ประกอบกับข้อ 37 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 อธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบียบมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากรว่ าด้ว ยหลั กเกณฑ์ ก ารส่ ง เสริ ม
พนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานที่มีภารกิจด้านการเรียนการสอน วิจัย และทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงาน
ประจา ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
“การวิจัย และสร้างสรรค์ ” หมายความว่า การวิจัยเชิงวิชาการ การสร้างผลงานนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์
“การฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ
หรือประสบการณ์ด้วยการวิจัยตามลักษณะของการฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ โดยไม่มีการรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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“การปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ” หมายความว่า การทางานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อนาผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานโดยตรง และไม่รวมถึงการวิจัย
ตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม
“การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์” หมายความว่า
การแสวงหาความรู้ทางวิชาการที่มิใช่เป็นการศึกษาต่อตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ ซึ่งสามารถ
กระทาได้โ ดยการวิจั ย การสร้ างนวัตกรรม หรือการสร้างสรรค์ผ ลงานทางวิช าการในลั ก ษณะอื่นที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน
“ทุน” หมายความว่า เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยหรือสร้างสรรค์ และเพื่อการครองชีพระหว่าง
การฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ และให้หมายความรวมถึงเงินค่าพาหนะเดินทางเพื่อการนี้ด้วย
แต่ไม่รวมถึงเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการหรือการตีความตามระเบียบ ให้อธิการบดีมีอานาจ
วินิจฉัยสั่งการได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมายหรือระเบียบนี้ แต่ถ้าอธิการบดีเห็นสมควร ก็อาจเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยได้
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัย อาจมีมติให้ งดใช้ระเบีย บนี้
ทั้งหมด หรือบางส่วนได้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 5 พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระสงค์ ไ ปฝึ ก อบรมในเชิ ง วิ จั ย หรื อ สร้ า งสรรค์ หรื อ ไป
ปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
5.1 ต้ อ งเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ และผ่ า นการประเมิ น ทดลอง
ปฏิบัติงานแล้ว
5.2 ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งสายบริหาร
5.3 ต้ อ งมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 55 ปี ส าหรั บ การขอไปปฏิบัติ ก ารวิจั ยหรือ สร้า งสรรค์ ห รือ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ทั้งนี้ หากมีอายุเกิน 55 ปี หรือเป็น
ผู้ได้รับการต่อการจ้างภายหลังอายุ 60 ปี ให้นาเสนอเหตุผลความจาเป็นต่อที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
5.4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างการถูก
สอบสวนทางวินัย
ข้อ 6 การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ
โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นอยู่ในสังกัดก่อน
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ข้อ 7 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ขอลาฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัย
หรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ณ ต่างประเทศ
ทาประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว หรือทุนสนับสนุนจากหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุน
หรือส่วนงานต้นสังกัด
ข้อ 8 พนั กงานมหาวิทยาลั ยที่ได้รับอนุมัติให้ ล าฝึ กอบรมในเชิง วิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือ
ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์
จะเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลา สถานที่ ทุน หรือแนวการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้มิได้
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
หากพนักงานมหาวิทยาลัยมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกาหนดระยะเวลา สถานที่ ทุน หรือ
แนวทางการวิจัยหรือสร้างสรรค์โดยกะทันหัน ซึ่งไม่อาจรอรับอนุมัติได้ ให้รีบรายงานให้ผู้มีอานาจดังกล่าวทราบ
พร้อมชี้แจงเหตุผลความจาเป็นด้วย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ข้อ 9 พนั กงานมหาวิทยาลั ยที่ได้รับอนุมัติ ให้ ไปฝึ กอบรมในเชิง วิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือ
ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์
ด้วยทุนใด ๆ หากประสงค์จะอยู่ฝึกอบรมในเชิง วิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากเดิม ด้วยทุนเดิม ทุนอื่น ๆ
หรื อ ทุ น ส่ ว นตั ว ภายหลั ง จากครบก าหนดที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว ให้ ยื่ น ค าขอพร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาแล้ว และคาชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องอยู่ฝึกอบรมในเชิง วิจัยหรือสร้างสรรค์
หรื อไปปฏิบั ติการวิจั ย หรื อสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิช าการด้านการวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ต่ออีก ก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เมื่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายอนุมัติแล้ว
จึงจะอยู่ฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ต่อได้ ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัตินั้น
ข้อ 10 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ ไปฝึกอบรมในเชิง วิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือ
ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์
เมื่อครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ หรือเสร็จสิ้นการลาก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องรีบเดินทางกลับ
ภายในระยะเวลาที่ควรเดินทางถึงได้ตามปกติ แล้วให้รีบ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
และเสนอตามลาดับชั้นจนถึงอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ
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หมวด 2
การลาฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์
ข้อ 11 การขออนุมัติเพื่อลาฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ ให้แนบเสนอเอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
11.1 โครงการหรือแนวการฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์
11.2 เหตุ ผ ลความจ าเป็ น และความต้ อ งการที่ จ ะต้ อ งให้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นกลับมา
ปฏิบัติงาน
11.3 หนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่จะไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์นั้น ๆ
11.4 กรณีได้รับทุนสนับสนุน ให้แนบหลักฐานการได้รับทุนด้วย
ข้อ 12 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณา ภายใน 1 เดือน นับจากวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่ส่งรายงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด ส่วนงานอาจพิจารณาไม่ให้ไปฝึกอบรมในเชิงวิจัย
หรือสร้างสรรค์อีกหรือไม่พิจารณาความดีความชอบประจาปี

หมวด 3
การปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์
ข้อ 13 การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ส่วนงานต้นสั งกัด
จะต้องพิจารณาถึงอัตรากาลังที่มีอยู่โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสีย หายต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย
และไม่สามารถนามาเป็นเหตุผลเพื่อขอตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
ข้อ 14 พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
14.1 ต้องปฏิบัติงานสายวิชาการในมหาวิทยาลัย มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จนถึงวัน
ยื่นคาขอไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
14.2 สาหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ตามระเบียบนี้
หรือระเบียบอื่นมาแล้ว จะต้องเป็นผู้มีเวลาปฏิบัติงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์
มาแล้ ว ไม่น้ อยกว่า 4 ปี และต้องเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ห รือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดั บ
นานาชาติ ให้ มหาวิท ยาลั ย แล้ ว จึ งจะมีสิ ทธิ์ข ออนุ ญาตไปปฏิบั ติ การวิ จัย หรื อสร้ า งสรรค์ ครั้ ง ใหม่ ได้ ทั้ง นี้
หากการไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ในปีที่ผ่านมา มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน สามารถขออนุญาตไปปฏิบัติ
การวิจัยหรือสร้างสรรค์ในปีถัดไปได้
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ข้อ 15 พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ โดยใช้ระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
15.1 ต้องมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติแล้ว
อย่างน้อยสองผลงาน สาหรับผลงานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานฉบับสมบูรณ์ในวารสาร
ทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ หรื อ รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ฉบั บ เต็ ม หรื อ ผลงานวิ ช าการ/งาน
สร้างสรรค์ในลักษณะอื่น ๆ เช่น การจัดแสดงผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ
15.2 เป็นการวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับโครงการหรือแผนงานที่มหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานดาเนินงานอยู่หรือเตรียมที่จะดาเนินงาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วนงานนั้น ๆ
ซึ่งกาหนดผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจนหรือหากเตรียมที่จะดาเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับ
ที่ชัดเจน ที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลับมาดาเนินการวิจัยต่อไป และหัวข้อวิจัยเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
โดยตรง
15.3 หั ว ข้อการวิจัยต้องอยู่ในแผนงาน ข้อตกลง หรือความร่ว มมือทางวิช าการ
ร่วมกันระหว่างส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยกับองค์กร หรือสถาบันที่จะดาเนินการวิจัยหรือสร้างสรรค์
15.4 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์และค่าครองชีพสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ตลอดจนค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ให้เบิกจ่าย
จากแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัย แต่จะต้องไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง
15.5 เป็นการปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัดแล้ว
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ โดยใช้ระยะเวลาเกิน
กว่า 1 ปีขึ้นไป จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง โดยให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
มี
อานาจอนุมัติ โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ทั้งนี้ ให้อนุมัติได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันเริ่มไปปฏิบัติการวิจัยหรือ
สร้างสรรค์
ข้อ 16 การขออนุมัติเพื่อปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ให้แนบเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
16.1 โครงการพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์โดยสมบูรณ์ ซึ่งต้องแสดง
กาหนดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยหรือสร้างสรรค์โดยชัดเจน
16.2 เหตุ ผ ลความจ าเป็ น และความต้ อ งการที่ จ ะต้ อ งให้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นกลั บมา
ปฏิบัติงาน
16.3 รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์
ข้อ 17 การไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ให้ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิได้รับ
เงินเดือน และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งหรือค่าตอบแทนผู้ทางานบริหารในระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน โดย
ให้ได้รับพิจารณาเพื่อการปรับเลื่อนเงินเดือนประจาปี ทั้งนี้ สามารถเลือกรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ได้เพียงที่ใดที่หนึ่ง
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ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ รายงานความก้าวหน้า
เกี่ยวกับการปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยเสนอ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณา
ข้อ 18 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
การปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาแล้วเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ส่งผลงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัตใิ ห้ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์อีกหรือไม่พิจารณาความดีความชอบประจาปี
หมวด 4
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์
ข้อ 19 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย
หรือสร้างสรรค์ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 และต้องปฏิบัติงานสายวิชาการในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี จนถึงวันยื่นคาขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ แต่ไม่ให้
นับรวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ให้นับเวลา
ปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องกันในตาแหน่งดังกล่าวในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าด้วยแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี
ข้อ 20 พนั กงานมหาวิท ยาลั ย ซึ่ง ประสงค์ ข ออนุ มัติ ไปปฏิบัติ งานเพื่ อเพิ่ ม พูน ความรู้ ท าง
วิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
20.1 ต้ อ งมี ผ ลงานวิ จั ย หรื อ สร้ า งสรรค์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ และได้ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ในระดับนานาชาติแล้ว อย่างน้อยสองผลงาน
20.2 ผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้ ไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตาราทางวิชาการหรือ เพิ่ม พูน
ความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย หรื อสร้างสรรค์ ตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นมาแล้ว จะต้องเป็นผู้มีเวลา
ปฏิบัติงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อเขียนตาราทางวิชาการหรือเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้าน
การวิจัยหรือสร้างสรรค์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิ์ขออนุญาตไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ครัง้ ต่อไปได้
20.3 เป็นการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย หรือสร้างสรรค์
ที่สอดคล้องกับโครงการหรือแผนงานที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานดาเนินงานอยู่หรือเตรียมที่จะดาเนินงาน หรือ
เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วนงานนั้น ๆ ซึ่งกาหนดผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจนหรือ
หากเตรียมที่จะดาเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน ที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยกลับมาดาเนินการ
วิจัยหรือสร้างสรรค์ต่อไป และหัวข้อวิจัยหรือสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง
20.4 หัวข้อการวิจัยหรือสร้างสรรค์ต้องอยู่ในโครงการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกันระหว่างส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยกับองค์กร หรือสถาบันที่จะดาเนินการวิจัยหรือสร้างสรรค์
20.5 เป็นการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย หรือสร้างสรรค์
ตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัดแล้ว
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20.6 การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย หรือสร้างสรรค์
ให้ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งและเงินอื่นในระหว่างลาได้ โดยได้รับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจาปีตามปกติ ทั้งนี้ ต้องไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใด ๆ จากบุคคลหรือ
หน่ ว ยงานภายนอก ยกเว้น เงิน อุดหนุ น การไปปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย หรือ
สร้างสรรค์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 21 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย
หรื อสร้ างสรรค์ ยื่ นแบบคาขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อ
นาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประจาส่วนงาน ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
21.1 ต้องไม่เป็นผลเสี ยหายต่อภารกิจประจาของส่ ว นงานที่ผู้ นั้นสั ง กัดอยู่ และ
ไม่สามารถนามาเป็นเหตุผลเพื่อขอตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
21.2 ต้องอยู่ในจานวนไม่เกินร้อยละสิบของจานวนคณาจารย์ประจาที่เป็นข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของส่วนงานนั้น ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่พิจารณา โดยจานวนดังกล่าว
ให้นับรวมอยู่ในจานวนโควตาของผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กรณีมีสัดส่วน
เกินร้อยละสิบแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบ ให้ ส่วนงานกาหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs)
เพิ่มเติม และเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ทั้งนี้ ในการคานวณจานวนผู้ที่จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทางวิช าการ
ด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์นั้น ให้คิดจานวนเลขเต็ม ถ้ามีทศนิยมเกินครึ่งหรือคานวณได้ไม่ถึง 1 คน ให้นับเป็น
จานวนเต็ม 1 คน
21.3 ต้องไม่ส่งผลให้ค่าอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของภาควิชา
หรือสาขาวิชาหรือหลักสูตรต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด กรณี
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ให้เสนอขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยคณะกรรมการประจาส่วนงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของส่วนงาน
ข้อ 22 ให้ กาหนดมาตรการกากับดูแลพนั กงานมหาวิทยาลั ยผู้ ไปปฏิบัติ งานเพื่อ เพิ่ ม พู น
ความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้
22.1 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ขอไปปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทางวิช าการ
ด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ รายงานความก้าวหน้าทุก ๆ 3 เดือน ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยเสนอผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณา แล้วรายงาน ก.บ.ม. เพื่อทราบ
22.2 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ของการไปปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย หรือสร้างสรรค์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ถึง
กาหนดการไปปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาและเสนอตามลาดับชั้นจนถึง
ก.บ.ม. เพื่อพิจารณา ภายใน 6 เดือน
22.3 ในกรณีที่คณะกรรมการประจาส่วนงานเห็นว่ารายงานความก้าวหน้าไม่เป็นไป
ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้รีบรายงานตามลาดับชั้นจนถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณาทันที

-8-

22.4 เมื่อครบระยะเวลาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย
หรือสร้างสรรค์ ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานต่อผู้ บังคับบัญชาชั้นต้น และให้เสนอตามล าดับชั้นจนถึ ง
อธิการบดีเพื่อทราบ
ข้อ 23 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ขอไปปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย
หรือสร้างสรรค์ภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
23.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus
23.2 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
ได้รับการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจประเมินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
23.3 กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ
ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฉบับเต็มหรือผลงานวิชาการหรือ งานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่น ๆ เช่น การจัด
แสดงผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ
ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ประสงค์ขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย
หรือสร้างสรรค์ในครั้งต่อไป ต้องแนบหลักฐานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นด้วย
จึงจะมีสิทธิ์ขออนุญาตไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ครั้งใหม่ได้
ข้อ 24 ให้ส่วนงานต้นสังกัดมีหน้าที่ติดตามดูแลให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด
ข้อ 25 ให้ส่วนงานต้นสังกัดกาหนดให้การรายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย หรือสร้างสรรค์ และการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ เป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs)
ข้อ 26 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่ อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ หากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถดาเนินตามโครงการด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ให้รีบ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอกลับมาปฏิบัติงานทันที ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันทราบเหตุขัดข้องดังกล่าว
และให้รายงานตัวตามลาดับชั้นจนถึงอธิการบดีผู้มีอานาจอนุมัติ
ในระหว่างที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย หรือสร้างสรรค์ หากส่วน
งานหรือมหาวิทยาลัยมีความจาเป็นจะให้กลับมาปฏิบัติงาน ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. สั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้าปฏิบัติงานทันที และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น
สามารถกลับไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากเดิมได้จนครบ
กาหนดที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่นับรวมระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงานชั่วคราว
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ข้อ 27 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ด้านการวิจัย หรือสร้างสรรค์ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยดาเนิน
มาตรการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
27.1 สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงานประจา
27.2 ตัดสิทธิไม่ให้ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์อีก
27.3 ไม่พิจารณาความดีความชอบประจาปี
27.4 ลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี
ทั้งนี้ หากผู้ขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ได้กลับเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาเกิน 12 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน ให้ส่วนงานต้นสังกัดดาเนินมาตรการเกี่ยวกับการไม่พิจารณาความดีความชอบหรือลงโทษทางวินัย
ตามแต่กรณี
หมวด 5
การทาสัญญาลาฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์
ข้อ 28 ให้มหาวิทยาลัยทาสัญญาผูกพัน พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไปฝึกอบรมในเชิงวิจัย หรือ
สร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ เกิน 90 วัน กลับมาปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ
ทีส่ ่วนงานกาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้รับเงินเดือนหรือเงินทุนระหว่าง
ลาฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์
ทั้งนี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัย รายใดไม่ดาเนินการทาสัญญาให้ แล้วเสร็จก่อนไปฝึกอบรม
ในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือการไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเป็นการขาดงาน
และไม่จ่ายเงินเดือนและเงินอื่นใดในระหว่างที่ไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือการไปปฏิบัติการวิจัย
หรือสร้างสรรค์นั้น จนกว่าจะดาเนินการจัดทาสัญญาให้แล้วเสร็จ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่กลับมาทางานชดใช้ตามสัญญา ต้องชดใช้เงินทุน เงินเดือนที่ได้รับ
ระหว่างลาฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ และเงินที่ทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนเงินทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลื อ
ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย
ในกรณีที่ไปฝึกอบรมในเชิงวิจัย หรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัย หรือสร้างสรรค์ และ
กลับมาทางานชดใช้ไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ลดเงินที่ต้องชดใช้ และเบี้ยปรับตามวรรคก่อนลงตามส่วน
แบบทาสัญญาให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
ข้อ 29 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือ
การไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ เป็นระยะเวลาเกิน 90 วัน ตามระเบียบนี้ จัดให้มีการค้าประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาปฏิบัติการวิจัย โดยค้าประกันด้วยบุคคลหรือหนังสือค้าประกันของธนาคาร หรือหลักทรัพย์ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้

- 10 -

29.1 การค้าประกันด้วยบุคคล ผู้ค้าประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
29.1.1 ต้องเป็นบิดาหรือมารดาของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผู้ค้าประกัน
ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทาสัญญาค้าประกัน หรือ
29.1.2 ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้าประกันตามข้อ 29.1.1 ได้ ผู้ค้าประกัน
จะต้องเป็นพี่หรื อน้ องร่วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน กับ พนักงานมหาวิทยาลั ย โดยผู้ค้าประกันไม่ต้องแสดง
หลักทรัพย์ในการทาสัญญาค้าประกัน หรือ
29.1.3 เป็นบุคคลที่มีหลักทรัพย์ไม่ต่ากว่าจานวนที่พนักงานมหาวิทยาลัยต้อง
ชดใช้ในกรณีที่มีการผิดสัญญา โดยผู้ค้าประกันต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทาสัญญาค้าประกัน
29.2 ธนาคารค้าประกัน
โดยธนาคารออกหนั ง สื อ ค้ าประกั น ให้ เพื่ อ การท าสั ญ ญาของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย โดยตรงไม่ต่ากว่าวงเงินที่ พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรับผิดชอบ และตามระยะเวลาที่ พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการลาฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือการไปปฏิบัติการวิจัย
29.3 การใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน
ใช้ ห ลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มู ล ค่ า ไม่ ต่ ากว่ า วงเงิ น ที่ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบโดยจะต้องนาหลักฐานไปจดทะเบียนจานองกับเจ้าพนักงาน
29.4 ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้าประกันหรือหลักทรัพย์ ตามข้อ 29.1 – 29.3 ได้
ให้ มหาวิทยาลัย ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า พนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ที่จะค้าประกันตามข้อ 29.1 – 29.3 จริง และมีศักยภาพสูงในการไป
ฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ก็ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทาสัญญา
ลาฝึกอบรมในเชิงวิจัย หรือสร้างสรรค์ หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ โดยไม่ต้องมีผู้ค้าประกันหรือใช้
หลักทรัพย์ค้าประกันได้
ข้อ 30 ในการไปฝึ ก อบรมในเชิ ง วิ จั ย หรื อ สร้ า งสรรค์ หรื อ การไปปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ
สร้างสรรค์ของพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์
หรือการไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องทางานชดใช้ตามสัญญา ไม่เป็นการผูกพัน
มหาวิทยาลัยว่าต้องรับภาระในการต่อสัญญาจ้าง หากพนักงานมหาวิทยาลัย นั้นมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริต
ทางานไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่อุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรไม่ต่อสัญญาจ้างหรือเลิกจ้าง กรณีดังกล่าวพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้นั้นต้องชดใช้เงินทุน เงินเดือน
และเงินอื่นใดที่ได้รับ รวมทั้งเบี้ยปรับให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย
ข้อ 31 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือ
ไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือ
ปฏิบัติการวิจัย หรือสร้างสรรค์ อยู่ในระหว่างที่ ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้นั้นได้รับ
อนุมัติให้ไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ตามระเบียบนี้
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