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คํานํา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
พ.ศ.2560 กําหนดให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค )  ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

วิชาชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง )  ป ฏิ บั ติ ง า น ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ ย ก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ 

บุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
(ฉ )  ศึกษา  วิ เคราะห์  วิจัย  และเสริมสร้ างระบบเค รือข่ ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(ช )  ป ฏิ บั ติ ง าน ร่ วม กับหรื อ ส นับส นุนก า รป ฏิ บั ติ ง านขอ งห น่ วย ง าน อ่ื นที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  

หรือได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี มีรายละเอียดขอบเขตของงาน ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
กระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง, การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ งาน
ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ต่างประเทศ, งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 
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สารบญั 
คํานํา  

สารบัญ  

ส่วนที่ 1  บทนํา 

  แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

  ขอบข่าย/ภารกิจ 

ส่วนที่ 2  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 

  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 

  งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 

  งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยในประเทศ ต่างประเทศ 

  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  งานการจัดทําโครงการฝึกอบรมพัฒนา 

ส่วนที่ 3  ตัวอย่างแบบฟอร์มระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อ้างอิง 

  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/084 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 

บันทึกข้อความ เรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษา เพ่ิมเติม ฝึกอบรม  
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2558  

แนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ  
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ  
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บทนํา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
การ ดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ 
และ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ไว้ ดังต่อไปน้ี 

(1) กลุ่มอํานวยการ  
(2) กลุ่มนโยบายและแผน  
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  

โดยกําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปน้ี 
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

จรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ  
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ดังน้ัน ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้น้ัน บุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ 
ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศกึษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม 
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แนวคิด 
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสู่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว สนองตอบความ 

ต้องการของหน่วยงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จ 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชู 

เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ขอบข่าย/ภารกิจ 

1. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  
2. งานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
3. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

จรรยาบรรณ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. งานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ  
6. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  
7. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 
คู่มือข้ันตอนการดําเนินงาน 

  



 

 

คู่มือการ

ป
ชื่อ

รปฏิบัติงานกลุม่

ประเภทเอกส
เอกสารงานฝึ
 

มพัฒนาครู ฯ สํ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

าร : คู่มือขั้น
ฝกึอบรมการพ

สํานักงานเขตพ้ืน

 
ตอนการดําเนิ
พฒันาก่อนกา

นท่ีการศึกษามัธ

นนิงาน 
ารแตง่ตั้ง 

ธยมศึกษา เขต  18 6 
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1. ชื่องาน 
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งต้ัง 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นคู่มือแนวทางการดําเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนแต่งต้ัง 

3. ขอบเขตของงาน 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นการพัฒนา 
ก่อนแต่งต้ังเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร 
เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น นําผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 

4. คําจํากัดความ 
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งต้ัง หมายรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ด้วย 

5. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
5.1 สํารวจข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใน สพท.ต่าง ๆ ได้รับ

ทราบและแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา 
5.2 จัดทําแผนการพัฒนา  
5.3 ขออนุมัติแผนการพัฒนา  
5.4 เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาให้มีการดําเนินการในกิจกรรมที่สําคัญดังน้ี 

5.4.1 การจัดทําคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา  
5.4.2 จัดหาวิทยากร 
5.4.3 จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร  

5.5 ดําเนินการพัฒนา  
5.6 ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 

ในการพัฒนาก่อนการแต่งต้ังมีข้อจํากัดในการดําเนินการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการ 
ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขอความร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาทั้งในส่วนที่ 
ดําเนินการร่วมกัน ในด้านงบประมาณหน่วยงานไม่มีงานจัดต้ังงบประมาณให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวนผู้เข้ารับ
การพัฒนามีจํานวนน้อยทําให้ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการสูง ดังน้ันในการดําเนินการวางแผนพัฒนา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลว่าดําเนินการเองหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนากับส่วนราชการท้องถิ่น 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบฟอร์มที่ใช้  
7.2 แผนงาน โครงการ  
7.3 แบบประเมิน 
7.4 แบบสรุปผลการประเมิน  

8. เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 80 
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 22 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548  
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549  
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550  
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 020622 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2551 

  

สํารวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา 

ขออนุมัติแผนพัฒนา จัดทําแผนพัฒนา 

ดําเนินการพัฒนา ประเมินผล 
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1.) การพัฒนาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด  

หลักเกณฑ์  
1. ตําแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาก่อนการแต่งต้ัง 

ให้ สพท. หรือส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กําหนด  
2. สพท.หรือส่วนราชราชการอาจเพ่ิมเน้ือหาสาระและเวลาในการพัฒนาได้ตามความเหมาะสม 
3. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจาก อ.

ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ผลการพัฒนานําไปใช้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ผู้น้ันผ่านการพัฒนา  

ขั้นตอนการดําเนินการ  
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 
1. การพัฒนาใช้วิธีการฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

หรือ วิธีการอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม 
2. การพัฒนาประกอบด้วย 2 ภาค คือ  
ภาควิชาการ เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตร 120 ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ เป็นการนําความรู้ภาควิชาการไปฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากสถานการณ์จริงใน 

สถานศึกษาที่ สพท.กําหนด เป็นเวลา 60 ช่ัวโมง ในเวลา 10 วันทําการ  
3. การประเมินผลการพัฒนา ประเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
3.2 มีสัมฤทธ์ิผลในการพัฒนาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมแต่ละภาค  

2.) การพัฒนาตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

หลักเกณฑ์  
1. ต้องให้ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ที่เหมาะสม 
2. ต้องพัฒนาในลักษณะองค์รวมที่บูรณาการทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี  
วิธีการพัฒนา 
1. ใช้วิธีการพัฒนาหลายวิธี เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ และวิธีอ่ืน ๆ 

โดยมี โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน มีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน  
2. ผู้บริหารโครงการต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับ และติดตามให้มีการพัฒนา

ตาม ขั้นตอน 
3. มีหลักการ วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน 
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การจัดทํารายละเอียด 
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หลักสูตรและดําเนินการพัฒนา  
มาตรฐานการพัฒนา  
1. มาตรฐานหลักสูตร  
2. มาตรฐานสื่อและนวัตกรรม  
3. มาตรฐานวิทยากร  
4. มาตรฐานสถานที่และแหล่งเรียนรู้  
5. มาตรฐานการประเมิน  
6. มาตรฐานการบริหารจัดการ  
7. มาตรฐานคุณภาพผู้ผ่านการพัฒนา 
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1. ชื่องาน 
การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวการปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาตามความต้องการ 
3. ขอบเขตของงาน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับ 
บัญชาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและได้มาตรฐานถือว่าการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็น เรื่อง
เดียวกัน จําเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนา ตนเอง
อย่างต่อเน่ืองด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอ่ืน ๆ นําผล การ
พัฒนาไปใช้เป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
4. คําจํากัดความ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็นที่จะนํามาใช้วางแผน 
พัฒนา เช่น 

- ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของ 
หน่วยงาน 

- ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
- บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ วิทยากร ในสาขาต่าง ๆ  

5.2 จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา  
5.3 ดําเนินการพัฒนา  
5.4 ติดตามและประเมินผล  
5.5 นําผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
แผนภูมิแสดงขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการพัฒนา การนําผลการพัฒนาไปใช้ 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
วางแผนการพัฒนา 

จัดทําแผนและ
เครื่องมือการพัฒนา 

ดําเนินการพัฒนา 
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
จุดสําคัญและกลไกการพัฒนาควรเร่ิมจากความต้องการ ความสนใจในการพัฒนาตนเองของ

บุคลากร มี ความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาใน
พ้ืนที่ 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 แบบสํารวจข้อมูล  
7.2 แผนงาน โครงการ  
7.3 แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน  
7.4 แบบบันทึกการดําเนินงาน  
7.5 แบบสรุปผล  
7.6 แบบเสนอแนะ 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 79  
8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
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นท่ีการศึกษามัธ

นนิงาน 
ปฏบิตักิารวิจัย

ธยมศึกษา เขต 

ย 
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1. ชื่องาน 
งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพภาพและ 

ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า 

3. ขอบเขตของงาน 
การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ให้ไป ศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไป

ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา สาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับ มอบหมาย 
โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ วิจัย แล้วแต่
กรณี ทั้งน้ีภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม ประกอบด้วย 

1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ช 

2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราซการ โดยใช้
เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 

3. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน  
4. การฝึกอบรมภายในประเทศ  
5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา  
6. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

4. คําจํากัดความ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกส่งไปศึกษา  
ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือก หรือ คัดเลือกในสถาบันการศึกษาด้วย

ตนเอง  
1.1 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก  

1.1.1. สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท. 
1.1.2. เจ้าหน้าที่ สพท. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือขอโควตาประเภท ก เพ่ิม 

และ ดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด 
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1.1.3. แจ้งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับ
การคัดเลือก ไปดําเนินการตามข้ันตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ 

1.1.4. จัดทําคําสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอํานาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดทํา
สัญญา และ สัญญาค้ําประกัน 

1.1.5. จัดทําหนังสือส่งตัวข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา  
1.1.6. แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
1.1.7 รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติ

ราชการเมื่อ เสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ โดยรายงานให้ สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา 
1.2 ขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ซ  

1.2.1 การขออนุญาตลาศึกษาต่อ 
1) รับคําขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 

ประเภท ข  
2) ตรวจสอบเอกสาร  
3) อนุญาตไปสมัครสอบ  
4) อนุญาตไปศึกษาต่อ รายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

(เมื่อผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว) 
 - ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กําหนด 2 ปี 
 - ระดับปริญญาเอก กําหนด 4 ปี 
เอกสารหลักฐาน - ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสําเนา ก.พ. 7  

5) จัดทําสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้ําประกัน  
6) จัดทําคําสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจตามลําดับช้ัน  
7) จัดทําหนังสือส่งตัวข้าราชการท่ีลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
8) รายงานจํานวนข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ให้ สพฐ. ทราบ  

1.2.2 การขยายเวลาศึกษาต่อ 
1) รับคําขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุด

สัญญาไม่น้อย กว่า 15 วัน 
2) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ 

 - ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษา  
ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่ เกิน 1 ปีการศึกษา 

3) จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน  
4) จัดทําคําสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจอนุญาต  
5) แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6) รายงานจํานวนข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้ สพฐ. ทราบ  
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1.2.3 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
1) รับคําร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ  
2) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา, แบบคําร้องขอกลับ)  
3) เสนอคําสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอํานาจอนุญาต  
4) แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เก่ียวข้อง 
5) รายงาน สพฐ.  

1.2.4 การทําสัญญา 
1) จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกันตามแบบที่ สพฐ. กําหนด 

 - การทําสัญญา จัดทําสัญญา จํานวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ สพท. /สพฐ. 1 ชุด และ
ผู้ให้สัญญา 1 ชุด) ทั้งน้ี ผู้รับสัญญาเป็นผู้เก็บสัญญาและสัญญาค้ําประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  
และ 1 บาท รวม 11 บาท (ฉบับจริง) 

 - เอกสารของผู้จัดทําสัญญาลาศึกษาต่อ และผู้ค้ําประกัน  
ก. บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ  
ข. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
ง. หนังสือยินยอมให้ทําสัญญา หรือค้ําประกันของคู่สมรส  
   (กรณีผู้ทําสัญญา หรือผู้ค้ําประกันมี คู่สมรส) 
จ. รูปถ่าย 1 น้ิว จํานวน 2 รูป (เฉาะผู้ให้สัญญาเท่าน้ัน)  
ฉ. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้ําประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ ฯ 
 - ผู้ทําสัญญา และผู้ค้ําประกันต้องนําบุคคลต่อไปน้ี มาในวันทําสัญญาด้วย  
ก. คู่สมรสของผู้ทําสัญญา (ถ้ามี)  
ข. ผู้ค้ําประกัน จํานวน 1 คน  
ค. คู่สมรสของผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 
- การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 1 บาท  
และสัญญาค้ําประกัน 10 บาท (ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ ๆ ละ 1 บาท  
การจัดทําสําเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษาจํานวน 2 ชุด และสพท./ สพฐ. 1 ชุด) 

2) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ําประกัน 
3) มอบสัญญาให้กับผู้ไปศึกษาต่อ  

2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1.1 รับคําขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู้มีอํานาจ
อนุญาต 

2.1.2 เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นําหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอ
ต่อผู้มีอํานาจอนุญาต 

2.1.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
1) มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่เข้าศึกษา กรณี

อายุเกินให้อยู่ใน ดุลยพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
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2) ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม 
2.1.4 จัดทําสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ําประกันคนละ 2 ฉบับ  

(เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา 1 ฉบับ ผู้ไป ศึกษา 1 ฉบับ) 
2.1.5 จัดทําคําสั่งให้ไปศึกษา  
2.1.6 จัดทําหนังสือส่งตัวไปศึกษา  
2.1.7 เมื่อผู้ไปศึกษาสําเร็จการศึกษา ให้จัดทําคําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ  
2.1.8 รายงาน สพฐ 

2.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 
ขั้นตอน การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา  
2.2.1 รับเรื่องไปศึกษาต่อ  
2.2.2 ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ  
2.2.3 เสนอรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ 
2.2.4 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ  

3. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน  
ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน  
3.1 การลาศึกษาต่อ  

3.1.1 รับคําขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ  
3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร  
3.1.3 จัดทําสัญญา และสัญญาค้ําประกัน ดําเนินการเช่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ  
3.1.4 เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต่อบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอน  
3.1.5 จัดทําคําสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน  
3.1.6 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถาบันการศึกษา  
3.1.7 รายงาน สพฐ.  

3.2 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม  
3.2.1 ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบคําร้องขอกลับ ฯ  
3.2.2 ตรวจสอบเอกสาร 

1) แบบคําร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบที่ 5)  
2) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ 
3) เอกสารที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษา  

3.2.3 จัดทําคําสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
3.2.4 การรายงานจํานวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ  

4. การฝึกอบรมภายในประเทศ  
ขั้นตอนการดําเนินการ  

4.1 ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ์) 
4.2 การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงิน เพ่ือเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดทําสัญญา 
4.3 จัดทําสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพ้ืนที่ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท. เดิม แต่ต้อง

แจ้งให้ หน่วยงานใหม่ทราบ) 
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4.4 จัดทําคําสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ  
4.5 รายงาน สพฐ.  

5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา  
ขั้นตอนการดําเนินการ  

กรณีผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้ดําเนินการดังน้ี  
5.1 คํานวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด และตาม

ประกาศของ สพฐ. 
5.2 แจ้งเรียกชําระหน้ีจากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ําประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
5.3 หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ําประกัน ยินยอม ชดใช้ให้รับชดใช้แล้วรายงาน สพฐ. 
5.4 หากขอผ่านชําระให้ผู้มีอํานาจ (ผู้รับมอบอํานาจ) พิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ที่ 

กระทรวงการคลังกําหนด 
5.5 หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้ําประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด

รายงาน สพฐ. โดยด่วน อย่าให้ขาดอายุความ 
6. การลาศึกษาต่อต่างประเทศ  

ขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
6.1 รับคําขอของข้าราชการท่ีประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร 

ประกอบการพิจารณา 
6.2 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน  
6.3 เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอเรื่องไปยัง สพฐ. 
6.4 สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงาน ก.พ. และจัดทําคําสั่งส่งให้ข้าราชการไป

ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
6.5 จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา)  
6.6 ส่ง สัญญาไป สพฐ 
6.7 แจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ  

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกี่ยวข้องกับสํานักงาน ก.พ. ด้วย  
กรณีขอรับทุน หรือได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของทุนที่ได้รับด้วย 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานกลับเข้ารับราชการเมื่อจบ
การศึกษา ผู้บังคับบัญชาสั่งกลับ

เข้าปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้มีความประสงค์ย่ืนคําขอต่อ
หน่วยงานการศึกษา 

เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุญาต/มีคําสัง่ให้

ลาศึกษาต่อ 
รายงาน สพท. 

ผู้ ศึ ก ษ า ร า ย ง า น ผ ล
การศึกษาระหว่างลาศึกษา 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบสํารวจ  
7.2 สัญญาลาศึกษา 

8. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝกึอบรมภายในประเทศ 

พ.ศ. 2538 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝกึอบรมภายในประเทศ 

พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547  

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติ งานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2547 

4. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1602/2547  
สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 

5. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5184  
ลงวันที่ 30 มนีาคม 

6. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1281/2547  
สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2547 

7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0406.2/ว410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550   
9. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 307/2551  

สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551 
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นการจัดทาํโค
น้ทีก่ารศกึษา

สํานักงานเขตพ้ืน

 
ครงการฝกึอบ
ามัธยมศกึษา 

นท่ีการศึกษามัธ

บรมพฒันา 
 เขต ๑8 

ธยมศึกษา เขต  18 24  
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การปฏบิตังิานการจัดทาํโครงการฝกึอบรมพฒันา 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญและมีคุณค่าต่อองค์กร 
เน่ืองจากเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ องค์กรจึงให้ความสําคัญในการพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือนําทักษะมาใช้ ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การจัดการฝึกอบรมพัฒนา เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้ มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง จึงนํามาใช้ในการพัฒนา บุคลากร 
เน่ืองจากเป็นขั้นตอนสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมี คุณภาพตามท่ี
องค์กรต้องการ ทุกองค์กรจึงให้ความสําคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ซึ่งจําเป็นต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการฝึกอบรม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ิมศักยภาพ  
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดังน้ัน การจัดทําโครงการฝึกอบรมพัฒนา สัมมนา 
จึงต้องมีขั้นตอน วิธีการการดําเนินงานอย่างถูกต้องตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นกรอบ แนวทาง และเป็นคู่มือในการดําเนินงานด้านการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา  
2. เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา ฉบับน้ี ใช้สําหรับเป็นกรอบ แนวทาง และเป็น 
คู่มือในการดําเนินงานด้านการจัดโครงการฝึกอบรม พัฒนา ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

คําจํากัดความ 

การฝึกอบรม หมายถึง การถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และ 
ทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการจัดรูปแบบของ 
องค์กร รวมถึง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง 

การสัมมนา หมายถึง การประชุมเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ กําหนดขึ้นมา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมนํามาใช้วิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งผลจากการสัมมนา จะนํามาซึ่งข้อสรุป
แนวทางใน การแก้ไขปัญหา 

โครงการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา หมายถึง การกําหนดหลักสูตร ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนแนว 
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมพัฒนา และครอบคลุมรายละเอียดที่จําเป็นอย่างครบถ้วน และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง  
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

มีอํานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1. ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  
2. ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  

และจรรยาบรรณ 
4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ

ต่างประเทศ  
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

มีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมพัฒนา 3 กิจกรรม ดังน้ี 
แนวทางการปฏิบัติงาน มี 3 กิจกรรม ดังน้ี  
1. กิจกรรมก่อนการฝึกอบรมพัฒนา  
2. กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมพัฒนา  
3. กิจกรรมหลังการฝึกอบรมพัฒนา 
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แนวทางการปฏบิตัิงาน 
การดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา มีแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมก่อนการฝกึอบรมพฒันา 
ขั้นตอนที่ 1 ร่างหลักสูตร สรรหาวิทยากรและสถานที่  
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการค่าใช้จ่าย  
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติดําเนินการและยืมเงินทดรองราชการ  
ขั้นตอนที่ 5 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/แจ้งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานด้านการฝึกอบรม 

กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมพฒันา 
ขั้นตอนที ่7 ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนา 

กิจกรรมหลังการฝกึอบรมพฒันา 
ขั้นตอนที่ 8 รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งใช้เงินยืม  
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 10 รายงานผลการฝึกอบรมพัฒนา/เผยแพร่ผลการดําเนินงาน 
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1. กิจกรรมก่อนการฝึกอบรมพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 1 ร่างหลักสูตร/โครงการ, สรรหาติดต่อวิทยากร, กําหนดสถานที่ 

1.1 ร่างหลักสูตร/โครงการที่จะฝึกอบรมพัฒนา ตามความต้องการจําเป็นของหน่วยงานหรือตาม 
นโยบายของหน่วยเหนือ โดยระบุปัญหาและความจําเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพัฒนา กําหนดวัตถุประสงค์ 

1.2 สรรหาตัววิทยากร โดยการคัดเลือก ติดต่อ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และมีความเหมาะสมกับหัวข้อที่จะบรรยาย ให้ความรู้ หรือการปฏิบัติในกิจกรรมน้ัน ๆ 

1.3 สถานที่ ๆ จัดฝึกอบรมพัฒนา ต้องมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่กําหนดในหลักสูตร/
โครงการน้ัน ๆ มีความพร้อมในด้านที่พัก ห้องอาหาร ห้องประชุม/อบรม สถานที่ประกอบกิจกรรม การเดินทางของ
ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหลายช่องทาง ทางเว็บไซต์ จากพนักงานขายของ โรงแรมที่พัก/ 
รีสอร์ท ศึกษาสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศในช่วงการจัดฝึกอบรมพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการ จัดเตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึกอบรมพัฒนา  

ขั้นตอนที่ 2 จัดทําโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ/ประมาณการค่าใช้จ่าย 
2.1 การจัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ โดยมีรายละเอียดของโครงการดังน้ี  

2.1.1 ช่ือโครงการ 
ช่ือโครงการเป็นสิ่งสําคัญในการเขียนโครงการ ช่ือโครงการจะเป็นตัวบอกให้เรา 

ทราบว่า จะทําโครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างมาก ดังน้ันควรต้ังช่ือ โครงการที่มี
ความหมาย มีความสร้างสรรค์ ใช้ภาษาที่ติดตา และจําง่าย ควรเป็นช่ือสั้นๆ ไม่กว้างจนเกินไป 

2.1.2 หลักการและเหตุผล 
นโยบาย ข้อกําหนด กฎหมาย หรือคําสั่งที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เหตุผลมีน้ฎาหนักและมี

ความชัดเจน จึงควรเรียบ เรียงภาษาที่สื่อสารให้เข้าใจง่าย มีความชัดเจน 
2.1.3 วัตถุประสงค์ 

คือการกําหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม 
โครงการ ควรเขียนให้สอดคล้อง เช่ือมโยงกับช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล และสิ่งที่จะเกิดขึ้นน้ัน ต้องวัด และ
ปฏิบัติได้ โดยระบุเป็นข้อ ๆ เพ่ือเป็นกรอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติได้ตามท่ีกําหนดไว้จริง 

2.1.4 เป้าหมาย 
หมายถึง ความมุ่งหมาย ความเจาะจง หรือสิ่งที่ต้องผู้รับผิดชอบโครงการต้องการ 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยระบุ 2 ทาง คือ เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จํานวนหรือปริมาณที่ต้องการ และเป้าหมาย  
เชิงคุณภาพ คือ ทําแล้วได้ผลดีมีคุณภาพอย่างไร 

2.1.5 กิจกรรมและการดําเนินงาน 
วิธีการปฏิบัติงานที่จะทําให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้อง 

กําหนดให้ชัดเจน ต้ังแต่กิจกรรมแรก จนถึงกิจกรรมสุดท้าย อย่างถูกต้องและต่อเน่ือง โดยมีเง่ือนระยะเวลามา 
กํากับ และระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมด้วย 

2.1.6 สถานที่ดําเนินการ 
ต้องกําหนดให้ชัดเจน ว่าจะใช้สถานที่ใดเพ่ือให้ตรงกับเป้าหมายและกิจกรรมของ 

โครงการ เน่ืองจากต้องมีการจองล่วงหน้า เพ่ือป้องกันการจัดกิจกรรมที่ตรงกัน 
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2.1.7 งบประมาณที่ใช้ 
เป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องประมาณ 

การค่าใช้จ่ายบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามระเบียบการเงิน การคลัง และพัสดุของทาง 
ราชการ และต้องระบุที่มาของงบประมาณที่ใช้ด้วย 

2.1.8 การติดตามและประเมินผล 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับโครงการ เช่น การติดตามโดยใช้แบบ 

ประเมินความพึงพอใจ, การสังเกต, แบบสอบถาม เป็นต้น 
2.1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า สามารถนําไปใช้ตรวจสอบ ความสําเร็จ
ของโครงการภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้น ควรเขียนระบุเป็นข้อ ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อ 

ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรม

พัฒนา โดยต้องระบุจํานวนวันที่จัดอบรม จํานวนผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

3.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร  
3.2 ค่าอาหาร ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น)  
3.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
2.4 ค่าที่พัก 
2.5 ค่าวัสดุ/ค่าจัดทําเอกสาร  
2.6 ค่าของที่ระลึกสถานที่ศึกษาดูงาน  
2.7 ค่าจ้างเหมารถยนต์ 
2.8 ค่าจัดทําป้ายไวนิล  
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ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติดําเนินการและยืมเงินทดรองราชการ 
4.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
4.2 ขออนุมัติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปราชการ โดยให้ระบุว่าใช้ 

งบประมาณจากต้นสังกัดหรืองบประมาณจากส่วนใด 
4.3 ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการเพ่ือดําเนินการจัดฝึกอบรม ในกรณีที่ 

เป็นการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ 
4.4 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรจากภาครัฐบาลหรือเอกชา ให้ระบุช่ือ 

วิทยากรตําแหน่ง/สังกัด พร้อมหนังสือเชิญวิทยากรด้วย 
4.5 กรณีไปดําเนินการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ ต้องขออนุญาตใช้รถยนต์ของทาง

ราชการ 
4.6 ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการจัดทํา 

สัญญายืมเงินทดรองราชการ โดยมีเอกสารที่ต้องแนบ ดังน้ี 
4.6.1 สําเนาบันทึกขออนุมัติโครงการ  
4.6.2 สําเนาโครงการ  
4.6.3 สําเนาประมาณการค่าใช้จ่าย 
4.6.4 สัญญายืมเงิน  

ขั้นตอนที่ 5  จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/แจ้งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.2 แจ้งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องดําเนินการตามคําสั่ง และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

พัฒนา ดังน้ี 
5.2.1 ทําหนังสือแจ้งเวียนผู้ที่เก่ียวข้อง มอบหมายหน้าที่ตามคําสั่ง 
5.2.2 แจ้งกําหนดการอบรมให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ พร้อมทั้งจัดทํา 

เอกสาร ต่าง ๆ จําเป็นต่อการฝึกอบรมพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 6 ประสานการดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนา 

เป็นขั้นตอนการประสานงานด้านการฝึกอบรมพัฒนา เช่น  
- การประสานวิทยากร  
- จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยี  
- อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
- เอกสารประกอบการอบรม  
- คํากล่าวเปิด-ปิด การอบรม  
- ประสานพิธีกร มอบหมายหน้าที่  
- จัดทําบัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา  
- การจัดห้องพัก ห้องอบรม  
- การจัดคนขึ้นรถ ในกรณีที่เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นหมู่คณะ  
- การจัดแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กรณีมีการปฏิบัติการกลุ่ม  
- แบบประเมินผลการโครงการฝึกอบรมพัฒนา 
    ฯลฯ 
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2. กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนา 
7.1 ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และประธานในพิธี  
7.2 ลงทะเบียน แจกเอกสารการฝึกอบรม  
7.3 ควบคุม กํากับ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าห้องประชุมตามกําหนดเวลา 
7.4 ตรวจสอบความพร้อมของห้องฝึกอบรม เครื่องมือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คํากล่าวเปิด 

คํากล่าวรายงานอีกคร้ัง 
7.5 พิธีกรแนะนําตาราง เวลาในการฝึกอบรม แนะนําวิทยากร เชิญประธานและผู้กล่าว

รายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และแนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
7.6 จัดเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น (ถ้ามีการพักค้าง) 
7.7 เตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพกิจกรรม  
7.8 แจกแบบประเมินโครงการ/QR code/Google form  
7.9 บริหารการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ 

3. กิจกรรมหลังการฝึกอบรมพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 8 รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งหลักฐานเงินยืม 
8.1 รวบรวมหลักฐานใบสําคัญ ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และสรุป ค่าใช้จ่ายที่ใช้

ในการฝึกอบรมพัฒนาทั้งหมด เพ่ือเป็นหลักฐานในการส่งใช้เงินยืม ดังน้ี 
8.1.1 ใบสําคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร  
8.1.2 ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
8.1.3 ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (ถ้ามี)  
8.1.4 ค่าพาหนะ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี)  
8.1.5 บัญชีลงเวลาการเข้ารับการฝึกอบรม 
8.1.6 หลักฐานอ่ืน ๆ ที่จําเป็น  

ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการฝึกอบรมพัฒนา 
สรุปผลจากแบบประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  
ขั้นตอนที่ 10 รายงานผลการดําเนินงาน/เผยแพร่ผลการดําเนินงาน 
10.1 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือนําข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ

ฝึกอบรมพัฒนาในครั้งต่อไปให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
10.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องทราบหรือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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ส่วนท่ี 3 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติอ้างอิง 
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คู่มือแนวทางการขออนญุาตไปตา่งประเทศของข้าราชการ 
สังกดั สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

นิยามศพัท ์
การไปตา่งประเทศ เป็นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย ของข้าราชการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ

ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน จึงได้นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้ดังต่อไปน้ี 

การศกึษา หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือ การวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพ่ือให้ได้มา ซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง และ
หมายความรวมถึง การฝึกฝนภาษาและการรับคําแนะนําก่อนเข้าศึกษา และการฝกึอบรมหรือ การดูงานที่เป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 

การฝกึอบรม หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียนหรือ
การวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรอืการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยน กับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งน้ีโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึง การฝึกฝน
ภาษา และการรับคําแนะนํา ก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมหรือต่อจาก การ
ฝึกอบรมน้ันด้วย 

การดงูาน หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ด้วยการสังเกตการณ์ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงานใน
ต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดให้ดําเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

การปฏบิตักิารวิจัย หมายความว่า การทํางานวิจัยเพ่ือนําผล ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของส่วน
ราชการโดยตรง ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตาม ลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม โดยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้วิจัยจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยทีเ่ป็นประโยชน์ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
แล้วอย่างน้อย 2 ผลงาน 

2. เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการหรือ แผนงานที่ส่วนราชการดําเนินงาน
อยู่หรือเตรียมที่จะดําเนินงาน และหัวข้อวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการน้ัน ๆ ซึ่งกําหนด
ผู้รับผิดชอบ และมีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะดําเนินการจะต้องมี แผนงานรองรับที่ชัดเจนที่จะ
ให้ข้าราชการกลับมาดําเนินการวิจัยต่อไป และ หัวข้อวิจัยเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง 

3. เป็นการปฏิบัติการวิจัยที่หัวข้อการวิจัยอยู่ในโครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลไทย หรือส่วน
ราชการกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง ประเทศ องค์การต่างประเทศหรือนิติบุคคลต่างประเทศ โดยเป็น
การวิจัย ซึ่งเจ้าของทุนให้แก่ส่วนราชการโดยตรง 

4. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยและค่าครองชีพสําหรับข้าราชการ ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ ตลอดจนค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและไม่เป็นไปใน
ลักษณะว่าจ้าง 

5. เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการ
เจ้าสังกัดแล้ว 
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ทศันศกึษา หมายความว่า การท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาความรู้ การเรียนรูด้้วยการดูเห็น การศึกษา
นอกสถานที ่

การปฏบิตัศิาสนกิจ หมายความว่า การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ทุกศาสนา ยกเว้นการไป
ประกอบพิธีฮัจญ ์

การขออนญุาตไปปฏบิตัภิารกิจส่วนตัว ณ ตา่งประเทศ หมายความว่า การไปต่างประเทศด้วย
เหตุผลความจําเป็นส่วนบุคคลซึ่งไม่ เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ การไปเย่ียมญาติ 
การขอติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ การพาญาติผู้สูงอายุหรือผู้เยาว์ ไปต่างประเทศเพ่ือการใด ๆ การไปสมัคร
สอบ/สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษา ในสถานศึกษาต่างประเทศ การไปปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ สอบจบ
การศึกษาในกรณีการศึกษาทางไกลการไปนําเสนอผลงานวิจัยส่วนบุคคล 

การเดินทางไปราชการ หมายความว่า การเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้ง การเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุมในประเทศ การประชุมในต่างประเทศ 
และ การประชุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการหรือซึ่งประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไปรับ
ราชการประจําในต่างประเทศ และการเดินทาง ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 
ณ ต่างประเทศ 

การประชุมในประเทศ หมายความรวมถึง การสัมมนา การประชุม ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และการ
ฝึกอบรมด้วย แต่ไม่รวมถึงการประชุมของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
และการประชุมประสานงานระหว่างส่วนราชการและหรือ 

การประชุมในต่างประเทศ หมายความรวมถึง การสัมมนา การประชุมที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน การ
เจรจาธุรกิจ และการปฏิบัติงานอ่ืนใดด้วย 

การประชุมระหวา่งประเทศ หมายความว่า การประชุมซึ่งองค์กร ระหว่างประเทศจัดให้มีขึ้น และ
ให้หมายความรวมถึง การประชุมที่รัฐบาล ของประเทศหน่ึงประเทศใดจัดขึ้น โดยมีผูแ้ทนจาก 2 ประเทศขึ้นไป เข้า
ร่วมประชุมด้วย 

องค์การระหวา่งประเทศ หมายความรวมถึง องค์การระหว่างรัฐบาล และองค์การเอกชนระหว่าง
ประเทศด้วย 

การพานกัเรียนไปต่างประเทศ หมายความว่า ข้าราชการพานักเรียน ไปต่างประเทศตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หมายความถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา และ
ประถมศึกษา 
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แนวทางการพจิารณาการอนญุาตไปตา่งประเทศของขา้ราชการ 
การอนุญาตให้ข้าราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปต่างประเทศ ในคูม่ือ

น้ีกําหนดแนวทางการพิจารณาไว้ 3 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 
การไปตา่งประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ แบ่งไดด้ังนี ้
การไปศกึษา/ฝึกอบรม/ดูงาน 
1) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา ต้องลากิจส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน และ

ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และอนุโลมไม่ต้องส่งใบลาหากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน โดยให้ปฏิบัติตาม 
ประกาศการปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ทั้งน้ีต้องไม่กระทบ ต่อการจัดการเรียนการสอน 

2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักในส่วนกลาง ต้องลา
พักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว 

การไปทศันศกึษา 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา จะพิจารณา อนุญาตเฉพาะอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

เท่าน้ัน และต้องไม่อยู่ในระหว่างคําสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน 
2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักในส่วนกลาง ต้องลา

พักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว 
การไปปฏบิตัภิารกิจส่วนตวั 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา จะพิจารณา อนุญาตเฉพาะอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

เท่าน้ัน และต้องไม่อยู่ในระหว่างคําสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งน้ีหากมีความจําเป็นเร่งด่วน หากไม่ 
เดินทางอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สิน สามารถลากิจ ส่วนตัวและช้ีแจงเป็นกรณีไป 

2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักในส่วนกลาง ต้องลา
พักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว 

การไปปฏบิตัธิรรม 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา ต้องลากิจ ส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน 

อนุโลมไม่ต้องส่งใบลาหากอยู่ระหว่าง ปิดภาคเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศการปิดภาคเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ทั้งน้ีต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ดุลพินิจใน
การพิจารณาอนุญาต อน่ึง หากผู้ขออนุญาตเพศหญิงที่มคีวามประสงค์จะใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีต้องแสดง
หลักฐานรับรองตนเองว่าเป็นการใช้สิทธิตลอดอายุราชการ 

2) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักในส่วนกลาง ต้องลาพักผ่อน
หรือลากิจส่วนตัว และผู้บังคบับัญชาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต อน่ึง หากผู้ขออนุญาตเพศหญิงที่มีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีต้องแสดงหลักฐานรับรองตนเองว่าเป็นการใช้สิทธิตลอดอายุราชการ 

การไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
1) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา หากมีความประสงค์จะไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรที่ไมอ่ยู่

ในรายช่ือขององค์กรระหว่างประเทศ ต้องลากิจส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน และอนุโลมไมต้่องส่งใบลา
หากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศการปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ทั้งน้ีต้องไม่
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 

2) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักในส่วนกลาง หากมีความ
ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรที่ไม่อยู่ในรายช่ือขององค์กรระหว่างประเทศ ต้องลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว
แล้วแต่กรณ ีและผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 
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การลาติดตามคู่สมรส 
1) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา หากมีความประสงค์จะเดินทางติดตามคู่สมรสไปทัศน

ศึกษาหรือดูงานหรือรับรางวัลต่าง ๆ ต้องลากิจส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน และอนุโลมไมต้่องส่งใบลาหาก
อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน โดยให้ปฏิบัติตามประกาศการปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ทั้งน้ีต้องไม่
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 

2) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักในส่วนกลาง หากมีความ
ประสงค์จะเดินทางติดตามคู่สมรสไปทศันศกึษาหรือดูงานหรือรับรางวัลต่าง ๆ ต้องลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว
แล้วแต่กรณ ีและผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 

การไปตา่งประเทศตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติใหเ้ดนิทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ 

การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการ
เดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุมในประเทศ การประชุมในต่างประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศในหน้าที่ราชการ 
หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการ แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจําตําแหน่งในต่างประเทศ และการ
เดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ กรณีต่อไปน้ี 

1) การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ 
2) การสมัมนาทางวิชาการ 
3) การร่วมเป็นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
4) การไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
5) การเป็นผูแ้ทนของหน่วยงานรัฐบาลประเทศไทยในการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ในกรณีการไปต่างประเทศ 1) – 5) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ต้องไม่กระทบต่อการ

จัดการเรียนการสอน และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น สําหรับข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสํานักในส่วนกลาง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ทั้งน้ีการเดินทางไปราชการใน
กรณีข้างต้น ต้องเป็นไปเพ่ือภารกิจงานราชการเท่าน้ัน หากนอกเหนือจากน้ี ผู้เดินทางต้องขออนุญาตเดินทางโดยใช้
วันลาและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา 

การเดินทางไปตา่งประเทศตามมตคิณะรฐัมนตร ี
การเดินทางไปต่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานทางราชการ 

ประกอบกับรายช่ือผู้ร่วมเดินทางกําหนดการ และหน้าทีค่วามรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ 
สถานศึกษา ต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ซึง่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น สําหรับ
ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักในส่วนกลาง การเดินทางต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติราชการปกติ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เช่น การไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการกีฬา เป็นต้น 

แนวปฏบิตักิารขออนญุาต ไปตา่งประเทศของข้าราชการ 

การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
แต่ละประเภทมีแนวทางและวิธีการ ปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายดําเนินการได้ถูกต้อง 
เป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงได้กําหนดแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ ของข้าราชการ ไว้ดังน้ี 
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1. การขออนญุาตไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวิจัย และดูงาน ณ ตา่งประเทศ 

การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ สถานศึกษาต้อง
พิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู่ และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่เสียหายต่อทางราชการ โดยไม่ต้องแต่งต้ังอัตรากําลังเพ่ิม 
โดยพิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) มีคุณวุฒิไมตํ่่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

2) เป็นข้าราชการติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นผู้ที่พ้นทดลองปฏิบัติราชการ 

3) กรณีไปปฏิบัติการวิจัย จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน การวิจัย หรือด้านการสอน หรือ
ปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะปฏิบัติ การวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี และมคีวามเหมาะสมในการปฏิบัติการวิจัย 

4) ผู้ที่เคยได้รบัอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศมาแล้ว 
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะได้รับการพิจารณาให้ไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการ ไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

การขออนญุาตไปศึกษา ฝกึอบรม ปฏบิตักิารวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ  
จําแนกออกเปน็ 2 กรณ ีคือ 

1.1 การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาเกิน 15 วัน 
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน 
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ซึ่งจะต้องจัดทําสัญญาอนุญาต ให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทําสัญญาและการชดใช้เงิน กรณี รับทุน ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง ประเทศ พ.ศ. 2548 การขออนุญาตต้องดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1) แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

2) โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

3) เหตุผลความจําเป็นและความต้องการของทางราชการ ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ฝกึอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

4) โครงการที่จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ 

5) สําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 

6) หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาซึ่งระบุช่ือข้าราชการ ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่ตอบรับ
รวมทั้งวันเปิดภาคเรียนหรือวันเริ่มศึกษา (สําหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา จะต้องส่งภาพถ่าย -20 หรือ 
IAP-66 ประกอบ) 

7) หลักฐานการได้รับทุน (กรณีที่ได้รับทุน) 

8) หลักฐานการสําเร็จการศึกษา (Completed Transcript) ของวุฒิเดิม 
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9) ผลสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณีที่หน่วยงาน/ สถานศึกษาร้องขอ) ดังน้ี 

9.1) TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนน (หรอื 173 คะแนน สําหรับการสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์) หรือ Michigan Test ไม่ตํ่ากว่า 80 คะแนน สําหรับผู้ทีจ่ะไปศึกษาต่อ ณ สหรฐัอเมริกา) 

9.2) TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนน (หรอื 173 คะแนน สําหรับการสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์) หรือ IELTS ไม่ตํ่ากว่า 5.5 คะแนน สําหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และแคนาดา 

ทั้งน้ียกเว้นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษและสถานศึกษา ไม่
ต้องการผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

10) กรณีการลาศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมที่มีระยะเวลา เกิน 6 เดือน ต้องส่งผลการตรวจ
ร่างกายและสภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 

สถานศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบใบลา  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามอนุญาต  

4) เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบใบลา  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) ทําสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ การวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
กรณีใช้ระยะเวลาเกิน 30 วัน จะต้อง มีผู้ค้ําประกัน  

4) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบใบลาและสัญญา 

กรณี ผู้ขออนุญาตดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา/และข้าราชการ
สังกัดส่วนกลาง ให้นําเสนอสาํนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงนามรับสัญญา 

5) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

1) ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

4) เสนอคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
และเสนอความเห็นให้ผูม้ีอํานาจ พิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งสถานศึกษา 
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ทั้งน้ีเมื่อข้าราชการกลับจากการไปศึกษา ฝกึอบรม ปฏิบัติ การวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
ต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที พร้อมแนบหลกัฐานการสําเร็จการศึกษา ฝกึอบรมต่อสถานศึกษา (ถ้าม)ี 
และสถานศึกษาเสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือดําเนินการรายงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามลําดับกรณีระดับปริญญาเอก ให้จัดส่งวิทยานิพนธ์ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวน 1 ชุด 

1.2 การไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวิจัย และดงูาน ณ ตา่งประเทศ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 
15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการดูงาน ณ ต่างประเทศ ไม่ต้องจัดทําสัญญา จําแนกได้ 4 กรณี  
มีแนวปฏิบัติการดําเนินการ ดังน้ี 

1) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณ
ของทางราชการ 

2) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยไม่ผูกพัน
งบประมาณของทางราชการ ตามโครงการ ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี 
หนังสือเชิญจากหน่วยงานของทางราชการ สถาบันการศึกษา วัด สถานทตู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงาน
คุรุสภา รัฐสภา มูลนิธิของทางราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ระบุช่ือข้าราชการผู้ได้รับเชิญ สถานที่ และระยะเวลา 
การดูงานสามารถอนุญาตใหไ้ปโดยไม่ถือเป็นวันลา 

3) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่ไม่เป็นไปตาม
โครงการความร่วมมือกับสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาต่อภาคนอกเวลา 
ราชการ หรือใช้เวลาราชการบางส่วน หรือโครงการของสถานศึกษา สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาทีม่ิได้เป็นไปตาม
โครงการความร่วมมือกับสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ระบุช่ือข้าราชการ ระยะเวลาการดูงาน ให้
ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 อนุญาตให้ไปโดยใช้วันลากิจส่วนตัว /วันลา
พักผ่อน 

4) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างปิดภาคเรียน 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การเปิดและปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2549 อนุญาตให้ไปโดย
ต้อง ไม่กระทบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายในระหว่างปิดภาคเรียน อนุโลมให ้ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาไปต่างประเทศ โดยไม่ต้องใช้วันลา 

การไปศึกษา ฝกึอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ  
ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ทั้ง 4 กรณีดังกล่าว ดําเนินการ ดังน้ี 

ผู้ขออนญุาต ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1) แบบคําร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ  

2) โครงการหรือแนวการศึกษา และเหตุผลความจําเป็น 

3) หนังสือตอบรับฉบับจริงจากหน่วยงาน/สถานศึกษาใน ต่างประเทศ หรือสําเนาที่มกีาร
ลงนามรับรองโดยผู้ขออนุญาต กรณีที่เป็น ภาษาต่างประเทศจะต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย และลงช่ือรับรองการ
แปล 

4) กําหนดการเดินทางซึ่งระบุกิจกรรมโดยละเอียด ชัดเจน และสอดคลอ้งกับหนังสือตอบ
รับ 
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5) แบบบัญชีรายช่ือคณะดูงาน ให้ระบุหัวหน้าคณะเดินทาง ทั้งน้ีจํานวนผู้เดินทางไม่ควรขอ
อนุญาตเกิน 40 คน 

6) กรณีใช้งบประมาณของทางราชการ ให้แนบหลักฐาน การอนุมัติให้ใช้งบประมาณด้วย 

7) บัตรประจําตัวนักศึกษาหรือหนังสือรับรองการเป็น นักศึกษา (กรณีไปดูงานตาม
หลักสูตรการศึกษาภาคนอกเวลาราชการหรือ ใช้เวลาราชการบางส่วน) 

สถานศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

1) ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งสถานศึกษา 

ทั้งน้ีเมื่อข้าราชการกลับจากการไปศึกษา ฝกึอบรม ปฏิบัติ การวิจัย และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ ให้ส่งรายงานผลการดูงานต่อสถานศึกษา ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากเสร็จสิ้นภารกิจ และสถานศึกษา
เสนอสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
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การขออนญุาตไปทศันศกึษา ณ ต่อประเทศ 

ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1) แบบคําร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

2) สําเนาใบลาซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีอํานาจอนุญาต การลา พร้อมความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาและเอกสารการมอบหมายงาน 

3) กําหนดการเดินทางที่ชัดเจน 

4) บัญชีรายช่ือผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศ สําหรับกรณีที่เดินทาง เป็นหมู่คณะ 

สําหรับข้าราชการในสถานศึกษา อนุญาตเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยระยะเวลาในการไปทัศนศึกษาต้องไม่เกิน 30 วัน ทั้งน้ีต้องไม่ทําให้ราชการ เสียหาย 

ทั้งน้ีผู้ขออนุญาตต้องส่งเรื่องถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานก่อนวันเดินทาง 45 วัน 
หรืออย่างน้อย 30 วันทําการ ในกรณ ีที่ต้องการนําหนังสืออนุญาตไปประกอบการทําหนังสือนําการตรวจลงตรา  
(วีซ่า) ต้องแจ้งความประสงค์ในแบบคําร้อง และเสนอเร่ืองขออนุญาตในระยะเวลา มากกว่าที่กําหนด เพ่ือประโยชน์
ของผู้ขออนุญาต ในกรณีน้ี ไม่หมายรวมถึง หนังสืออํานวยความสะดวกถึงกระทรวงการต่างประเทศ  
(การขอเล่มนํ้าเงิน) 

สถานศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

1) ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสถานศึกษา/ระดับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้ง สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติ 
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การขออนญุาตไปปฏบิตัภิารกิจส่วนตัว ณ ตา่งประเทศ 

ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1) แบบคําร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

2) สําเนาแบบใบลา ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีอํานาจ อนุญาตการลาพร้อมความเห็น
ของผู้บังคับบัญชาและเอกสารการมอบหมายงาน 

3) เหตุผลความจําเป็นและหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง พร้อมกําหนดการเดินทางที่
ชัดเจน เช่น หลักฐานแสดงความเป็นญาติ หนังสือ แจ้งจากสถานศึกษา หนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับให้เข้าร่วม
กิจกรรม ฯลฯ 

4) สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ 

ทั้งน้ีผู้ขออนุญาตต้องส่งเรื่องถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานก่อนวันเดินทาง 45 วัน 
หรืออย่างน้อย 30 วันทําการ ในกรณ ีที่ต้องการนําหนังสืออนุญาตไปประกอบการทําหนังสือนําการตรวจลงตรา (วี
ซ่า) ต้องแจ้งความประสงค์ในแบบคําร้องและเสนอเร่ืองขออนุญาตในระยะเวลา มากกว่าที่กําหนด เพ่ือประโยชน์
ของผู้ขออนุญาต 

สถานศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

1) ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสถานศึกษา/ระดับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้ง สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติ 
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การขออนญุาตไปประกอบศาสนกิจ ณ ตา่งประเทศ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การไปประกอบศาสนกิจทั่วไป และการไปประกอบพิธีฮัจญ ์

ประเภทที่ 1 การไปประกอบศาสนกิจทั่วไป  

ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1) แบบคําร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

2) สําเนาใบลากิจส่วนตัวหรือใบลาพักผ่อนแล้วแต่กรณ ี

3) เอกสารหลกัฐานที่แสดงว่าไปปฏิบัติศาสนกิจ โดยย่ืน ความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
ให้ความเห็นในแบบคําร้อง ขออนุญาตไปต่างประเทศ ทั้งน้ีเอกสารที่เป็นสําเนาทุกรายการให้ผู้ย่ืนคําขอ ต้องรับรอง
ความถูกต้องด้วย 

4) สถานที่ที่สามารถติดต่อได้  

5) กําหนดการเดินทาง  

สถานศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

1) ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ 

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสถานศึกษา/ระดับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้ง สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติ 

ประเภทที่ 2 การไปประกอบพธิฮีจัญ์  
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ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1) ใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์  

2) หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ 

3) สําเนาใบลากิจส่วนตัว (กรณีเกินวันที่ได้รับอนุญาต) เอกสาร ที่เป็นสําเนาทุกรายการให้ผู้ย่ืนคํา
ขอรับรองความถูกต้องด้วย 

สถานศกึษา ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ดังน้ี  

1) จํานวนวันที่ขออนุญาตต้องไม่เกิน 120 วัน  

2) ข้าราชการที่ขออนุญาตต้องยังไม่เคยลาไปประกอบพิธีฮัจญ์มาก่อน  

3) ต้องเสนอขอก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน  

4) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

5) นําเสนอผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาและนําเสนอสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

6) เมื่อข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติแล้ว ให้รายงาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทราบด้วย หากรายงานตัวกลับเกินวันที่ได้รับ อนุญาตใหใ้ช้วันลากิจส่วนตัว 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ตรวจสอบเอกสารของขา้ราชการ 

2) นําเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและนําเสนอสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

1) ตรวจสอบเอกสารของข้าราชการให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. 
2535 

2) นําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาอนุญาต 

3) แจ้งผลการพิจารณากลับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. การลาไปปฏบิตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ มี 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 การไปปฏบิตังิานในกรณหีนึง่กรณใีด ดังตอ่ไปนี ้

1) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทย เป็นสมาชิกและเป็นวาระที่จะต้อง
ส่งไปปฏิบัติงานในองค์การน้ัน 

2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลง ระหว่างประเทศ 

3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพ่ือพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของประเทศตามความต้องการ
ของรัฐบาลไทย 
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ประเภทที่ 2 การไปปฏบิตังิานนอกเหนือจากประเภทที ่1 

การขออนญุาตทั้ง 2 ประเภท ต้องดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดังนี ้

ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําร้องขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ การพิจารณา ดังน้ี 

1) จัดทําแบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 

2) สําเนาประวัติ (ก.พ.7) 

3) หนังสือตอบรับจากองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีข้อความ ระบุช่ือ-นามสกุลของผู้ขออนุญาต 
เหตุผลที่เชิญ ตําแหน่งหน้าที่ที่จะได้รับ มอบหมายงาน ระยะเวลา และสถานที่ที่จะไปช่วยราชการ 

4) กําหนดวันเดินทางที่ชัดเจน  

สถานศกึษา  

1) ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 

2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

3) ตรวจสอบและพิจารณาอัตรากําลังของสถานศึกษา เพ่ือมิให้ มผีลเสียหายแก่ทางราชการ และ
ไม่ต้องจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิม 

4) พิจารณากลั่นกรองและนําเสนอความเห็นเบ้ืองต้น พร้อม ข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนฯ ไปยังสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาตามความเหมาะสมเพ่ือดําเนินการต่อไป 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1) ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของ ผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

2) ตรวจสอบและพิจารณาอัตรากําลังของสถานศึกษา เพ่ือมิให้มี ผลเสียหายแก่ทางราชการ และ
ไม่ต้องจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิม 

3) พิจารณาให้ความเห็นและนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

1) ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของ ผู้ขออนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

2) พิจารณากลั่นกรองความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ตามลําดับ และให้ความเห็นนําเสนอ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

3) เมื่อได้รับทราบผลการพิจารณาจากรัฐมนตรีแล้ว กรณไีด้รับ อนุญาต แจ้งสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบเพ่ือดําเนินการ จัดทําสัญญา ผูกพันตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด นําเสนอผู้อํานวยการ
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ลงนามรับสญัญาแล้วส่งใหก้ระทรวงการคลังและ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน แห่งละ 
1 ชุด ส่งสําเนาให้สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 ชุด พร้อมแจ้งกําหนดวันเดินทางที่แน่นอนอีก
ครั้งหน่ึง 
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4) จัดทําคําสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง ประเทศต่อไป พร้อมด้วยหนังสือนํา
การตรวจลงตรา (วีซ่า) 

5) แจ้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป 

สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  

1) พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต  

2) แจ้งผลไปยงัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การขยายเวลา 

กรณีผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ขอขยายเวลาปฏิบัติราชการ ในองค์การระหว่างประเทศ จะต้อง
นําเสนอผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้ความเห็นจากองค์การระหว่างประเทศ แล้วดําเนินการตามข้ันตอนข้างต้นต่อไป 
ก่อนหมดสัญญาฯ 

การกลบัเข้าปฏบิตัิราชการ 

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ใหผู้ข้ออนุญาตรายงานตัวกลับเข้า ปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับแต่วันถัด
จากวันเสร็จสิน้การปฏิบัติงาน และให้รายงานผลไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ กลับเขา้
ปฏิบัติหน้าที่ 
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ข้อแนะนําในการเขียนสัญญา / สญัญาค้ําประกัน 
ข้าราชการลาไปศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏบิัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

 

1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม จํานวน 3 ชดุ ติดอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกชุด 

2. สัญญาค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด ติดอากรแสตมป์ฉบับจริง 10 บาท และคู่ฉบับ 5 บาทคน 

3. ค้ําประกนัต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือเป็นพ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่จะไป
ศึกษา ฝึกอบรม เรยีงตามลาํดบัดงัน้ี 

 3.1 บิดา หรอื มารดา  (หากเสียชีวิต ต้องมีใบมรณะบัตรมาแสดง) 

 3.2 พ่ี หรือ น้อง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ในกรณทีี่ข้อ 3.1 เสียชีวิต/เจ็บป่วย/ชรามาก) 

 3.3 สามี   (ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 3.1 และ 3.2  เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างเจ็บป่วย) 

4. เอกสารแนบสัญญา 

 4.1 สําเนาทะเบียนบ้านผู้ทําสัญญา อย่างละ 3 ชุด 

 4.2 สําเนาบัตรข้าราชการผู้ทําสัญญา อย่างละ 3 ชดุ 

 4.3 สําเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน อย่างละ 3 ชุด 

 4.5 สําเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการผู้ค้ําประกัน อย่างละ 3 ชุด 
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                   สญัญาเลขท่ี.........../............ 

สัญญาอนญุาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัตกิารวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 
  สัญญาฉบับน้ีทาํขึ้น ณ....................................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด...........................เมื่อวันที่............เดือน....................พ.ศ............... 
ระหว่างกรม..........................................กระทรวง.......................................โดย................................................................ 
ตําแหน่ง.........................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรยีกว่า“ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหน่ึง” 
กับ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ช่ือสกุล................................................................ 
เกิดเมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............... อายุ............ ปี รับราชการเป็นข้าราชการ................................... 
ระดับ......................... ขั้น..................บาท  ตําแหน่ง.....................................................สังกัด.......................................... 
กอง...........................................กรม.........................................กระทรวง......................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่.....................ซอย...............................ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ใหส้ัญญา” อีกฝ่ายหน่ึง 
  โดยที่ผู้ให้สญัญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย          
ณ ต่างประเทศ  ด้วยทุนประเภท........................................................................... ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1   ผู้รับสญัญาอนุญาตให้ผู้ใหส้ัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ   
ระดับ................... สาขาวิชา.......................................................................ณ ประเทศ.................................................. 
มีกําหนด.............. ปี  นับต้ังแต่วันที่.................. เดือน...............................พ.ศ. ..................... จนถึงวันที่..................... 
เดือน........................................ พ.ศ. ...................... 
  ในกรณีทีผู่้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สญัญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย     
ณ  ต่างประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ผูใ้ห้สญัญาตกลงที่จะทําสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่  
เพ่ือใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา  ฝกึอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หาก
ไม่ได้มีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  ให้ถือว่าสัญญาฉบับน้ีมีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้
ขยายดังกล่าวด้วย 
 
            /ข้อ 2... 
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ข้อ 2   ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยผู้ให้
สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคําสั่งทางราชการของผู้รับสัญญา
และของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ใหส้ัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและเกี่ยวกับการจ่าย เงินเดือนระหว่าง
ลาไปศึกษา ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทําสัญญาน้ี และทีจ่ะออกใช้บังคับต่อไปโดย
เคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี 
  ผู้ให้สญัญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและจะ
ต้ังใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให้สําเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
โดยเร็ว 
  ข้อ 3   ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสญัญาพิจารณา
เห็นว่า ผู้ให้สญัญาไม่อาจสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
ข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือ    ผู้รับสัญญาไม่
อนุญาตให้ผู้ใหส้ัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจาํเป็นต้องเรียกผู้ให้สญัญากลบัมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ  ผู้รับสัญญามสีทิธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญาน้ีได้ทันทีและมสีิทธิระงับซึ่งทุนและหรือ
เงินเดือน  รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใดและผูใ้ห้สญัญาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
   3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาช้ันต้น
ของผู้ให้สญัญาทันที 
   3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม............................................กระทรวง................................ 
หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน  ตามท่ีผู้รับสญัญาและส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับ
ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  
   3.3 ในกรณีทีผู่้ให้สญัญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือมี
พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาน้ัน 
การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาน้ีให้เริ่มต้นนับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 
   ความเสียหายใด ๆ อันเน่ืองมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3    
ผู้ให้สญัญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
 
 
 

 /ข้อ 4 ... 
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ข้อ 4   เมื่อผูใ้ห้สัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งน้ีไม่ว่าจะเสร็จหรือ
สําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่  ผู้ใหส้ญัญาจะต้องกลับมาปฏิบัติ
ราชการในกรม.................................................. กระทรวง................................................ หรือในกระทรวง ทบวง กรม
อ่ืน  ตามท่ีผู้รบัสัญญาและสว่นราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องเห็นสมควรในทันท ีเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
  ในกรณีทีผู่้ใหส้ญัญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาน้ัน การปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตามสัญญาน้ีให้เริ่มต้นนับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 
  ข้อ 5   ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาผิดสัญญาในขอ้ 3.2  หรือขอ้ 4 หรือผูใ้ห้สญัญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ใหส้ัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ 
   5.1 กรณผีู้ใหส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ก) หรอืทุน
ประเภท 1 (ค) ผู้ใหส้ัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากน้ี ผู้ใหส้ัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหน่ึงเท่าของจํานวนทุน 
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
   5.2 กรณผีู้ใหส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ข) ผู้ให้
สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืน
ให้แก่ผู้รับสญัญา นอกจากน้ีผู้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหน่ึงเท่าของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
   สําหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับให้ชดใช้เป็นเบ้ียปรับรายเดือนตามจํานวนที่
กระทรวงการคลังและสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศกําหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่ายที่
สํานักงาน ก.พ.กําหนดสําหรับผู้ไปศึกษา ฝกึอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์ 
   5.3 กรณผีู้ใหส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2 ผูใ้ห้สญัญา
จะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับ
สัญญา นอกจากน้ีผู้ใหส้ัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหน่ึงเท่าของจํานวนเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีทีผู่้ใหส้ญัญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 
เงินที่จะชดใช้คืนและเบ้ียปรบัตามวรรคหน่ึงข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สญัญากลับเข้าปฏิบัติราชการ 
   
 

/ข้อ 6... 
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ข้อ 6  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบ้ียปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระให้แก่ผู้รับสัญญาจน

ครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา  หากผู้ใหส้ญัญาไม่ชําระ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชําระไม่ครบถ้วน ทั้งน้ี จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม  ผูใ้ห้
สัญญาจะต้องชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระนับแต่วันครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน 
  ข้อ 7  ในกรณทีี่ผู้ใหส้ัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ใหส้ัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
ความในข้อ 5 วรรคหน่ึง หรอืวรรคสอง แลว้แต่กรณี 
  ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สญัญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ใหส้ัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผูใ้ห้สญัญาประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินและเบ้ียปรับให้แก่ผู้รับสญัญาเป็น
จํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งน้ี เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง 
พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรทีผู่้ใหส้ญัญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก 
  ในกรณีทีผู่้ใหส้ญัญาไมส่ามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2  หรือข้อ 4  เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเน่ืองจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ  เป็นคน
ไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ผู้ใหส้ัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค
หน่ึง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งน้ีถ้าผู้ให้สญัญาไปทํางานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี  นับแต่วันที่ผูใ้ห้
สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ใหส้ัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  ผู้ให้
สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบ้ียปรับตามข้อ 5 วรรคหน่ึง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 8  ในกรณทีี่ผู้ใหส้ัญญามพัีนธะต้องชําระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญาน้ี  ผู้ใหส้ัญญายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ  และ/หรอืเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือชดใช้เงินที่ผู้ให้
สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญาน้ีได้ ทั้งน้ี หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหน้ีตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว แต่ทาง
ราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สญัญา ผู้ให้สญัญาจะต้องรับผิดชดใช้ใน
ส่วนของดอกเบ้ียผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้
หน้ี 
  ข้อ 9  ในวันทาํสัญญาน้ี  ผูใ้ห้สัญญาได้จัดให้........................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญาน้ีของผู้ให้สญัญาด้วยแล้ว 
 
 
 

/แก่ความตาย... 
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  ในกรณีผูค้้ําประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้
ล้มละลาย  หรอืผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผูใ้ห้สญัญาเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน  ผู้ใหส้ัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าํประกันรายใหม่
มาทําสัญญาค้าํประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ําประกันเดิมถึง 
แก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรพัย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือวันที่ผู้ใหส้ญัญาได้รับแจ้งจาก
ผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผูใ้ห้สญัญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ําประกันรายใหม่มาทําสัญญาค้ํา
ประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ผูร้ับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญาน้ีได้ เว้นแต่ผู้รับสญัญาต้ัง
คณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ใหส้ัญญาเป็นผู้มศีักยภาพสูงย่ิงในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ใหส้ัญญาศึกษา 
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มีผู้ค้ําประกันก็ได้ 
  สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับ  มีขอ้ความถูกต้องตรงกัน  คู่สญัญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดย
ละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สญัญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้สญัญา 
              (.........................................................) 
      ลงช่ือ......ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา......ผู้รับสัญญา 
              (...........................................................) 
      ลงช่ือ...........................................................พยาน 
              (.........................................................) 
      ลงช่ือ...........................................................พยาน 
              (.........................................................) 

/ ข้าพเจ้า ... 
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  ข้าพเจ้า.............................................................คู่สมรสของ................................................ 
...................................ยินยอมให้.................................................................. ทําสัญญาฉบับน้ีได้ 
 
      ลงช่ือ.........................................................ผู้ให้ความยินยอม 
              (.......................................................) 
      ลงช่ือ.........................................................พยาน 
              (........................................................) 
      ลงช่ือ.........................................................พยาน 
              (........................................................) 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะที่ทําสัญญาน้ี 
 
      ลงช่ือ.........................................................ผู้ให้สญัญา 
              (.......................................................) 
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         สัญญาเลขที่............../................. 

สัญญาค้ําประกัน 
 
           ทําที่....................................................... 
                                                                              วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ................ 
  ตามท่ี...................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สญัญา” 
ได้รับอนุญาตจาก....................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ......................................................................................................................... 
ตามสัญญาเลขที่........................................................ลงวันที่.................................................................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า  “สัญญาอนุญาต” น้ัน 
  ข้าพเจ้า........................................................................ผู้ค้ําประกัน..................................................... 
อายุ.............. ปี อาชีพ..................................................................ตําแหน่ง.............................................................. 
สังกัด............................................................อยู่บ้านเลขที่......................ซอย........................................................... 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด......................................ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้าย
สัญญาน้ี ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้าํประกัน” ตกลงทําสัญญาค้าํประกันให้ไว้แก่ผู้รับสญัญา ดังมีข้อความ
ต่อไปน้ี 
  ข้อ 1  ผู้ค้ําประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันผู้ให้สญัญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สญัญา
ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมว่่าข้อใดข้อหน่ึงด้วยประการใด ๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ผูร้ับสัญญา ผู้ค้ําประกันยินยอม
ชําระหน้ีไม่เกินกว่าจํานวนเงินที่ผู้ใหส้ัญญาต้องรับผดิตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวน้ันให้แก่ 
ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ําประกันจํานวน ........................................................ บาท (................................................) 
และผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญาน้ีจนกว่าจะมีการชําระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียและค่าเสยีหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็ม
จํานวน ทั้งน้ี เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือ
วรรคสี ก็ถือปฏิบัติตามท่ีบทบัญญัติดังกล่าวกําหนดแล้วแต่กรณี 
  ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญาจะไป
ถึงผู้ค้ําประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสทิธิผู้ค้ําประกันที่จะชําระหน้ีเมื่อหน้ีถึงกําหนดชําระ 
  ในกรณีทีผู่้ใหส้ญัญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสญัญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อน้ันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษาหรือ
สถานศึกษาไปจากเดิม และผูร้ับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ําประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ําประกัน
ผู้ให้สญัญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลา ที่ผู้ใหส้ญัญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย 
แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหน้ีค้ําประกันตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ําประกันน้ี 
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  ข้อ 2  ในกรณทีี่ผู้รับสญัญาผอ่นเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญาอนญุาตให้แก่ผู้ให้
สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบและผูค้้ําประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระ
หน้ีน้ัน ให้ถือว่า ผู้ค้ําประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีดังกล่าวเป็นเหตุปลด
เปลื้องความรับผิดของผู้ค้ําประกันและจะรบัผิดในฐานะผูค้้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหน้ี
พร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน 
  ข้อ 3  ผู้ค้ําประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ค้ําประกัน และปลอดจากภาระผูกพัน
ใด ๆ อันทําใหท้รัพย์สินน้ันเสือ่มค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการคํ้าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังน้ี 
  ที่ดิน 
  (1)  โฉนดเลขที่ ....................................................หน้าสํารวจ .................................................... 
ระวาง ......................................... เน้ือที่ ............. ไร่ ..............งาน .............. วา อยู่ที่ตําบล/แขวง ........................ 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ..................................... ราคาประมาณ ............................บาท 
(..........................................................) 
  (2)  โฉนดเลขที่ ....................................................หน้าสํารวจ .................................................... 
ระวาง ......................................... เน้ือที่ ............. ไร่ ..............งาน .............. วา อยู่ที่ตําบล/แขวง ........................ 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ..................................... ราคาประมาณ ............................บาท 
(..........................................................) 
  (3) ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
  หลักทรัพย์อ่ืน 
  1) .................................................................................................................................................. 
ราคาประมาณ .................................................. บาท (............................................................................................) 
  2) .................................................................................................................................................. 
ราคาประมาณ .................................................. บาท (............................................................................................) 
  ข้อ 4  ผู้ค้ําประกันสัญญาว่าจะไม่จําหน่าย โอน ก่อหน้ีสิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของผู้ค้ํา
ประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับน้ียังคงมีผลผูกพันผู้ค้ําประกันอยู่เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 
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  ข้อ 5  ระยะเวลาในการก่อหน้ีค้ําปรัน เริ่มต้ังแต่วันที่ผู้ให้สญัญาทําสญัญาอนุญาตให้ไปศกึษา / 
ฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันที่ ................. เดือน ..................................... พ.ศ. ..................... และผู้ค้ําประกัน
จะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีดีแลว้ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้า
พยาน 
    ลงช่ือ...........................................................ผู้ค้ําประกัน 
            (.........................................................) 
    ลงช่ือ...........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
    ลงช่ือ...........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
หมายเหต ุ การแสดงหลักทรพัย์ตามข้อ 3 และสญัญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันเป็นบุคคลภายนอก 
 


