
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศกึษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
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คํานํา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
พ.ศ.2560 ก าหนดให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐาน  

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

บุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ การวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
(ฉ ) ศึ กษา วิ เคราะห์  วิจั ย  และเสริมสร้างระบ บ เครือข่ ายการพัฒ นาครูและบุ คลากร 

ทางการศึกษา 
(ช ) ป ฏิ บั ติ ง าน ร่ วม กั บ ห รื อ ส นั บ ส นุ น ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ขอ งห น่ วย งาน อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง  

หรือได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  มีรายละเอียดขอบเขตของงาน ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง, การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ งาน
ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ต่างประเทศ , งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง 
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สารบญั 
คํานํา  

สารบัญ  

ส่วนที่ 1  บทน า 

  แนวคิดและวัตถุประสงค ์

  ขอบข่าย/ภารกิจ 

ส่วนที่ 2  คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 

  งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 

  งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยในประเทศ ต่างประเทศ 

  งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  งานการจัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนา 

ส่วนที่ 3  ตัวอย่างแบบฟอร์มระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อ้างอิง 

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

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

แนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ  
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ  
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บทนํา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อให้
การ ด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ 
และ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ไว้ ดังต่อไปนี ้

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

โดยก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

จรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

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

ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ 
ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม 
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แนวคิด 
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ
พัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว สนองตอบความ 

ต้องการของหน่วยงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จ 
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชู 

เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ขอบข่าย/ภารกิจ 

1. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  
2. งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
3. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

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

ศึกษา  
7. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 
คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสารงานฝกึอบรมการพฒันาก่อนการแต่งตั้ง 
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1. ชื่องาน 
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งต้ัง 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นคู่มือแนวทางการด าเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนแต่งต้ัง 

3. ขอบเขตของงาน 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นการพัฒนา 
ก่อนแต่งตั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร 
เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น น าผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 

4. คําจํากัดความ 
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง หมายรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ด้วย 

5. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
5.1 ส ารวจข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใน สพท.ต่าง ๆ ได้รับ

ทราบและแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา 
5.2 จัดท าแผนการพัฒนา  
5.3 ขออนุมัติแผนการพัฒนา  
5.4 เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาให้มีการด าเนินการในกิจกรรมที่ส าคัญดังน้ี 

5.4.1 การจัดท าคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา  
5.4.2 จัดหาวิทยากร 
5.4.3 จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร  

5.5 ด าเนินการพัฒนา  
5.6 ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 

ในการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งมีข้อจ ากัดในการด าเนินการระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการ 
ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขอความร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาทั้งในส่วนที่ 
ด าเนินการร่วมกัน ในด้านงบประมาณหน่วยงานไม่มีงานจัดตั้งงบประมาณให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวนผู้เข้ารับ
การพัฒนามีจ านวนน้อยท าให้ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง ดังนั้นในการด าเนินการวางแผนพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลว่าด าเนินการเองหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนากับส่วนราชการท้องถิ่น 

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

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

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

  

ส ารวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา 

ขออนุมัติแผนพัฒนา จัดท าแผนพัฒนา 

ด าเนินการพัฒนา ประเมินผล 
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1.) การพัฒนาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

หลักเกณฑ์  
1. ต าแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 

ให้ สพท. หรือส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
2. สพท.หรือส่วนราชราชการอาจเพิ่มเนื้อหาสาระและเวลาในการพัฒนาได้ตามความเหมาะสม 
3. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจาก อ.

ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
4. ผลการพัฒนาน าไปใช้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นผ่านการพัฒนา  

ขั้นตอนการดําเนินการ  
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 
1. การพัฒนาใช้วิธีการฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

หรือ วิธีการอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม 
2. การพัฒนาประกอบด้วย 2 ภาค คือ  
ภาควิชาการ เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตร 120 ชั่วโมง 
ภาคปฏิบัติ  เป็นการน าความรู้ภาควิชาการไปฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากสถานการณ์จริงใน 

สถานศึกษาที่ สพท.ก าหนด เป็นเวลา 60 ชั่วโมง ในเวลา 10 วันท าการ  
3. การประเมินผลการพัฒนา ประเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด 
3.2 มีสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมแต่ละภาค  

2.) การพัฒนาตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

หลักเกณฑ์  
1. ต้องให้ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

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

โดยมี โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน มีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน  
2. ผู้บริหารโครงการต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ และติดตามให้มีการพัฒนา

ตาม ขั้นตอน 
3. มีหลักการ วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน 
4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การจัดท ารายละเอียด 
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หลักสูตรและดําเนินการพัฒนา  
มาตรฐานการพัฒนา  
1. มาตรฐานหลกัสูตร  
2. มาตรฐานสื่อและนวัตกรรม  
3. มาตรฐานวิทยากร  
4. มาตรฐานสถานที่และแหล่งเรียนรู้  
5. มาตรฐานการประเมิน  
6. มาตรฐานการบริหารจัดการ  
7. มาตรฐานคุณภาพผู้ผ่านการพัฒนา 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : การฝึกอบรมการพฒันาตามความต้องการ 
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1. ชื่องาน 
การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาตามความต้องการ 
3. ขอบเขตของงาน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับ 
บัญชาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐานถือว่าการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็น เรื่อง
เดียวกัน จ าเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนา ตนเอง
อย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอื่น ๆ น าผล การ
พัฒนาไปใช้เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
4. คําจํากัดความ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่มีความจ าเป็นที่จะน ามาใช้วางแผน 
พัฒนา เช่น 

- ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของ 
หน่วยงาน 

- ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
- บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ วิทยากร ในสาขาต่าง ๆ  

5.2 จัดท าแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา  
5.3 ด าเนินการพัฒนา  
5.4 ติดตามและประเมินผล  
5.5 น าผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
แผนภูมิแสดงขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการพัฒนา การน าผลการพัฒนาไปใช ้

จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
วางแผนการพัฒนา 

จัดท าแผนและ
เครื่องมือการพัฒนา 

ด าเนินการพัฒนา 
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
จุดส าคัญและกลไกการพัฒนาควรเริ่มจากความต้องการ ความสนใจในการพัฒนาตนเองของ

บุคลากร มี ความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่ 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1 แบบส ารวจข้อมูล  
7.2 แผนงาน โครงการ  
7.3 แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน  
7.4 แบบบันทึกการด าเนินงาน  
7.5 แบบสรุปผล  
7.6 แบบเสนอแนะ 

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

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

และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานลาศกึษาตอ่ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
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1. ชื่องาน 
งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น 
2.2 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพภาพและ 

ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า 

3. ขอบเขตของงาน 
การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ให้ไป ศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไป

ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา สาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับ มอบหมาย 
โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ วิจัย แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 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. การค านวณเงิน 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 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก  

1.1.1. สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท. 
1.1.2. เจ้าหน้าที่ สพท. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อขอโควตาประเภท ก เพิ่ม 

และ ด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก าหนด 
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1.1.3. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับ
การคัดเลือก ไปด าเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ 

1.1.4. จัดท าค าสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอ านาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดท า
สัญญา และ สัญญาค้ าประกัน 

1.1.5. จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา  
1.1.6. แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
1.1.7 รายงานจ านวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติ

ราชการเมื่อ เสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ โดยรายงานให้ สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา 
1.2 ขั้นตอนการด าเนินงานการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ซ  

1.2.1 การขออนุญาตลาศึกษาต่อ 
1) รับค าขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 

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

(เมื่อผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว) 
 - ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ก าหนด 2 ปี 
 - ระดับปริญญาเอก ก าหนด 4 ปี 
เอกสารหลักฐาน - ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และส าเนา ก.พ. 7  

5) จัดท าสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้ าประกัน  
6) จัดท าค าสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอ านาจตามล าดับชั้น  
7) จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
8) รายงานจ านวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ให้ สพฐ. ทราบ  

1.2.2 การขยายเวลาศึกษาต่อ 
1) รับค าขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุด

สัญญาไม่น้อย กว่า 15 วัน 
2) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ 

 - ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ ไม่ เกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษา  
ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่ เกิน 1 ปีการศึกษา 

3) จัดท าสัญญา และสัญญาค้ าประกัน  
4) จัดท าค าสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอ านาจอนุญาต  
5) แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) รายงานจ านวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้ สพฐ. ทราบ  
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1.2.3 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
1) รับค าร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ  
2) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา, แบบค าร้องขอกลับ)  
3) เสนอค าสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอ านาจอนุญาต  
4) แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง 
5) รายงาน สพฐ.  

1.2.4 การท าสัญญา 
1) จัดท าสัญญา และสัญญาค้ าประกันตามแบบที่ สพฐ. ก าหนด 

 - การท าสัญญา จัดท าสัญญา จ านวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ สพท. /สพฐ. 1 ชุด และ
ผู้ให้สัญญา 1 ชุด) ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาเป็นผู้เก็บสัญญาและสัญญาค้ าประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท  
และ 1 บาท รวม 11 บาท (ฉบับจริง) 

 - เอกสารของผู้จัดท าสัญญาลาศึกษาต่อ และผู้ค้ าประกัน  
ก. บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ  
ข. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
ง. หนังสือยินยอมให้ท าสัญญา หรือค้ าประกนัของคู่สมรส  
   (กรณีผู้ท าสัญญา หรือผู้ค้ าประกันมี คู่สมรส) 
จ. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (เฉาะผู้ให้สัญญาเท่านั้น)  
ฉ. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้ าประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ ฯ 
 - ผู้ท าสัญญา และผู้ค้ าประกันต้องน าบุคคลต่อไปนี้ มาในวันท าสัญญาด้วย  
ก. คู่สมรสของผู้ท าสัญญา (ถ้ามี)  
ข. ผู้ค้ าประกัน จ านวน 1 คน  
ค. คู่สมรสของผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) 
- การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 1 บาท  
และสัญญาค้ าประกัน 10 บาท (ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ ๆ ละ 1 บาท  
การจัดท าส าเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษาจ านวน 2 ชุด และสพท./ สพฐ. 1 ชุด) 

2) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ าประกัน 
3) มอบสัญญาให้กับผู้ไปศึกษาต่อ  

2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1.1 รับค าขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

2.1.2 เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้น าหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอ
ต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 

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

อายุเกินให้อยู่ใน ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
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2) ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม 
2.1.4 จั ด ท า สั ญ ญ า ล า ศึ ก ษ า แ ล ะ สั ญ ญ า ค้ า ป ร ะ กั น ค น ล ะ  2 ฉ บั บ  

(เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา 1 ฉบับ ผู้ไป ศึกษา 1 ฉบับ) 
2.1.5 จัดท าค าสั่งให้ไปศึกษา  
2.1.6 จัดท าหนังสือส่งตัวไปศึกษา  
2.1.7 เมื่อผู้ไปศึกษาส าเร็จการศึกษา ให้จัดท าค าสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ  
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 รับค าขอผู้ประสงคจ์ะศึกษาต่อ  
3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร  
3.1.3 จัดท าสัญญา และสัญญาค้ าประกัน ด าเนินการเช่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ  
3.1.4 เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต่อบังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอน  
3.1.5 จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน  
3.1.6 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา  
3.1.7 รายงาน สพฐ.  

3.2 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม  
3.2.1 ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบค าร้องขอกลับ ฯ  
3.2.2 ตรวจสอบเอกสาร 

1) แบบค าร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบที่ 5)  
2) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ 
3) เอกสารที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา  

3.2.3 จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
3.2.4 การรายงานจ านวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ  

4. การฝึกอบรมภายในประเทศ  
ขั้นตอนการดําเนินการ  

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

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดท าสัญญา 
4.3 จัดท าสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพื้นที่ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท. เดิม แต่ต้อง

แจ้งให้ หน่วยงานใหม่ทราบ) 
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4.4 จัดท าค าสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ  
4.5 รายงาน สพฐ.  

5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา  
ขั้นตอนการดําเนินการ  

กรณีผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้ด าเนินการดังนี้  
5.1 ค านวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และตาม

ประกาศของ สพฐ. 
5.2 แจ้งเรียกช าระหน้ีจากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
5.3 หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน ยินยอม ชดใช้ให้รับชดใช้แล้วรายงาน สพฐ. 
5.4 หากขอผ่านช าระให้ผู้มีอ านาจ (ผู้รับมอบอ านาจ) พิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่ 

กระทรวงการคลังก าหนด 
5.5 หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้ าประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด

รายงาน สพฐ. โดยด่วน อย่าให้ขาดอายุความ 
6. การลาศึกษาต่อต่างประเทศ  

ขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
6.1 รับค าขอของข้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร 

ประกอบการพิจารณา 
6.2 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน  
6.3 เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอเรื่องไปยัง สพฐ. 
6.4 สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากส านักงาน ก.พ. และจัดท าค าสั่งส่งให้ข้าราชการไป

ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
6.5 จัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา)  
6.6 ส่ง สัญญาไป สพฐ 
6.7 แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ  

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
การศกึษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกี่ยวข้องกับส านักงาน ก.พ. ด้วย  
กรณีขอรับทุน หรือได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับด้วย 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานกลับเข้ารับราชการเมื่อจบ
การศึกษา ผู้บงัคับบัญชาสั่งกลับ

เข้าปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้มีความประสงค์ยื่นค าขอต่อ
หน่วยงานการศึกษา 

เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุญาต/มีค าสัง่ให้

ลาศึกษาต่อ 
รายงาน สพท. 

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

8. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝกึอบรมภายในประเทศ 

พ.ศ. 2538 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝกึอบรมภายในประเทศ 

พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547  

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติ งานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2547 

4. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1602/2547  
สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 

5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5184  
ลงวันที่ 30 มีนาคม 

6. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1281/2547  
สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2547 

7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

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

สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551 
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คู่มือการปฏิบตัิงานการจดัทาํโครงการฝกึอบรมพฒันา 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๑8 
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การปฏิบตังิานการจดัทาํโครงการฝกึอบรมพฒันา 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อองค์กร 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ องค์กรจึงให้ความส าคัญในการพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อน าทักษะมาใช้ ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการฝึกอบรมพัฒนา เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้ มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง จึงน ามาใช้ในการพัฒนา บุคลากร 
เนื่องจากเป็นขั้นตอนส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมี คุณภาพตามที่
องค์กรต้องการ ทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ซึ่งจ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการฝึกอบรม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพิ่มศักยภาพ  
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดังนั้น การจัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนา สัมมนา 
จึงต้องมีขั้นตอน วิธีการการด าเนินงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นกรอบ แนวทาง และเป็นคู่มือในการด าเนินงานด้านการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา  
2. เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา ฉบับนี้ ใช้ส าหรับเป็นกรอบ แนวทาง และเป็น 
คู่มือในการด าเนินงานด้านการจัดโครงการฝึกอบรม พัฒนา ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

คําจํากัดความ 

การฝึกอบรม หมายถึง การถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความช านาญ ความสามารถ และ 
ทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการจัดรูปแบบของ 
องค์กร รวมถึง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

การสัมมนา หมายถึง การประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าหนดขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  
ความคิดเห็น โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมน ามาใช้วิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งผลจากการสัมมนา จะน ามาซึ่งข้อสรุป
แนวทางใน การแก้ไขปัญหา 

โครงการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา หมายถึง การก าหนดหลักสูตร ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนแนว 
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมพัฒนา และครอบคลุมรายละเอียดที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

มีอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี ้

1. ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง  
2. ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัตงิาน 
3. ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  

และจรรยาบรรณ 
4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประ เทศ หรือ

ต่างประเทศ  
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

มีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมพัฒนา 3 กิจกรรม ดังนี ้
แนวทางการปฏิบัติงาน มี 3 กิจกรรม ดังนี้  
1. กิจกรรมก่อนการฝึกอบรมพัฒนา  
2. กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมพัฒนา  
3. กิจกรรมหลังการฝึกอบรมพัฒนา 

  



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครู ฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 27 
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา มีแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมก่อนการฝึกอบรมพฒันา 
ขั้นตอนที่ 1 ร่างหลักสูตร สรรหาวิทยากรและสถานที่  
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการค่าใช้จ่าย  
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติด าเนินการและยืมเงินทดรองราชการ  
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานด้านการฝึกอบรม 

กิจกรรมระหวา่งการฝึกอบรมพฒันา 
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนา 

กิจกรรมหลังการฝกึอบรมพฒันา 
ขั้นตอนที่ 8 รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืม  
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 10 รายงานผลการฝึกอบรมพัฒนา/เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
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1. กิจกรรมก่อนการฝึกอบรมพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 1 ร่างหลักสูตร/โครงการ, สรรหาติดต่อวิทยากร, ก าหนดสถานที่ 

1.1 ร่างหลักสูตร/โครงการที่จะฝึกอบรมพัฒนา ตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงานหรือตาม 
นโยบายของหน่วยเหนือ โดยระบุปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพัฒนา ก าหนดวัตถุประสงค์ 

1.2 สรรหาตัววิทยากร โดยการคัดเลือก ติดต่อ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และมีความเหมาะสมกับหัวข้อที่จะบรรยาย ให้ความรู้ หรือการปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ 

1.3 สถานที่ ๆ จัดฝึกอบรมพัฒนา ต้องมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ก าหนดในหลักสูตร/
โครงการนั้น ๆ มีความพร้อมในด้านที่พัก ห้องอาหาร ห้องประชุม/อบรม สถานที่ประกอบกิจกรรม การเดินทางของ
ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายช่องทาง ทางเว็บไซต์ จากพนักงานขายของ โรงแรมที่พัก/  
รีสอร์ท ศึกษาสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศในช่วงการจัดฝึกอบรมพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการ จัดเตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึกอบรมพัฒนา  

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ/ประมาณการค่าใช้จ่าย 
2.1 การจัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้  

2.1.1 ชื่อโครงการ 
ชื่อโครงการเป็นสิ่งส าคัญในการเขียนโครงการ ชื่อโครงการจะเป็นตัวบอกให้เรา 

ทราบว่า จะท าโครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างมาก ดังนั้นควรตั้งชื่อ โครงการที่มี
ความหมาย มีความสร้างสรรค์ ใช้ภาษาที่ติดตา และจ าง่าย ควรเป็นช่ือสั้นๆ ไม่กว้างจนเกินไป 

2.1.2 หลักการและเหตุผล 
นโยบาย ข้อก าหนด กฎหมาย หรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหตุผลมีน้ําหนักและมี

ความชัดเจน จึงควรเรียบ เรียงภาษาที่สื่อสารให้เข้าใจง่าย มีความชัดเจน 
2.1.3 วัตถุประสงค ์

คือการก าหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม 
โครงการ ควรเขียนให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล และสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น ต้องวัด และ
ปฏิบัติได้ โดยระบุเป็นข้อ ๆ เพื่อเป็นกรอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติได้ตามที่ก าหนดไว้จริง 

2.1.4 เป้าหมาย 
หมายถึง ความมุ่งหมาย ความเจาะจง หรือสิ่งที่ต้องผู้รับผิดชอบโครงการต้องการ 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยระบุ 2 ทาง คือ เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จ านวนหรือปริมาณที่ต้องการ และเป้าหมาย  
เชิงคุณภาพ คือ ท าแล้วได้ผลดีมีคุณภาพอย่างไร 

2.1.5 กิจกรรมและการด าเนินงาน 
วิธีการปฏิบัติงานที่จะท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้อง 

ก าหนดให้ชัดเจน ตั้งแต่กิจกรรมแรก จนถึงกิจกรรมสุดท้าย อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนระยะเวลามา 
ก ากับ และระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมด้วย 

2.1.6 สถานที่ด าเนินการ 
ต้องก าหนดให้ชัดเจน ว่าจะใช้สถานที่ใดเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายและกิจกรรมของ 

โครงการ เนื่องจากต้องมีการจองล่วงหน้า เพื่อป้องกันการจัดกิจกรรมที่ตรงกัน 
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2.1.7 งบประมาณที่ใช้ 
เป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องประมาณ 

การค่าใช้จ่ายบนพื้นฐานของความถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามระเบียบการเงิน การคลัง และพัสดุของทาง 
ราชการ และต้องระบุที่มาของงบประมาณที่ใช้ด้วย 

2.1.8 การติดตามและประเมินผล 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับโครงการ เช่น การติดตามโดยใช้แบบ 

ประเมินความพึงพอใจ, การสังเกต, แบบสอบถาม เป็นต้น 
2.1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า สามารถน าไปใช้ตรวจสอบ ความส าเร็จ
ของโครงการภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้น ควรเขียนระบุเป็นข้อ ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อ 

ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรม

พัฒนา โดยต้องระบุจ านวนวันที่จัดอบรม จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

3.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร  
3.2 ค่าอาหาร ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น)  
3.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
2.4 ค่าที่พัก 
2.5 ค่าวัสดุ/ค่าจัดท าเอกสาร  
2.6 ค่าของที่ระลึกสถานที่ศึกษาดูงาน  
2.7 ค่าจ้างเหมารถยนต์ 
2.8 ค่าจัดท าป้ายไวนิล  
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ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติด าเนินการและยืมเงินทดรองราชการ 
4.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
4.2 ขออนุมัติให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปราชการ โดยให้ระบุว่าใช้ 

งบประมาณจากต้นสังกัดหรืองบประมาณจากส่วนใด 
4.3 ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการเพื่อด าเนินการจัดฝึกอบรม ในกรณีที่ 

เป็นการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ 
4.4 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรจากภาครัฐบาลหรือเอกชา ให้ระบุชื่อ 

วิทยากรต าแหน่ง/สังกัด พร้อมหนังสือเชิญวิทยากรด้วย 
4.5 กรณีไปด าเนินการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ ต้องขออนุญาตใช้รถยนต์ของทาง

ราชการ 
4.6 ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการจัดท า 

สัญญายืมเงินทดรองราชการ โดยมีเอกสารที่ต้องแนบ ดังนี้ 
4.6.1 ส าเนาบันทึกขออนุมัติโครงการ  
4.6.2 ส าเนาโครงการ  
4.6.3 ส าเนาประมาณการค่าใช้จ่าย 
4.6.4 สัญญายืมเงิน  

ขั้นตอนที่ 5  จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
5.1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.2 แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าสั่ง และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

พัฒนา ดังนี ้
5.2.1 ท าหนังสือแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง มอบหมายหน้าที่ตามค าสั่ง 
5.2.2 แจ้งก าหนดการอบรมให้ผู้ที่ เกี่ ยวข้องทราบ พร้อมทั้ งจัดท า 

เอกสาร ต่าง ๆ จ าเป็นต่อการฝึกอบรมพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 6 ประสานการด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนา 

เป็นขั้นตอนการประสานงานด้านการฝึกอบรมพัฒนา เช่น  
- การประสานวิทยากร  
- จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยี  
- อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
- เอกสารประกอบการอบรม  
- ค ากล่าวเปิด-ปิด การอบรม  
- ประสานพิธีกร มอบหมายหน้าที่  
- จัดท าบัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา  
- การจัดห้องพัก ห้องอบรม  
- การจัดคนขึ้นรถ ในกรณีที่เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นหมู่คณะ  
- การจัดแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม กรณีมีการปฏิบัติการกลุ่ม  
- แบบประเมินผลการโครงการฝึกอบรมพัฒนา 
    ฯลฯ 
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2. กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนา 
7.1 ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และประธานในพิธี  
7.2 ลงทะเบียน แจกเอกสารการฝึกอบรม  
7.3 ควบคุม ก ากับ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าห้องประชุมตามก าหนดเวลา 
7.4 ตรวจสอบความพร้อมของห้องฝึกอบรม เครื่องมือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค ากล่าวเปิด 

ค ากล่าวรายงานอีกครั้ง 
7.5 พิธีกรแนะน าตาราง เวลาในการฝึกอบรม แนะน าวิทยากร เชิญประธานและผู้กล่าว

รายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และแนะน าสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
7.6 จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น (ถ้ามีการพักค้าง) 
7.7 เตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพกิจกรรม  
7.8 แจกแบบประเมินโครงการ/QR code/Google form  
7.9 บริหารการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ 

3. กิจกรรมหลังการฝึกอบรมพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 8 รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อส่งหลักฐานเงินยืม 
8.1 รวบรวมหลักฐานใบส าคัญ ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และสรุป ค่าใช้จ่ายที่ใช้

ในการฝึกอบรมพัฒนาทั้งหมด เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งใช้เงินยืม ดังนี ้
8.1.1 ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร  
8.1.2 ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
8.1.3 ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (ถ้ามี)  
8.1.4 ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี)  
8.1.5 บัญชีลงเวลาการเข้ารับการฝึกอบรม 
8.1.6 หลักฐานอื่น ๆ ที่จ าเป็น  

ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการฝึกอบรมพัฒนา 
สรุปผลจากแบบประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  
ขั้นตอนที่ 10 รายงานผลการด าเนินงาน/เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
10.1 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ

ฝึกอบรมพัฒนาในครั้งต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
10.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 3 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติอ้างอิง 
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คู่มือแนวทางการขออนญุาตไปตา่งประเทศของข้าราชการ 
สังกดั สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

นิยามศัพท ์
การไปตา่งประเทศ เป็นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย ของข้าราชการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ

ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน จึงได้นิยามศัพท์ที่เกีย่วข้องกับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังต่อไปน้ี 

การศึกษา หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือ การวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มา ซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง และ
หมายความรวมถึง การฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษา และการฝกึอบรมหรือ การดูงานที่เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 

การฝึกอบรม หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียนหรือ
การวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยน กับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้โดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึง การฝึกฝน
ภาษา และการรับค าแนะน า ก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึง่ของการฝึกอบรมหรือต่อจาก การ
ฝึกอบรมนั้นด้วย 

การดงูาน หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้วยการสังเกตการณ์ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงานใน
ต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินก าหนดให้ด าเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

การปฏิบตักิารวิจัย หมายความว่า การท างานวิจัยเพื่อน าผล ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของส่วน
ราชการโดยตรง ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตาม ลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม โดยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยทีเ่ป็นประโยชน์ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาติ
แล้วอย่างน้อย 2 ผลงาน 

2. เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการหรือ แผนงานที่ส่วนราชการด าเนินงาน
อยู่หรือเตรียมที่จะด าเนินงาน และหัวข้อวจิัย เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และมีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะด าเนินการจะต้องมี แผนงานรองรับที่ชัดเจนที่จะ
ให้ข้าราชการกลับมาด าเนินการวิจัยต่อไป และ หัวข้อวิจัยเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง 

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

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

5. เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการ
เจ้าสังกัดแล้ว 
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ทศันศกึษา หมายความว่า การท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาความรู้ การเรียนรูด้้วยการดูเห็น การศึกษา
นอกสถานที ่

การปฏิบตัศิาสนกิจ หมายความว่า การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ทุกศาสนา ยกเว้นการไป
ประกอบพิธีฮัจญ ์

การขออนญุาตไปปฏบิตัภิารกิจส่วนตัว ณ ตา่งประเทศ หมายความว่า การไปต่างประเทศด้วย
เหตุผลความจ าเป็นส่วนบคุคลซึ่งไม่ เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ การไปเยี่ยมญาติ 
การขอติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ การพาญาติผู้สูงอายุหรือผู้เยาว์ ไปต่างประเทศเพื่อการใด ๆ การไปสมัคร
สอบ/สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษา ในสถานศึกษาต่างประเทศ การไปปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ สอบจบ
การศึกษาในกรณีการศึกษาทางไกลการไปน าเสนอผลงานวิจัยส่วนบุคคล 

การเดินทางไปราชการ หมายความว่า การเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้ง การเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมในประเทศ การประชุมในต่างประเทศ 
และ การประชุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการหรือซึ่งประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไปรับ
ราชการประจ าในต่างประเทศ และการเดินทาง ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 
ณ ต่างประเทศ 

การประชุมในประเทศ หมายความรวมถึง การสัมมนา การประชุม ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และการ
ฝึกอบรมด้วย แต่ไม่รวมถึงการประชุมของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอื่นในลักษณะเดียวกัน 
และการประชุมประสานงานระหว่างส่วนราชการและหรือ 

การประชุมในต่างประเทศ หมายความรวมถึง การสัมมนา การประชุมที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน การ
เจรจาธุรกิจ และการปฏิบัติงานอื่นใดด้วย 

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

องค์การระหวา่งประเทศ หมายความรวมถึง องค์การระหว่างรัฐบาล และองค์การเอกชนระหว่าง
ประเทศด้วย 

การพานกัเรียนไปต่างประเทศ หมายความว่า ข้าราชการพานักเรียน ไปต่างประเทศตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา หมายความถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศกึษามัธยมศึกษา และ
ประถมศึกษา 
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แนวทางการพจิารณาการอนุญาตไปต่างประเทศของขา้ราชการ 
การอนุญาตให้ข้าราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปต่างประเทศ ในคู่มือ

นี้ก าหนดแนวทางการพิจารณาไว้ 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
การไปตา่งประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ แบ่งไดด้ังนี้ 
การไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา ต้องลากิจส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน และ

ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และอนุโลมไม่ต้องส่งใบลาหากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน โดยให้ปฏิบัติตาม 
ประกาศการปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ ต่อการจัดการเรียนการสอน 

2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักในส่วนกลาง ต้องลา
พักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว 

การไปทศันศกึษา 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา จะพิจารณา อนุญาตเฉพาะอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

เท่านั้น และตอ้งไม่อยู่ในระหว่างค าสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน 
2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักในส่วนกลาง ต้องลา

พักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว 
การไปปฏบิตัภิารกิจส่วนตวั 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา จะพิจารณา อนุญาตเฉพาะอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

เท่านั้น และตอ้งไม่อยู่ในระหว่างค าสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน หากไม่ 
เดินทางอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สิน สามารถลากิจ ส่วนตัวและชี้แจงเป็นกรณีไป 

2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักในส่วนกลาง ต้องลา
พักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว 

การไปปฏบิตัธิรรม 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา ต้องลากิจ ส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน 

อนุโลมไม่ต้องส่งใบลาหากอยู่ระหว่าง ปิดภาคเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศการปิดภาคเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ดุลพินิจใน
การพิจารณาอนุญาต อนึ่ง หากผู้ขออนุญาตเพศหญิงที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีต้องแสดง
หลักฐานรับรองตนเองว่าเป็นการใช้สิทธิตลอดอายุราชการ 

2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านกัในส่วนกลาง ต้องลาพักผ่อน
หรือลากิจส่วนตัว และผู้บังคบับัญชาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต อนึ่ง หากผู้ขออนุญาตเพศหญิงที่มีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีตอ้งแสดงหลักฐานรับรองตนเองว่าเป็นการใช้สิทธิตลอดอายุราชการ 

การไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา หากมีความประสงค์จะไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรที่ไม่อยู่

ในรายชื่อขององค์กรระหว่างประเทศ ต้องลากิจส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน และอนุโลมไมต่้องส่งใบลา
หากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศการปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 

2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านกัในส่วนกลาง หากมีความ
ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรที่ไม่อยู่ในรายชื่อขององค์กรระหว่างประเทศ ต้องลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว
แล้วแต่กรณ ีและผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 
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การลาติดตามคู่สมรส 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา หากมีความประสงค์จะเดินทางติดตามคู่สมรสไปทัศน

ศึกษาหรือดูงานหรือรับรางวัลต่าง ๆ ต้องลากิจส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน และอนุโลมไมต่้องส่งใบลาหาก
อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน โดยให้ปฏิบัติตามประกาศการปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 

2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านกัในส่วนกลาง หากมีความ
ประสงค์จะเดินทางติดตามคู่สมรสไปทัศนศกึษาหรือดูงานหรือรับรางวัลต่าง ๆ ต้องลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว
แล้วแต่กรณ ีและผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 

การไปตา่งประเทศตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมตัิใหเ้ดินทางไปราชการและ
การจดัประชุมของทางราชการ 

การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการ
เดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุมในประเทศ การประชุมในต่างประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศในหน้าที่ราชการ 
หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการ แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจ าต าแหน่งในต่างประเทศ และการ
เดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ กรณีต่อไปนี้ 

1) การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ 
2) การสัมมนาทางวิชาการ 
3) การร่วมเปน็คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
4) การไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
5) การเป็นผูแ้ทนของหน่วยงานรัฐบาลประเทศไทยในการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ในกรณีการไปต่างประเทศ 1) – 5) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ต้องไม่กระทบต่อการ

จัดการเรียนการสอน และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและส านักในส่วนกลาง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ทั้งนี้การเดินทางไปราชการใน
กรณีข้างต้น ต้องเป็นไปเพ่ือภารกิจงานราชการเท่าน้ัน หากนอกเหนือจากนี้ ผู้เดินทางต้องขออนุญาตเดินทางโดยใช้
วันลาและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา 

การเดินทางไปตา่งประเทศตามมตคิณะรฐัมนตรี 
การเดินทางไปต่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานทางราชการ 

ประกอบกับรายชื่อผู้ร่วมเดินทางก าหนดการ และหน้าทีค่วามรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ 
สถานศึกษา ตอ้งไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ส าหรับ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส านักในส่วนกลาง การเดินทางต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติราชการปกติ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เช่น การไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการกีฬา เป็นต้น 

แนวปฏิบตักิารขออนุญาต ไปต่างประเทศของข้าราชการ 

การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
แต่ละประเภทมีแนวทางและวิธีการ ปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด าเนินการได้ถูกต้อง 
เป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ ของข้าราชการ ไว้ดังนี้ 
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1. การขออนญุาตไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดงูาน ณ ตา่งประเทศ 

การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ สถานศึกษาต้อง
พิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่ และมีผู้ปฏิบัตงิานเพียงพอไม่เสียหายต่อทางราชการ โดยไม่ต้องแต่งต้ังอัตราก าลังเพ่ิม 
โดยพิจารณาจากผู้มีคุณสมบตัิ ดังนี้ 

1) มีคุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

2) เป็นข้าราชการติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นผู้ที่พ้นทดลองปฏิบัติราชการ 

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

4) ผูท้ี่เคยได้รบัอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศมาแล้ว 
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะได้รับการพิจารณาให้ไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการ ไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

การขออนญุาตไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ  
จําแนกออกเป็น 2 กรณี คือ 

1.1 การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาเกิน 15 วัน 
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน 
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ซึ่งจะต้องจัดท าสัญญาอนุญาต ให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณี รับทุน ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง ประเทศ พ.ศ. 2548 การขออนุญาตต้องด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี 

ผู้ขออนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1) แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

2) โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

3) เหตุผลความจ าเป็นและความต้องการของทางราชการ ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ฝกึอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

4) โครงการทีจ่ะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ 

5) ส าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 

6) หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาซึ่งระบุชื่อข้าราชการ ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่ตอบรับ
รวมทั้งวันเปิดภาคเรียนหรือวันเริ่มศึกษา (ส าหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา จะต้องส่งภาพถ่าย -20 หรือ 
IAP-66 ประกอบ) 

7) หลักฐานการได้รับทุน (กรณีที่ได้รับทุน) 

8) หลักฐานการส าเร็จการศึกษา (Completed Transcript) ของวุฒิเดิม 
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9) ผลสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณีที่หน่วยงาน/ สถานศึกษาร้องขอ) ดังนี้ 

9.1) TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน ส าหรับการสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์) หรือ Michigan Test ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน ส าหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา) 

9.2) TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน ส าหรับการสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์) หรือ IELTS ไมต่่ ากว่า 5.5 คะแนน ส าหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และแคนาดา 

ทั้งนี้ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษและสถานศึกษา ไม่
ต้องการผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

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

สถานศกึษา  

1) ด าเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบใบลา  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนลงนามอนุญาต  

4) เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

1) ด าเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบใบลา  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) ท าสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ การวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
กรณีใช้ระยะเวลาเกิน 30 วัน จะต้อง มีผู้ค้ าประกัน  

4) พิจารณาใหค้วามเหน็ก่อนลงนามในแบบใบลาและสัญญา 

กรณี ผู้ขออนญุาตด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา/และข้าราชการ
สังกัดส่วนกลาง ให้น าเสนอส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามรับสัญญา 

5) เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

1) ด าเนินการภายใน 30 วนั นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

4) เสนอค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
และเสนอความเห็นให้ผูม้ีอ านาจ พิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อแจ้งสถานศึกษา 
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ทั้งนี้เมื่อข้าราชการกลับจากการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ การวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
ต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที พร้อมแนบหลกัฐานการส าเร็จการศึกษา ฝกึอบรมต่อสถานศึกษา (ถ้ามี) 
และสถานศึกษาเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการรายงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามล าดับกรณีระดับปริญญาเอก ให้จัดส่งวิทยานิพนธ์ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 1 ชุด 

1.2 การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตา่งประเทศ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 
15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการดูงาน ณ ต่างประเทศ ไม่ต้องจัดท าสัญญา จ าแนกได้ 4 กรณ ี 
มีแนวปฏิบัติการด าเนินการ ดังนี้ 

1) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณ
ของทางราชการ 

2) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยไม่ผูกพัน
งบประมาณของทางราชการ ตามโครงการ ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี 
หนังสือเชิญจากหน่วยงานของทางราชการ สถาบันการศึกษา วัด สถานทตู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
คุรุสภา รัฐสภา มูลนิธิของทางราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่ระบุชื่อข้าราชการผู้ได้รับเชิญ สถานที่ และระยะเวลา 
การดูงานสามารถอนุญาตให้ไปโดยไม่ถือเป็นวันลา 

3) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่ไม่เป็นไปตาม
โครงการความร่วมมือกับส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาต่อภาคนอกเวลา 
ราชการ หรือใช้เวลาราชการบางส่วน หรือโครงการของสถานศึกษา ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทีม่ิได้เป็นไปตาม
โครงการความร่วมมือกับส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ระบุช่ือข้าราชการ ระยะเวลาการดูงาน ให้
ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 อนญุาตให้ไปโดยใช้วันลากิจส่วนตัว /วันลา
พักผ่อน 

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

การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดงูาน ณ ต่างประเทศ  
ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ทั้ง 4 กรณีดังกล่าว ด าเนินการ ดังนี ้

ผู้ขออนุญาต ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1) แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ  

2) โครงการหรือแนวการศึกษา และเหตุผลความจ าเป็น 

3) หนังสือตอบรับฉบับจริงจากหน่วยงาน/สถานศึกษาใน ต่างประเทศ หรือส าเนาที่มกีาร
ลงนามรับรองโดยผู้ขออนุญาต กรณีที่เป็น ภาษาต่างประเทศจะต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย และลงชื่อรับรองการ
แปล 

4) ก าหนดการเดินทางซึ่งระบุกิจกรรมโดยละเอียด ชัดเจน และสอดคล้องกับหนังสือตอบ
รับ 
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5) แบบบัญชีรายช่ือคณะดูงาน ให้ระบุหัวหน้าคณะเดินทาง ทั้งนี้จ านวนผู้เดินทางไม่ควรขอ
อนุญาตเกิน 40 คน 

6) กรณีใช้งบประมาณของทางราชการ ให้แนบหลักฐาน การอนุมัติให้ใช้งบประมาณด้วย 

7) บัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือหนังสือรับรองการเป็น นักศึกษา (กรณีไปดูงานตาม
หลักสูตรการศกึษาภาคนอกเวลาราชการหรือ ใช้เวลาราชการบางส่วน) 

สถานศกึษา  

1) ด าเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนลงนามในแบบค าร้อง  

4) เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

1) ด าเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนลงนามในแบบค าร้อง  

4) เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

1) ด าเนินการภายใน 30 วนั นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อแจ้งสถานศึกษา 

ทั้งนี้เมื่อข้าราชการกลับจากการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ การวิจยั และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ ให้ส่งรายงานผลการดูงานต่อสถานศึกษา ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากเสร็จสิ้นภารกิจ และสถานศึกษา
เสนอส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
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การขออนญุาตไปทศันศกึษา ณ ต่อประเทศ 

ผู้ขออนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1) แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

2) ส าเนาใบลาซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ านาจอนุญาต การลา พร้อมความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาและเอกสารการมอบหมายงาน 

3) ก าหนดการเดินทางที่ชัดเจน 

4) บัญชีรายชือ่ผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศ ส าหรับกรณทีี่เดินทาง เป็นหมู่คณะ 

ส าหรับข้าราชการในสถานศกึษา อนุญาตเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยระยะเวลาในการไปทัศนศึกษาต้องไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ต้องไม่ท าให้ราชการ เสียหาย 

ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องส่งเรื่องถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขั้นพื้นฐานก่อนวันเดินทาง 45 วัน 
หรืออย่างน้อย 30 วันท าการ ในกรณี ที่ตอ้งการน าหนังสืออนุญาตไปประกอบการท าหนังสือน าการตรวจลงตรา  
(วีซ่า) ต้องแจ้งความประสงค์ในแบบค าร้อง และเสนอเรื่องขออนุญาตในระยะเวลา มากกว่าที่ก าหนด เพ่ือประโยชน์
ของผู้ขออนุญาต ในกรณีนี้ ไม่หมายรวมถึง หนังสืออ านวยความสะดวกถึงกระทรวงการต่างประเทศ  
(การขอเล่มน้ าเงิน) 

สถานศกึษา  

1) ด าเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนลงนามในแบบค าร้อง  

4) เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

1) ด าเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนลงนามในแบบค าร้อง  

4) เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

1) ด าเนินการภายใน 30 วนั นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสถานศึกษา/ระดับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อแจ้ง สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติ 
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การขออนญุาตไปปฏบิตัภิารกิจส่วนตัว ณ ตา่งประเทศ 

ผู้ขออนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1) แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

2) ส าเนาแบบใบลา ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ านาจ อนุญาตการลาพร้อมความเห็น
ของผู้บังคับบัญชาและเอกสารการมอบหมายงาน 

3) เหตุผลความจ าเป็นและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง พร้อมก าหนดการเดินทางที่
ชัดเจน เช่น หลักฐานแสดงความเป็นญาติ หนังสือ แจ้งจากสถานศึกษา หนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับให้เข้าร่วม
กิจกรรม ฯลฯ 

4) สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ 

ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องส่งเรื่องถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขั้นพื้นฐานก่อนวันเดินทาง 45 วัน 
หรืออย่างน้อย 30 วันท าการ ในกรณี ที่ตอ้งการน าหนังสืออนุญาตไปประกอบการท าหนังสือน าการตรวจลงตรา (วี
ซ่า) ต้องแจ้งความประสงค์ในแบบค าร้องและเสนอเรื่องขออนุญาตในระยะเวลา มากกว่าที่ก าหนด เพ่ือประโยชน์
ของผู้ขออนุญาต 

สถานศกึษา  

1) ด าเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนลงนามในแบบค าร้อง  

4) เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

1) ด าเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนลงนามในแบบค าร้อง  

4) เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

1) ด าเนินการภายใน 30 วนั นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสถานศึกษา/ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อแจ้ง สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติ 
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การขออนญุาตไปประกอบศาสนกิจ ณ ตา่งประเทศ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การไปประกอบศาสนกิจทั่วไป และการไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

ประเภทที่ 1 การไปประกอบศาสนกิจทั่วไป  

ผู้ขออนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1) แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

2) ส าเนาใบลากิจส่วนตัวหรือใบลาพักผ่อนแล้วแต่กรณ ี

3) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าไปปฏิบัติศาสนกิจ โดยยื่น ความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ให้ความเห็นในแบบค าร้อง ขออนุญาตไปต่างประเทศ ทั้งนี้เอกสารที่เป็นส าเนาทุกรายการให้ผู้ยื่นค าขอ ต้องรับรอง
ความถูกต้องด้วย 

4) สถานที่ที่สามารถติดต่อได้  

5) ก าหนดการเดินทาง  

สถานศกึษา  

1) ด าเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนลงนามในแบบค าร้อง  

4) เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

1) ด าเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนลงนามในแบบค าร้อง  

4) เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

1) ด าเนินการภายใน 30 วนั นับจากวันที่ได้รับค าขอ 

2) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสถานศึกษา/ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อแจ้ง สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติ 

ประเภทที่ 2 การไปประกอบพธิีฮัจญ์  
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ผู้ขออนุญาต ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1) ใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์  

2) หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ 

3) ส าเนาใบลากิจส่วนตัว (กรณีเกินวันที่ได้รับอนุญาต) เอกสาร ที่เป็นส าเนาทุกรายการให้ผู้ยื่นค า
ขอรับรองความถูกต้องด้วย 

สถานศกึษา ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ดังนี้  

1) จ านวนวันที่ขออนุญาตต้องไม่เกิน 120 วัน  

2) ข้าราชการที่ขออนุญาตต้องยังไม่เคยลาไปประกอบพิธีฮัจญ์มาก่อน  

3) ต้องเสนอขอก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน  

4) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

5) น าเสนอผูบ้งัคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาและน าเสนอส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

6) เมื่อข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติแล้ว ให้รายงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบด้วย หากรายงานตัวกลับเกินวันที่ได้รับ อนุญาตใหใ้ช้วันลากิจส่วนตัว 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

1) ตรวจสอบเอกสารของขา้ราชการ 

2) น าเสนอผู้บงัคับบัญชาพิจารณาและน าเสนอส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1) ตรวจสอบเอกสารของข้าราชการให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. 
2535 

2) น าเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุญาต 

3) แจ้งผลการพิจารณากลับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5. การลาไปปฏบิตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ มี 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 การไปปฏบิตังิานในกรณหีนึ่งกรณีใด ดังตอ่ไปนี้ 

1) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทย เป็นสมาชิกและเป็นวาระที่จะต้อง
ส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น 

2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลง ระหว่างประเทศ 

3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพ่ือพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของประเทศตามความต้องการ
ของรัฐบาลไทย 
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ประเภทที่ 2 การไปปฏบิตังิานนอกเหนือจากประเภทที ่1 

การขออนญุาตทั้ง 2 ประเภท ต้องดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดังนี้ 

ผู้ขออนุญาต ยื่นค าร้องขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ การพิจารณา ดังนี้ 

1) จัดท าแบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 

2) ส าเนาประวัติ (ก.พ.7) 

3) หนังสือตอบรับจากองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีข้อความ ระบุช่ือ-นามสกุลของผู้ขออนุญาต 
เหตุผลที่เชิญ ต าแหน่งหน้าที่ที่จะได้รับ มอบหมายงาน ระยะเวลา และสถานที่ที่จะไปช่วยราชการ 

4) ก าหนดวันเดินทางที่ชัดเจน  

สถานศกึษา  

1) ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 

2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

3) ตรวจสอบและพิจารณาอัตราก าลังของสถานศึกษา เพื่อมิให้ มีผลเสียหายแก่ทางราชการ และ
ไม่ต้องจัดสรรอัตราก าลังเพิ่ม 

4) พิจารณากลั่นกรองและน าเสนอความเห็นเบ้ืองต้น พร้อม ข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนฯ ไปยังส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาตามความเหมาะสมเพื่อด าเนินการต่อไป 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

1) ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานและคุณสมบตัิของ ผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

2) ตรวจสอบและพิจารณาอัตราก าลังของสถานศึกษา เพื่อมิให้มี ผลเสียหายแก่ทางราชการ และ
ไม่ต้องจัดสรรอัตราก าลังเพิ่ม 

3) พิจารณาใหค้วามเห็นและน าเสนอส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1) ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานและคุณสมบตัิของ ผู้ขออนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

2) พิจารณากลั่นกรองความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตามล าดับ และให้ความเห็นน าเสนอ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อพิจารณาอนุญาต 

3) เมื่อได้รับทราบผลการพิจารณาจากรัฐมนตรีแล้ว กรณไีด้รับ อนุญาต แจ้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการ จัดท าสัญญา ผูกพันตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด น าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ลงนามรับสัญญาแล้วส่งใหก้ระทรวงการคลังและ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน แห่งละ 
1 ชุด ส่งส าเนาให้ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ชุด พร้อมแจ้งก าหนดวันเดินทางที่แน่นอนอีก
ครั้งหนึ่ง 
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4) จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง ประเทศต่อไป พร้อมด้วยหนังสือน า
การตรวจลงตรา (วีซ่า) 

5) แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  

1) พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต  

2) แจ้งผลไปยงัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การขยายเวลา 

กรณีผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ขอขยายเวลาปฏิบัติราชการ ในองค์การระหว่างประเทศ จะต้อง
น าเสนอผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้ความเห็นจากองค์การระหว่างประเทศ แล้วด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นต่อไป 
ก่อนหมดสัญญาฯ 

การกลบัเข้าปฏิบัติราชการ 

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

 

1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม จ านวน 3 ชุด ติดอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกชุด 

2. สัญญาค้ าประกัน จ านวน 3 ชุด ติดอากรแสตมป์ฉบับจริง 10 บาท และคู่ฉบับ 5 บาทคน 

3. ค้ าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่จะไป
ศึกษา ฝึกอบรม เรยีงตามล าดบัดงันี้ 

 3.1 บิดา หรือ มารดา  (หากเสียชีวิต ต้องมีใบมรณะบัตรมาแสดง) 

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

 3.3 สามี   (ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 3.1 และ 3.2  เสียชวีิต หรืออยู่ระหว่างเจ็บป่วย) 

4. เอกสารแนบสัญญา 

 4.1 ส าเนาทะเบียนบ้านผูท้ าสัญญา อย่างละ 3 ชุด 

 4.2 ส าเนาบตัรข้าราชการผูท้ าสัญญา อย่างละ 3 ชุด 

 4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านผูค้้ าประกัน อย่างละ 3 ชุด 

 4.5 ส าเนาบตัรประชาชน/บัตรข้าราชการผู้ค้ าประกัน อย่างละ 3 ชุด 
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                   สัญญาเลขที่.........../............ 

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ....................................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด...........................เมื่อวันที่............เดือน....................พ.ศ............... 
ระหว่างกรม..........................................กระทรวง.......................................โดย................................................................ 
ต าแหน่ง.........................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า“ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง” 
กับ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ชื่อสกุล................................................................ 
เกิดเมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............... อายุ............ ปี รับราชการเป็นข้าราชการ................................... 
ระดับ......................... ขั้น..................บาท  ต าแหน่ง.....................................................สังกัด.......................................... 
กอง...........................................กรม.........................................กระทรวง......................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่.....................ซอย...............................ถนน......................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ใหส้ัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย          
ณ ต่างประเทศ  ด้วยทุนประเภท........................................................................... ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรว่ีา 
ด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1   ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ใหส้ัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ   
ระดับ................... สาขาวิชา.......................................................................ณ ประเทศ.................................................. 
มีก าหนด.............. ปี  นับตั้งแต่วันที่.................. เดือน...............................พ.ศ. ..................... จนถึงวันที่..................... 
เดือน........................................ พ.ศ. ...................... 
  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย     
ณ  ต่างประเทศ หลังจากครบก าหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผูใ้ห้สัญญาตกลงที่จะท าสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่  
เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หาก
ไม่ได้มีการจัดท าสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้
ขยายดังกล่าวด้วย 
 
            /ข้อ 2... 
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ข้อ 2   ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยผู้ให้
สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการของผู้รับสัญญา
และของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและเกี่ยวกับการจ่าย เงินเดือนระหว่าง
ลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และทีจ่ะออกใช้บังคับต่อไปโดย
เคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
  ผู้ให้สญัญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและจะ
ตั้งใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
โดยเร็ว 
  ข้อ 3   ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณา
เห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือเสร็จสิ้นการปฏบิัติการวิจัย ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือ    ผู้รับสัญญาไม่
อนุญาตให้ผู้ใหส้ัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ  ผู้รับสัญญามสีิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันทีและมสีิทธิระงับซึ่งทุนและหรือ
เงินเดือน  รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและผูใ้ห้สัญญาจะตอ้งปฏิบัติดังนี้ 
   3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บงัคับบัญชาช้ันต้น
ของผู้ให้สญัญาทันที 
   3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม............................................กระทรวง................................ 
หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น  ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับ
ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  
   3.3 ในกรณีทีผู่้ให้สญัญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือมี
พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น 
การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก าหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 
   ความเสียหายใด ๆ อันเน่ืองมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3    
ผู้ให้สญัญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
 
 
 

 /ข้อ 4 ... 
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ข้อ 4   เมื่อผูใ้ห้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือ
ส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่  ผู้ให้สญัญาจะต้องกลับมาปฏิบัติ
ราชการในกรม.................................................. กระทรวง................................................ หรือในกระทรวง ทบวง กรม
อื่น  ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
  ในกรณีที่ผู้ใหส้ัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก าหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 
  ข้อ 5   ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาผิดสัญญาในขอ้ 3.2  หรือขอ้ 4 หรือผู้ให้สญัญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ 
   5.1 กรณีผู้ใหส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ก) หรือทุน
ประเภท 1 (ค) ผู้ใหส้ัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแ้ก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนทุน 
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
   5.2 กรณีผู้ใหส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ข) ผู้ให้
สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืน
ให้แก่ผู้รับสญัญา นอกจากนีผู้้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
   ส าหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับให้ชดใช้เป็นเบี้ยปรับรายเดือนตามจ านวนที่
กระทรวงการคลังและส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศก าหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่ายที่
ส านักงาน ก.พ.ก าหนดส าหรับผู้ไปศึกษา ฝกึอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ ์
   5.3 กรณีผู้ใหส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2 ผู้ให้สัญญา
จะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับ
สัญญา นอกจากนี้ผู้ใหส้ัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหน่ึงเท่าของจ านวนเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ใหส้ัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 
เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรบัตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สญัญากลับเข้าปฏิบัตริาชการ 
   
 

/ข้อ 6... 
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ข้อ 6  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญาจน

ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา  หากผู้ให้สญัญาไม่ช าระ
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม  ผู้ให้
สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 
  ข้อ 7  ในกรณทีี่ผู้ใหส้ัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
ความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรอืวรรคสอง แลว้แต่กรณี 
  ในระหวา่งระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สญัญาประพฤตผิิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็น
จ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง  
พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ใหส้ัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก 
  ในกรณีที่ผู้ใหส้ัญญาไมส่ามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2  หรือข้อ 4  เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ  เป็นคน
ไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ผู้ใหส้ัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค
หน่ึง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สญัญาไปท างานอื่นในระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี  นับแต่วันที่ผู้ให้
สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ใหส้ัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  ผู้ให้
สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณ ี
  ข้อ 8  ในกรณทีี่ผู้ใหส้ัญญามพีันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้  ผู้ใหส้ัญญายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ  และ/หรอืเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้
สัญญาตอ้งรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี ้หากครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว แตท่าง
ราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สญัญา ผู้ให้สญัญาจะต้องรับผิดชดใช้ใน
ส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้
หน้ี 
  ข้อ 9  ในวันท าสัญญานี้  ผูใ้ห้สัญญาได้จัดให้........................................................................... 
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สญัญาด้วยแล้ว 
 
 
 

/แก่ความตาย... 
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  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พทิักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้
ล้มละลาย  หรอืผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผูใ้ห้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  ผู้ใหส้ัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่
มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึง 
แก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือวันที่ผู้ให้สญัญาได้รับแจ้งจาก
ผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ า
ประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้ง
คณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มศีักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ใหส้ัญญาศึกษา 
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 
  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีขอ้ความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหนา้พยานและคู่สญัญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้สัญญา 
              (.........................................................) 
      ลงชื่อ......ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา......ผู้รับสัญญา 
              (...........................................................) 
      ลงชื่อ...........................................................พยาน 
              (.........................................................) 
      ลงชื่อ...........................................................พยาน 
              (.........................................................) 

/ ข้าพเจ้า ... 
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  ข้าพเจ้า.............................................................คู่สมรสของ................................................ 
...................................ยินยอมให้.................................................................. ท าสัญญาฉบบันี้ได้ 
 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ความยินยอม 
              (.......................................................) 
      ลงชื่อ.........................................................พยาน 
              (........................................................) 
      ลงชื่อ.........................................................พยาน 
              (........................................................) 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะที่ท าสัญญานี ้
 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้สญัญา 
              (.......................................................) 
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         สัญญาเลขที่............../................. 

สัญญาค้ําประกัน 
 
           ท าที่....................................................... 
                                                                              วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ................ 
  ตามที่...................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สญัญา” 
ได้รับอนุญาตจาก....................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ......................................................................................................................... 
ตามสัญญาเลขที่........................................................ลงวันที่.................................................................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “สัญญาอนุญาต” น้ัน 
  ข้าพเจ้า........................................................................ผู้ค้ าประกัน..................................................... 
อายุ.............. ปี อาชีพ..................................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
สังกัด............................................................อยู่บ้านเลขที่......................ซอย........................................................... 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด......................................ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสญัญา ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สญัญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สญัญา
ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมว่่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใด ๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ผูร้ับสัญญา ผู้ค้ าประกันยินยอม
ช าระหนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก ่
ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ าประกันจ านวน ........................................................ บาท (................................................) 
และผู้ค้ าประกนัจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียและค่าเสยีหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็ม
จ านวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือ
วรรคสี ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี 
  ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหน้ีก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญาจะไป
ถึงผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้เมื่อหน้ีถึงก าหนดช าระ 
  ในกรณีที่ผู้ใหส้ัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสญัญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษาหรือ
สถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน
ผู้ให้สญัญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลา ที่ผู้ให้สญัญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย 
แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหน้ีค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ าประกันนี้ 
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  ข้อ 2  ในกรณทีี่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนญุาตให้แก่ผู้ให้
สัญญาโดยไดแ้จ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระ
หน้ีน้ัน ให้ถือว่า ผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหน้ีดังกล่าวเป็นเหตุปลด
เปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรบัผิดในฐานะผูค้้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้
พร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 
  ข้อ 3  ผู้ค้ าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเปน็กรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกัน และปลอดจากภาระผูกพัน
ใด ๆ อันท าใหท้รัพย์สินนั้นเสือ่มค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี้ 
  ที่ดิน 
  (1)  โฉนดเลขที่ ....................................................หน้าส ารวจ .................................................... 
ระวาง ......................................... เนื้อที่ ............. ไร่ ..............งาน .............. วา อยู่ที่ต าบล/แขวง ........................ 
อ าเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ..................................... ราคาประมาณ ............................บาท 
(..........................................................) 
  (2)  โฉนดเลขที่ ....................................................หน้าส ารวจ .................................................... 
ระวาง ......................................... เนื้อที่ ............. ไร่ ..............งาน .............. วา อยู่ที่ต าบล/แขวง ........................ 
อ าเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ..................................... ราคาประมาณ ............................บาท 
(..........................................................) 
  (3) ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
  หลักทรัพย์อื่น 
  1) .................................................................................................................................................. 
ราคาประมาณ .................................................. บาท (............................................................................................) 
  2) .................................................................................................................................................. 
ราคาประมาณ .................................................. บาท (............................................................................................) 
  ข้อ 4  ผู้ค้ าประกันสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของผู้ค้ า
ประกนัตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพนัผู้ค้ าประกันอยู่เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 
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  ข้อ 5  ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าปรัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สญัญาท าสญัญาอนุญาตให้ไปศกึษา / 
ฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันที่ ................. เดือน ..................................... พ.ศ. ..................... และผู้ค้ าประกนั
จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว้ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยาน 
    ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้ าประกัน 
            (.........................................................) 
    ลงชื่อ...........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
    ลงชื่อ...........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
หมายเหต ุ การแสดงหลักทรพัย์ตามข้อ 3 และสญัญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ าประกันเป็นบุคคลภายนอก 
 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง


