
ขอปฏิบัติสําหรับขาราชการที่ไปศกึษา  ฝกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ตางประเทศ 

 
การปฏิบตัิเมื่อแรกเดินทางถึง 
 
 การรายงานตัว เมื่อเดินทางไปถึงประเทศที่ไปศึกษา          
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือดูงาน ใหดาํเนินการโดยสงแบบรายงานตัว
มาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดงูาน ที่สํานักงาน ก.พ. ใหไว  
โดยระบุที่อยู หมายเลขโทรศัพท และ E-mail address (ถามี) ไปยัง
สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรยีน
โดยเร็วที่สุด และจัดสงแบบฟอรมขอมูลที่อยูปจจุบัน พรอมเอกสารการ
ลงทะเบียนศึกษา ไปยังสํานกังาน ก.พ. ดวย 
 
การปฏิบตัิระหวางศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย หรือดูงาน 
 

1.กําหนดระยะเวลาและแนวการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย หรือดูงาน ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลา หรือแนวการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน ให 
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ผิดไปจากที่ไดรับอนุมัติไวมิได  แตหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลง
กําหนด ระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝกอบรม หรือ   แนวการศึกษาหรือ
ฝกอบรมใหผิดไปจากที่ไดรับอนุมัติไว ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการตามที่ระเบียบ ก.พ.หรือ ก.ข.ต.  กําหนด โดยตอง
จัดสงคําขอพรอมทั้งเหตุผลความจําเปน ไปยังสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ 
หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือสํานักงาน ก.พ. เพื่อ
ดําเนินการเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณากอน และเมื่อไดรับอนุมัติ
แลว จึงจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรมได 
 (กรณีปฏิบตัิการวิจัยจะเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาตองไดรับ
อนุมัติกอนและรวมเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันที่เริ่มไปปฏิบัติการวิจัย) 

2  รายงานการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ตองรายงานการศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติการวิ จั ย              

ใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแล
นักเรียน หรือสํานักงาน ก.พ.ทราบเปนระยะๆ ทุกภาคการศึกษา หรือ
ทุกระยะเวลา  6 เดือน เพื่อสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต
หรือสถานกงสุล  ที่ดูแลนักเรียน หรือสํานักงาน ก.พ. ตรวจสอบและ
สงรายงานนั้นให เจาสังกัดทราบตอไป 

 



3 
3.  การยายที่อยู และการยายสถานศึกษาหรือ 

ฝกอบรม 
     3.1 การยายที่อยู  ตองรายงานใหสํานักงานผูดูแล-      
นักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือสํานักงาน 
ก.พ. ทราบทุกครั้งโดยเร็วที่สุด 
      3.2 การยายสถานศึกษาหรือฝกอบรม  ตองขอ      
อนุมัติกอน โดยจัดสงคําขอพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไปยัง         
สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน 
หรือสํานักงาน ก.พ. เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุมัติ ทั้งนี้
ในการยายสถานศึกษาจะตองสามารถโอนหนวยกิตได และไมทําใหใช
เวลาศึกษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งสถานศึกษาแหงใหมมีมาตรฐานไมดอยกวา
สถานศึกษาเดิม (กรณีศึกษา สถานศึกษาแหงใหมมีมาตรฐานการศึกษา
ในระดับที่จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิไมต่ํากวาสถานศึกษาเดิม)                
เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะยายสถานศึกษาหรือฝกอบรมได 
 

4. การขออนุมัติอยูศึกษา ฝกอบรมตอ  
 ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตาง-
ประเทศ หากประสงคจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอ ตองยืน่คําขอไปยงั
สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ  หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน 
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หรือสํานักงาน ก.พ. ไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับ
อนุมัติไวเดิม พรอมหลักฐานดังตอไปนี ้

4.1 ผลการศึกษาหรือฝกอบรมที่ผานมา 
4.2 โครงการที่จะขอศึกษาหรือฝกอบรมตอ 

 4.3 คําชี้แจง เหตุผลความจําเปน ที่จะตองอยูศึกษาหรือ       
      ฝกอบรมตอ 

 4.4 หนังสือรับรองของอาจารยที่ปรึกษา  ที่สนับสนุนใหลา 
ศึกษาหรือฝกอบรมตอ โดยระบุระยะเวลาที่ตองใชใน  
การศึกษาหรือฝกอบรมตอดวย 

4.5 หนังสือรับรองการใหทนุจากแหลงทนุที่ระบุระยะเวลาให 
       ทุน (กรณีที่ขาราชการไดรับทุน) 

 เมื่อไดรับอนุมตัิใหลาศึกษาหรือฝกอบรมตอไดเปนเวลาเทาใด 
จึงจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ 
 

5. การขอเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว 
            เพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ 
              จะตองยื่นคําขอตอสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต 
หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรียน หรือสํานักงาน ก.พ. ไมนอยกวา 60 วัน 
กอนกําหนดเดินทางกลับ พรอมทั้งจัดสงเอกสารตางๆ   ดังตอไปนี้ 
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 5.1 หนังสือรับรองของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งรับรองเกี่ยวกับการ 

       ใหกลับมาเก็บขอมูลและระบุระยะเวลาที่จะใชในการเก็บ 
        ขอมูล 
5.2 หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ ซึ่งไดรับการรับรองจาก 
       คณะกรรมการแลว 
5.3 แผนงานหรือโครงการที่ขาราชการกําหนดจะกลับมา 

ดําเนินการเก็บขอมูล ซึ่งระบุสถานที่และระยะเวลาที่ใชใน
การเก็บขอมูลนั้น (ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลประกอบ 
การทําวิทยานิพนธโดยปกติตองไมเกิน 1 ป) 

เมื่อไดรับอนุมตัิแลว จึงจะเดนิทางกลับประเทศไทยได 
หมายเหต ุ1. กรณีที่ขาราชการกลับประเทศไทยชั่วคราว 

เพื่อเก็บขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ แลวขอรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการในชวงระยะเวลาดังกลาว หรือถูกสั่งใหชวยราชการหรือ
เขาปฏิบัติราชการก็ตาม ไมถือวาขาราชการผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการ 

   2.  กรณีที่ขาราชการขอกลับไปเขียนวิทยานิพนธใน 
ประเทศไทย ขาราชการจะตองขอยุติการศึกษาในตางประเทศ และกลับ
เขาปฏิบัติราชการ 
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6. การสมรส 
 ขาราชการที่มีความประสงคจะทําการสมรสในระหวางที่
ศึกษา  ฝกอบรมหรือดูงาน ณ ตางประเทศ ใหรีบรายงานพรอมทั้งจัดสง     
รายละเอียดเกีย่วกับคูสมรส เชน ชื่อ อายุ สัญชาติ อาชีพ ให        
สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแล-      
นักเรียน หรือสํานักงาน ก.พ.ทราบ 
 กรณีที่จะสมรสกับคนตางชาติจะตองยืนยนัใหทราบดวยวาจะ
ไมเปลี่ยนแปลงสัญชาติ และจะเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการเมื่อ
สําเร็จการศึกษา หรือฝกอบรม 
 

7. การเดินทางออกจากประเทศที่ไปศึกษา  
ฝกอบรม หรือกลับประเทศไทยชั่วคราว 

 ขาราชการจะตองยืน่คําขออนุญาตผานสํานักงานผูดูแล- 
นักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ดูแลนกัเรียน หรือ        
สํานักงาน ก.พ. ควรจะยื่นคําขอลวงหนาประมาณ 1 เดือน เมื่อไดรับ
อนุมัติแลวจึงจะเดินทางกลับประเทศไทยได 
 กรณีที่มีความจําเปนรีบดวนไมสามารถยื่นเรื่องขออนุญาตได
ลวงหนากอนเดินทางกลับประเทศไทย เมือ่เดินทางถึงประเทศไทยแลว
ใหไปรายงานตัว ณ สํานกังาน ก.พ. โดยดวนตอไปดวย 
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  การกลับประเทศชั่วคราว ระหวางปดภาคการศึกษา แลว
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการในชวงเวลาดังกลาว หรือถูกสั่งใหชวย
ราชการ หรือเขาปฏิบัติราชการก็ตาม ไมถือวาขาราชการผูนั้นกลบัเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 

8. การตออายุหนังสอืเดินทาง  
ขาราชการตองสงคําขอตออายุหนังสือเดินทางพรอมกับแนบ

สําเนาหนังสืออนุมัติใหลาศกึษาตอฉบับลาสุดไปยังสถานเอกอัครราชทูต 
หรือสถานกงสุล ณ ประเทศนั้นๆ 
 9. การปฏบิัติตามระเบียบขอบังคับ 
     9.1 ขาราชการที่ไปศึกษา  ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจยั หรือดูงาน  
ณ ตางประเทศ ทุกคนตองอยูในความดูแลของ ก.พ. ปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับของ ก.พ. วาดวยการจัดการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนใน
ตางประเทศ หรือคําสั่งของ ก.พ. และปฏบิัติตามคําสั่งและคําแนะนําของ
ผูที่ ก.พ. มอบหมายใหดแูลนักเรียนไทยในตางประเทศโดยเครงครัด 
     สําหรับขาราชการที่ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ    
ดูงาน ณ ตางประเทศ  ดวยทุนประเภท 1(ข) นอกจากจะตองอยูในความดูแลของ 
ก.พ.  และปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  และคําแนะนํา ดังกลาวขางตนแลว 
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จะตองอยูในความดูแลของเจาหนาที่ ซึ่งไดรับมอบหมายจาก     รัฐบาล
ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนติิ
บุคคลตางประเทศ ที่ใหทุนแกขาราชการผูนั้น แลวแตกรณีดวย 
    9.2 ตองตัง้ใจศึกษาหรือฝกอบรม อุทิศเวลาใหแกการศึกษา
หรือฝกอบรมอยางเต็มที่ และพยายามศึกษาหรือฝกอบรมใหสําเร็จ   
ภายในระยะเวลาที่ทางราชการอนุมัติ หากไมประสงคจะอยูศึกษาหรือ
ฝกอบรมตอ หรือไมไดรับอนุมัติใหขยายเวลา ก็ใหยุติการศึกษาหรือ   
ฝกอบรมแลวเดินทางกลับประเทศไทยโดยดวน และรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบตัิราชการทันที 

 
 10. การติดตอเรื่องตางๆ 
 การติดตอเพื่อขออนุมัติ หรือเพื่อขอความชวยเหลือจากทาง
ราชการ หรือเพื่อแจงใหทางราชการทราบเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ก็ตาม ให
ติดตอผานสํานักงานผูดแูลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที่
ดูแลนักเรยีน หรือสํานักงาน ก.พ. เพื่อจะไดดําเนนิการตอไป 
 ในการติดตอเรื่องใดๆ ขอใหขาราชการระบุชื่อ-สกุล สังกัด 
(กรม/มหาวิทยาลัย) และประเภททนุใหชัดเจนดวย เพือ่ความสะดวก
และรวดเร็วในการดําเนนิเรือ่ง การติดตอกับสํานักงานผูดูแลนักเรยีนฯ  
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หรือสถานทูต  หรือสถานกงสุลที่ดูแลนักเรยีน หรือสํานกังาน ก.พ. โดย 
สามารถติดตอไดทั้งทางจดหมาย  โทรสาร  และ  E-mail 
 
 11. การปฏิบัติเมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ 
หรือเสร็จจากการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรอื   
ดูงานกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ 
  11.1 ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับ
อนุมัติหรือเสร็จจากการศกึษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานกอน
ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ ตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศไทย
และรายงานตวักลับเขาปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้  
  (1) ภายในระยะเวลาไมเกนิยี่สิบวนั สําหรับผูที่ไดรับ
อนุมัติใหไปศกึษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เกินหนึ่งป 
  (2) ภายในระยะเวลาไมเกนิสิบวัน สําหรับผูที่ไดรับ
อนุมัติใหไปศกึษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เกินหกเดือน 
  (3) ภายในระยะเวลาไมเกนิหาวนั สําหรับผูที่ไดรับ
อนุมัติใหไปศกึษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ไมเกนิหกเดือน 
  (4) ภายในระยะเวลาไมเกนิสองวัน สําหรับผูไดรับ
อนุมัติใหไปดงูาน 
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  11.2 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแลวใหขาราชการไป
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกับสวนราชการเจาสังกัด โดย
ใหรายงานผลการศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ตอ
ผูบังคับบัญชาโดยดวนตอไป  

ทั้งนี้ เพื่อสวนราชการเจาสังกัดจะไดแจงวันกลับเขา
ปฏิบัติราชการ พรอมจัดสงเอกสารการสําเร็จการศึกษาหรือเสร็จสิ้น
การฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ใหสํานักงาน 
ก.พ. ทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ขาราชการกลับเขาปฏิบัติ
ราชการ 

 
หมายเหตุ : 

–รายงานผลการศึกษา เชน Transcript of records 
และหรือปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือหนังสือ
รับรองวาสําเร็จการศึกษา 

- รายงานผลการฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
เชน ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองวาเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ  
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11.3 ผูที่มีความจําเปนที่จะตองไดรับการพิจารณาปรับคณุวฒุิ  
 

  เพื่ อ คว ามรวด เ ร็ ว ในการพิ จ า รณาคุณวุฒิ  และ                     
การตรวจสอบแนวการศึกษาวาขาราชการไดศึกษาตามโครงการ                  
ที่ทางราชการไดอนุมัติไว หรือไม ขาราชการควรดําเนินการ ดังนี้ 
  11.3.1 นําหนงัสือหลักสูตรของสถาบันที่สําเร็จ- 
การศึกษาติดตวัไป เพื่อมอบใหสวนราชการเจาสังกัดไวใชประกอบการ
ดําเนินการเกีย่วกับการพิจารณาคุณวุฒ ิ
  11.3.2 แจงใหสถานศึกษาจดัสงหลักฐานการสําเร็จ 
การศกึษาและ Completed Transcript ไปยังสํานักงานผูดูแลนักเรียน 
หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลโดยตรง 
   
 ขาราชการผูใดมิไดปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หรือ
คําสั่ง คําแนะนํา ของ ก.พ. หรือผูที่ ก.พ.มอบหมายใหดูแลนักเรียน                 
ในตางประเทศ อาจถูกพิจารณาทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการ พลเรือน และมติคณะรัฐมนตรีตามควรแกกรณี 
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มติ ก.พ. และระเบียบปฏิบัติบางประการ 
ที่ควรทราบ 

 การไดรับเงินเดือนระหวางลา: เจาสังกัดจะพิจารณาตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0706.6/ว 12 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2535  โดย
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 ซึ่งมาตรา 33 
แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ไดกําหนดใหขาราชการซึ่งไดรับ
อนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ไดรับ
เงินเดือนระหวางลาไมเกินสี่ป นับแตวันไปศึกษา ฝกอบรม   ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติ
ราชการ และในกรณีที่ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลา 
เห็นสมควรใหขาราชการลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน เกินสี่ป ก็ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาได แตทั้งนี้เมื่อรวม
ทั้งสิ้นจะตองไมเกินหกป 
 การลาศึกษาในระดับเดียวกันหลายครั้ง:  กระทรวงการคลัง 
ไดวางแนวทางปฏิบัติไววา กรณีขาราชการลาไปศึกษาในระดับ
เดียวกันหลายครั้งใหนับเวลาตอเนื่องกัน 

    (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0503/42415 ลงวันที่ 18 ธันวาคม  2522) 
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 การขออยูศึกษาตอปริญญาเอก: ขาราชการซึ่งศึกษาสําเร็จ 
การศึกษาขั้นปริญญาโทแลว หากจะขอลาตอขั้นปริญญาเอกจะตองมี
คุณสมบัติพื้นฐานอยูในเกณฑ ดังตอไปนีค้ือ 

1. ผลการศึกษาขั้นปริญญาโทอยูในเกณฑดี คือ ไดคะแนน
เฉลี่ย 3.46 ขึ้นไป หรือมีสถานศึกษาตอบรับ (สถานศึกษา
ตองตอบรับให เขาศึกษาตอปริญญาเอกอยางตอเนื่อง
ภายหลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

2. จะตองกลับมาทําการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ
กลับมาทําการวิจัย วิเคราะห ในวิชาการซึ่งจะตองใชผูมี
ความรูระดับสงู 

3. เจาสังกัดสนับสนุน 
(มติ อ.ก.พ.ฯ ครั้งที่ 2/2521 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2521 และมติ  

      อ.ก.พ.ฯ ครั้งที่ 2/2522 วันที่ 3 กรกฎาคม 2522) 
ในการขอลาศกึษาตอขั้นปริญญาเอก   เจาสังกัดจะตองสงเหตุผล

ความจําเปนและแผนงานหรือโครงการที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมา
ปฏิบัติ ใหสํานักงาน ก.พ.  เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
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 การขออยูทําวิจัย Post–Doctoral: ก.พ. ไดกําหนดหลักการที่จะ 

        ไมอนุมัติใหขาราชการลาศึกษา ซึ่งสําเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาเอก 
      แลว อยูทําการฝกอบรม (วิจัย) ในระดับ Post-Doctoral ตอไปอีก 

(มติ อ.ก.พ.ฯ ครั้งที่ 14/2527 วันที่ 12 ตุลาคม 2527) 
 การเปลี่ยนแปลงการลาที่กระทํามิได:  
๏ ขาราชการที่ไดรับอนุมัตใิหไปศกึษา ฝกอบรม หรือดงูาน  
ณ ตางประเทศ จะขอเปลี่ยนเปนปฏิบัติการวิจัยหรือขออยู
ปฏิบัติการวิจัยตอในภายหลังมิได 

      ๏ กรณีที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติการวิจัย จะขออยูศึกษา ฝกอบรม  
         หรือดูงานตอมิได 
 
 
   ฝายขาราชการลาศึกษาและฝกอบรม 
   กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ 
   สํานักงาน ก.พ. 
   สิงหาคม 2550 
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  หนังสือเวียนที่ควรทราบ 
ที่ สร 0401/ว 50            สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
    22 พฤษภาคม 2510 
เรื่อง  การลงโทษขาราชการกระทําผิดวนิัย กรณีลาไปศึกษา  
        ณ ตางประเทศ และไมเดินทางกลับมารับราชการภายในกําหนด 
        เวลาที่ไดรับอนุมัต ิ
เรียน  (เวียนกระทรวง ทบวง กรม) 
 ดวยสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอตามรายงานของสํานักงาน ก.พ. 
วา 
 1. ขาราชการที่ลาไปศึกษาวิชาเพิ่มเติม ณ ตางประเทศ นั้น          
มีระเบียบของ ก.พ. วางหลักเกณฑไววา ก.พ.จะเปนผูพิจารณาวาจะ     
สมควรใหขาราชการผูนั้นลาไปศึกษาวิชาอะไร ภายในกําหนดเวลา     
เทาใด และหากจําเปนจะขอขยายเวลาศึกษาตอไปอกีก็เปนอํานาจของ 
ก.พ.  ที่จะพิจารณาวาสมควรอนุมัติใหลาไดหรือไม    ดังนั้น   ในกรณทีี่ 
วันลาสิ้นสุดลงแลว    หรือ  ก.พ. ไมอนุมัติใหขยายเวลาศึกษาตอไปอีก  
ขาราชการผูนั้นจะตองเดินทางกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

/2… 
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 2. ในชั้นแรก ปรากฏวาขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา
มักปฏิบัติตามขอสัญญาและระเบียบโดยเครงครัด ตอมาในระยะหลัง
เมื่อครบกําหนดวันลาแลวก็มกัจะหาทางหลกีเลี่ยงดวยวิธีตางๆ เพื่อจะ
ใหไดอยูศึกษาตอ หรือหางานทําตอไปอีก และไมยอมเดินทางกลับมา
ปฏิบัติหนาที่โดยอางเหตุผลตางๆ บางรายก็ไมยอมแจงเหตุขัดของหรือ
สงขาวใหสํานกังานผูดูแลนกัเรียนฯ กรม หรือกระทรวงเจาสังกัดทราบ 
แตกลับยายสถานที่อยูเสีย เพื่อมิใหตดิตอกันได บางรายไดอยูเลย
กําหนดวนัลาที่ไดรับอนุมัตชิานาน ขาราชการที่ไมยอมเดินทางกลบั
เหลานี้ บางรายเจาสังกัดสัง่ลงโทษทางวนิัยฐานฝาฝนคําสั่ง และไม
ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการโดยตัดเงนิเดือน บางรายสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ บางรายกไ็มดําเนนิการลงโทษทางวินยั 
 3. ก.พ. ไดพจิารณาแลว เหน็วา กรณีเชนนี้เปนการเสยีหายแก
ราชการและระเบียบวินยัของขาราชการเปนอยางยิ่ง อาจทําใหเห็น  
เปนวาการพิจารณาลงโทษของผูบังคับบัญชาไมเปนธรรม เพราะ      
ขาราชการที่ปฏิบัติราชการอยูภายในประเทศ หากละทิ้งหรือทอดทิง้
หนาที่ราชการไปเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรแลว อาจถูก  
 

/ลงโทษ 
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ลงโทษถึงไลออกจากราชการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  โดยหนังสือที่   
น.ว. 125/2503 ลงวันที่ 5  ตุลาคม 2503  สําหรับกรณีขาราชการที่ไดรับ
อนุมัติใหลาไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดวันลาแลว      
ไมยอมเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลานานเปนแรมปแรมเดือน      
ก็ควรจะถือวาเปนการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการเชนเดียวกัน การ
ถูกผูบังคับบัญชาลงโทษในกรณีเชนนี้ เพียงตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ
เปนการลงโทษสถานเบา จึงเปนเหตุใหมีการฝาฝนระเบียบวินัยและจะ
เปนตัวอยางแกขาราชการรุนหลัง ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายตอการ
ปกครอง บังคับบัญชา และระเบียบวินัยของขาราชการเปนอยางยิ่ง 
 ก.พ. จึงลงมติใหนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 สํานักนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว เหน็วา การที่ขาราชการ
ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดวันลาที่
ไดรับอนุมัติไวแลว เปนหนาที่ของขาราชการผูนั้นที่จะตองเดินทาง
กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการของตนในทันที การที่พยายามหาทาง
หลีกเลี่ยงดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหไดอยูศึกษาตอหรือหางานทําตอไปอีก 
และไมยอมเดนิทางกลับมาปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากเหตุผลและมิไดรับ
อนุมัติจากผูบงัคับบัญชาตนสังกัด และ ก.พ. เชนนี้ เปนการเสียหายตอ
การปกครองบังคับบัญชาและระเบยีบวนิัยของขาราชการเปนอยางยิ่ง  

/นอกจาก... 

18 
นอกจากนั้นการที่สวนราชการเจาสังกัดไมพิจารณาโทษหรือสั่งลงโทษ
เพียงภาคทัณฑหรือตัดเงินเดือนก็เปนการลงโทษในสถานเบา      และ 
ลักลั่นกันอยูมไิดเปนไปในระดับเดยีวกัน จึงสมควรที่จะเสนอคณะ-     
รัฐมนตรีเพื่อพจิารณาวา พฤติการณดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง และวางระเบียบการลงโทษไวในสถานหนักเปนแนว
เดียวกัน ทํานองเดียวกับทีค่ณะรัฐมนตรใีนคราวประชมุปรึกษา เมือ่   
วันที่ 4 ตุลาคม 2503 ไดลงมติไวความวา “การละทิ้งหนาที่ราชการไป
เลยเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนความผิดรายแรงซึ่ง
ควรไลออกจากราชการ จะปรานีลดหยอนผอนโทษลงไดก็เพยีงปลด 
ออกจากราชการ การที่เปนผูไมเคยกระทาํผิดมากอนกด็ ี หรือมีเหตุอัน
ควรปรานีอื่นใดก็ดี ไมเปนเหตุเพยีงพอทีจ่ะลดหยอนผอนโทษลงเปน
ใหออกจากราชการได” ซึ่งเปนไปตามขอเสนอของ ก.พ. ซึ่งทาน
นายกรฐัมนตรพีิจารณาเห็นชอบดวยแลว 
 

 คณะรัฐมนตรไีดประชุมปรกึษา เมื่อวันที ่16 พฤษภาคม 2510 
ลงมติวา ถาปรากฏวามีเจตนาละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอัน  
สมควร ก็ใหนาํมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ ที่ นว 125/2503 ลงวันที่ 
5  ตุลาคม  2503   มาประกอบการพิจารณาในการสั่งลงโทษทางวินยั 

/จึงยืนยันมา... 
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 จึงขอยืนยันมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 
 
    ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
   (ลงชื่อ)           มนูญ  บริสุทธิ์ 
          (นายมนูญ  บริสุทธิ์) 
        เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
กองกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

20 
ที่ สนร 0403/ว 83        สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

        2  พฤศจิกายน 2513 
 

เรื่อง  การพิจารณาคุณวุฒิของผูที่ศึกษา ณ ตางประเทศ ซึ่งไดรับ 
ปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพเพิ่มขึน้ โดยฝาฝนมติ ก.พ. 
หรือศึกษานอกเหนือจากแนวการศึกษาที่กาํหนด 

เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาหนังสอืที่ สร 0903/88608 ลงวันที่ 5 ตุลาคม  

2513 
  ดวยสํานักงาน ก.พ. รายงานวา ไดพจิารณาเกีย่วกับ
เรื่องคุณวุฒิของผูที่ศึกษา ณ ตางประเทศ ซึ่งไดรับปริญญา หรือ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยฝาฝนมติ ก.พ. หรือศึกษา   
นอกเหนือจากแนวการศึกษาที่กําหนดไวแลว ไดลงมติใหนําเสนอ   
คณะรัฐมนตรพีิจารณากําหนดเปนหลักปฏิบัติวา 
  1. ก.พ. จะไมพิจารณาคณุวุฒิใหสําหรับปริญญาหรือ
ประกาศนยีบตัรวิชาชพีที่ไดรับโดยฝาฝนระเบียบขอบังคับ และคําสั่ง
ของทางราชการ 

2…. 
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 2. ถือวาเปนการประพฤติผิดสัญญาที่ผูนั้นไดทําไวกับทาง-     
ราชการ ซึ่งจะตองรับผิดชดใชเงินทนุหรือเงินเดือนทีไ่ดรับระหวางลา
และเบี้ยปรับตามสัญญา สํานักงาน ก.พ. หรือสวนราชการเจาสงักัด
จะตองดําเนินการบังคับใหชดใชเงินตามสญัญานั้นโดยเครงครัดอีกทาง
หนึ่ง และ 
 3. นอกจากจะเปนการประพฤติผิดสัญญาดังกลาวแลว ยังเปน
การกระทําผิดวินัยขาราชการพลเรือน ซึ่งผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการ
พิจารณาโทษทางวินยัตามควรแกกรณี ทัง้นี้ ก.พ. เห็นวาควรทีจ่ะไดใช
เปนหลักปฏิบตัิทั้งขาราชการประเภทอื่นๆ คือ ขาราชการครู            
ขาราชการมหาวิทยาลัย ขาราชการตุลาการ และขาราชการอัยการ ดวย 
ความละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ไดสงมา   
พรอมนี้ 
  
 คณะรัฐมนตรไีดประชุมปรกึษา เมื่อวนัที ่ 27 ตุลาคม 2513 ลง
มติเห็นชอบดวย และใหถือเปนหลักปฏิบตัิตอไป 
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 จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติตอไป 
 
   ขอแสดงความนับถือเปนอยางสูง 
   (ลงชื่อ)   ดุสิต   บุญธรรม 
             (นายดสุิต  บุญธรรม) 
        รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝายการเมอืง  
            รักษาการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
กองนิติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขอปฏิบัติ 

สําหรับขาราชการที่ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
หรือดูงาน ณ ตางประเทศ 

 
 

 
โดย 

ฝายขาราชการลาศึกษาและฝกอบรม 
กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ 

สํานักงาน ก.พ. 
สิงหาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝายขาราชการลาศึกษาและฝกอบรม 
กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ 
สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก 
เขตดุสิต  กทม. 10300 
โทร.  0 2281 9453 ,  0 2281 3333  ตอ  2130 
โทรสาร  0 2628 6202, 0 2280 3334 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     กรณีมีปญหาขอสงสัยในแนวทางปฏิบตัิหรือขอปลีกยอยเกี่ยวกับ
วิธีการหรือระเบียบตางๆ ขอไดโปรดสอบถามไดที่ ฝายขาราชการลา
ศึกษาและฝกอบรม โทร. 0 2281 9453 (เบอรตรง), 0 2281 3333 
ตอ 2130 E-mail: thanida@ocsc.go.th ไดทุกวันในเวลาราชการ หรือ
ไปพบกับเจาหนาที่ดวยตนเอง 



สารบญั 
                    หนา 

 การปฏบิัติเมื่อแรกเดินทางถึง   1 
 การรายงานตวั 

 การปฏบิัติระหวางศึกษา ฝกอบรม    1 
     ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
     1. กําหนดระยะเวลาและแนวการศกึษาหรือฝกอบรม  1 
     2. รายงานการศึกษา และฝกอบรม    2 
     3. การยายที่อยู และการยายสถานศกึษาหรือฝกอบรม 3 
     4. การขออนุมัติอยูศกึษาหรือฝกอบรมตอ   3 
     5. การขอเดินทางกลับประเทศไทยชัว่คราว   4 
         เพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการทาํวิทยานิพนธ 
     6. การสมรส      6 
     7. การเดนิทางออกจากประเทศที่ไปศึกษา ฝกอบรม  6 
         หรือกลับประเทศไทยชั่วคราว 
     8. การตออายหุนังสือเดินทาง    7 
     9. การปฏิบัติตามระเบยีบ ขอบังคับ    7 
    10. การตดิตอเรื่องตาง     8 
    11. การปฏิบัติเมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัต ิหรือ 9 
 เสร็จจากการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน 
 กอนครบกําหนดเวลาที่ไดรบัอนุมัติ 

 

                    หนา 
 มติ ก.พ. และระเบียบปฏิบัติบางประการ  

     ที่ควรทราบ 
      การไดรับเงินเดือนระหวางลา   12 
      การลาศึกษาในระดับเดียวกันหลายครั้ง  12 
      การขออยูศึกษาตอปริญญาเอก   13 
      การขออยูทาํวิจัยระดับ Post – Doctoral  14 
      การเปลี่ยนแปลงการลาที่กระทํามิได  14 
 

 หนังสือเวียนที่ควรทราบ 
     - หนังสือ ที่ สร 0401/ว. 50 ลว 22 พ.ค.2510 15 
        (การขาดราชการเกนิกวา 15 วัน) 
     - หนังสือ ที่ สร 0403/ว.83 ลว 2 พ.ย. 2513 20 
        (การศกึษานอกเหนือแนวการศึกษาที่กําหนด) 
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