
 
 

 
ถาม – ตอบ 

 

ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

และปฏิบตัิการวิจัย 

 ในประเทศ และต่างประเทศ 

 
  



สารบัญ 
 

ถาม – ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย 
ในประเทศ 

******************************** 

ค าถาม หน้า 
๑ ค าถาม: การที่ส่วนราชการสั่งให้ข้าราชการไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศ 

ข้าราชการผู้นั้นจะสามารถได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ได้หรือไม่ 
๒.  ค าถาม: ระหว่างการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หากประสงค์จะขอไปดูงาน/ฝึกอบรม

ต่างประเทศ จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง  
๓. ค าถาม:  ข้าราชการจะขอลาศึกษาในประเทศเป็นบางวัน เช่น ขอลาทุกวันพฤหัสและศุกร์ 

เป็นเวลา ๓ เดือน ได้หรือไม่ 
๔. ค าถาม:  การนับเวลาชดใช้กรณีลาศึกษาในประเทศมีหลักเกณฑ์อย่างไร 
๕. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศระดับปริญญาเอก เป็นเวลา ๓ ปี เป็น

ระยะเวลาเรียนขั้นต่ าของหลักสูตร จากนั้นได้ขอขยายระยะเวลาเรียนต่อแล้วอีก ๒ 
ครั้ง ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา รวมแล้ว ๑ ปีการศึกษา แต่เนื่องจากงานทดลองยัง
ไม่แล้วเสร็จ จะขอขยายระยะเวลาเรียนต่ออีกได้หรือไม่ ทั้งนี้หนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๐๗๐๖.๖/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ระยะเวลาที่จะอนุมัติให้
ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ได้ก าหนดให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอกได้ ๔ 
ปี  ดังนั้น หากลาแล้ว ๓ ปี จะขอลาต่อไปอีกได้หรือไม่ และจะได้รับเงินเดือนหรือไม่ 

๖. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาต่อ ท าไมจึงไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีเพราะ
การไปศึกษาก็ต้องเรียนหนักพอ/เครียดเหมือนกับการปฏิบัติงานเช่นกัน 

๗. ค าถาม: พนักงานราชการจะเรียนต่อระดับท่ีสูงข้ึนได้หรือไม่ 
๘. ค าถาม: ทางกระทรวงมีค าสั่งให้ผู้บริหารไปฝึกอบรมในประเทศ โดยระหว่างนี้ได้ท าการแต่งตั้ง

ผู้รักษาราชการแทน  แต่ระหว่างที่ผู้บริหารลาฝึกอบรมจะขอกลับเข้ามาเซ็นงานได้
หรือไม่  โดยที่ในค าสั่งไม่ได้ระบุช่วงเวลาสิ้นสุดเอาไว้  แต่ระบุว่าจนกว่าจะกลับเข้า
มาปฏิบัติราชการได้ตามปกติ 
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ถาม – ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย 
ในต่างประเทศ 

******************************** 

ค าถาม หน้า 
๙. ค าถาม:  ข้าราชการที่ได้ขออนุญาตให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ หากครบก าหนดสัญญา

แล้วไม่เดินทางกลับมาปฎิบัติหน้าที่ราชการตามสัญญา  ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ด าเนินการทางวินัย อย่างไร 

๑๐. ค าถาม: ขอถามรายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินของนักเรียนทุนระดับปริญญาเอก มี
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าด าเนินการวิจัยในประเทศไทยอย่างไรบ้าง - ค่าตั๋ว
เครื่องบินไปกลับสามารถเบิกได้หรือไม่- หากอาจารย์ที่ปรึกษาจะเดินทางมา
ด้วยสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ค่าเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ในการ
น าเสนองานวิจัย สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ 

๑๑. ค าถาม: ทาง ก.พ. ใช้เกณฑ์อะไรในการประมาณเงินค่าเตรียมตัวเดินทางและค่าใช้จ่าย
ในแต่ละประเทศของนักเรียนทุนรัฐบาลในเม่ือค่าครองชีพในแต่ละประเทศไม่
เท่ากัน 

๑๒. ค าถาม: ข้าราชการที่ลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงหรือ
ค่าใช้จ่ายรายเดือนด้วยหรือไม่ 

๑๓. ค าถาม: หากต้องการลาศึกษาต่อต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว โดยไม่ขอรับเงินเดือน
เพื่อจะได้ไม่ต้องมีภาระต้องชดใช้ทางราชการ จะท าได้หรือไม่ 

๑๔. ค าถาม: อยากทราบว่าข้าราชการพลเรือนลาศึกษาหรือที่ได้รับทุนให้ลาศึกษาต่อ ณ 
ต่างประเทศ หากอยากกลับมาประเทศไทย (เช่น กลับมาเยี่ยมบ้าน หรือ
กลับมาเก็บข้อมูลท าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น) ต้องขออนุญาตกลับเข้าประเทศ
ไทยหรือไม่ มีกฏระเบียบ ที่สามารถอ้างอิงได้ในส่วนใด 

๑๕. ค าถาม: รับราชการเป็นเภสัชกร อยากลาศึกษาต่อต่างประเทศใช้ทุนตัวเอง สาขาอ่ืนที่
ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพ ลาโดยไม่ขอรับเงินเดือนได้ไหม 

๑๖. ค าถาม: ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงติดการชดใช้ทุนลาศึกษาต่ออยู่ เม่ือลาออกไปเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องชดใช้ทุนอย่างไรบ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย
ถือเป็นข้าราชการได้หรือไม่  จะขอไปชดใช้ทุนต่อ ณ มหาวิทยาลัยขณะเป็น
พนักงานราชการได้หรือไม่ 

๑๗. ค าถาม: เป็นข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัย... ลาศึกษาต่อปริญญาเอก เม่ือปี ๒๕๓๒ 
หลังจาก ๕ ปีเหตุใดจึงไม่ได้รับเงินเดือน ทั้งที่ได้ขอขยายเวลาศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เหตุใดหลักเกณฑ์จึงแตกต่างจาก ก.พ.ซึ่งข้าราชการลาศึกษาสามารถ
ได้รับเงินเดือนสูงสุดถึง ๖ ปี 
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ค าถาม หน้า 
๑๘. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาต่อต่างประเทศ หากต้องกลับมาประเทศไทยในขณะที่ยัง

ไม่ส าเร็จการศึกษาโดยเหตุใด ๆ และต้องการจะรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการก่อนชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง และจะกลับไปศึกษาใหม่โดยไม่ต้องท า
เรื่องลาศึกษาอีกได้หรือไม่ 

๒๓ 

๑๙. ค าถาม: หากจะลาศึกษาต่อเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ ที่ต่างประเทศ แบบที่เป็นระยะเวลา 
๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี สามารถลาได้หรือไม่ หากได้ มีขั้นตอนในการลา
อย่างไร 

๒๐. ค าถาม: ข้าราชการทีป่ฏิบัติราชการยังไม่ครบ ๑ ปี จะสามารถลาไปศึกษาต่อได้หรือไม่ 
๒๑. ค าถาม: หากข้าราชการมีความประสงค์จะขอลาไปท าวิจัย ณ ต่างประเทศ จะต้อง

ด าเนินการเช่นใด 
๒๒. ค าถาม: การนับเวลาชดใช้ทุนของข้าราชการจะเริ่มนับตั้งแต่วันรายงานตัวกลับมา

ปฏิบัติราชการหรือตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาตามที่ระบุใน
หนังสือรับรอง 

๒๓. ค าถาม: มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ออกนอกระบบราชการ (อยู่ในก ากับของรัฐ) 
ข้าราชการจึงลาออกและเปลี่ยนเป็นอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแทน 
อยากทราบว่าในการขอลาศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศของ
พนักงานฯ จะต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๙ หรือไม่ 

๒๔. ค าถาม: ในกรณีข้าราชการลาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศใช้ระยะเวลาเพียง ๑-๕ วัน 
ต้องท าสัญญาหรือไม่ อย่างไร 

๒๕. ค าถาม: กรณีเป็นข้าราชการลาศึกษาฯ ให้ทางสังกัดท าหนังสือถึงโรงพยาบาล เพื่อ
ตรวจสุขภาพ และน าผลตรวจสุขภาพส่งให้ ก.พ. ใช่หรือไม ่

๒๖. ค าถาม: กรณีข้าราชการไปสัมมนา ณ ต่างประเทศ จะต้องท าสัญญาและส่วนที่
เกี่ยวข้อง เหมือนไปฝึกอบรมหรือไม่ 

๒๗. ค าถาม: หากข้าราชการมีความประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา  ข้าราชการ
สามารถไปศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งตามท่ีต้องการได้หรือไม่ 

๒๘. ค าถาม: กรณีเป็นข้าราชการลาศึกษาฯ ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว จะขอ
ไปศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติมอีก อยากทราบว่าทางราชการมีหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในเรื่องนี้อย่างไร 

๒๙. ค าถาม: กรณีที่ผู้รับทุน ก.พ. เป็นข้าราชการ แล้วสอบได้ทุนตามความต้องการของ
หน่วยงานอ่ืนจะต้องด าเนินการอย่างไร 

๓๐. ค าถาม: กรณีที่ผู้รับทุนเป็นข้าราชการ แต่สอบได้ทุนตามความต้องการของหน่วยงาน
ที่ไม่ใช่ราชการ จะสามารถโอนย้ายได้หรือไม่ 
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ค าถาม หน้า 
๓๑. ค าถาม: ข้าราชการปฏิบัติงานบริเวณชายแดนจะขอลาไปศึกษา หรือขอใช้เวลานอก

เวลาราชการไปศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านได้หรือไม่ 
๓๒. ค าถาม: ข้าราชการต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรับราชการมาแล้ว ๓ ปี 

มีความประสงค์จะไปเรียนต่อแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ สามารถจะขอลาไป
ศึกษาต่อได้หรือไม่ 

๓๓. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาระดับปริญญาเอก และสอบเรียบร้อยแล้วทุกอย่าง  
ระหว่างรอผลสอบสามารถท า Post-Doctoral ต่อได้เลย  หรือไม่ 

๓๒ 
 

๓๓ 
 
 

๓๖ 

๓๔. ค าถาม: กรณีที่จัดส่งเอกสารประกอบเรื่องของข้าราชการลาศึกษาไม่ครบถ้วนต้องท า
อย่างไร 

๓๕. ค าถาม: ข้าราชการจะขอลาศึกษา ณ ต่างประเทศ  แต่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่ 
ก.พ. ก าหนดได้หรือไม่ 

๓๖. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษาจะต้องเดินทาง
กลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายในก าหนดเวลาอย่างไร 

๓๗. ค าถาม: ข้าราชการไม่ยื่นเรื่องขอขยายเวลาล่วงหน้าก่อนครบก าหนดวันลา 
๓๘. ค าถาม: เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดหลักสูตรโครงการวิจัย(ท าเฉพาะ

วิทยานิพนธ์แผน ก.) ซึ่งคุณสมบัติของผู้รับสมัครต้องจบปริญญาโทแผน ข.
(สารนิพนธ์)มาแล้วเพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้เทียบเท่ากับบุคคลที่จบปริญญา
โทวิทยานิพนธ์แผน ก. โดยเมื่อจบหลักสูตรโครงการนี้จะได้รับประกาศสัมฤทธิ์
บัตรเพื่อใช้ประกอบยืนยันว่าได้จบปริญญาโทแผน ก.(แต่ไม่ได้รับใบปริญญา
เพิ่ม)  หากมหาวิทยาลัยออกใบรับรองเพื่อท าโครงการดังกล่าวไว้แล้ว แต่
ติดขัดตรงท่ีไม่ทราบระเบียบการลาศึกษาต่ออยากทราบว่าจะลาศึกษาต่อใน
โครงการวิจัยดังกล่าวเพื่อท าวิทยานิพนธ์ได้หรือไม่ มีระเบียบ กฎ อย่างไร 

๓๙. ค าถาม: กรณีข้าราชการส าเร็จการศกึษาปริญญาโทแล้วขอไปศึกษา M.Phil จะถือว่า
เป็นการศึกษาขั้นปริญญาโทที่ซ้ าซ้อนกับท่ีได้ส าเร็จมาแล้วหรือไม่  จ าเป็น
หรือไม่ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานในสาขาที่ส าเร็จมาแล้ว และ สกพ. มีแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไร 

๔๐. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาโดยรับทุนรัฐบาลจีน (CSC) โดยตรงไม่ผ่านส่วนราชการ 
ขอถามว่า 
๑.  จะถือว่าทุนดังกล่าวเป็นทุนประเภทใด 
๒.  ข้าราชการจะตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลทั่วไปตามแบบฟอร์มของ
โรงพยาบาลนั้น ๆ ได้หรือไม่ 
๓.  มหาวิทยาลัยในจีนตอบรับไม่ได้ต้องการคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องย่ืนผล
สอบภาษาอังกฤษในการขออนุญาตหรือไม่ 

 

๓๖ 

 
๓๗ 

 
๓๙ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๔๑ 
 
 
 

๔๑ 

 



 
ค าถาม หน้า 

๔๑. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาจะขอกลับประเทศไทยชั่วคราวและรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการโดยไม่ยุติการศึกษาได้หรือไม่ 

๔๒. ค าถาม: แนวในการก ากับดูแลข้าราชการลาศึกษาให้พยายามศึกษาโดยอุตสาห์วิริยะ
และส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว  ส านักงาน ก.พ. มีแนวทางปฏิบัติเรื่องนี้อย่างไร
หรือไม่ 

๔๓. ค าถาม: การก าหนดให้ข้าราชการลาศึกษา ได้รับเงินเดือนเป็นเวลาเท่าใด ส่วนราชการ
มีแนวทางในการพิจารณาอย่างไร  และกรณีที่ขอลาศึกษาในระดับเดียวกัน
หลายครั้งจะสมควรนับระยะเวลาลาศึกษาโดยได้รับเงินเดือนแยกจากกันได้
หรือไม่ 

๔๔. ค าถาม: กรณีข้าราชการสังกัดองค์กรอิสระ (เช่น ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงาน
ศาลปกครอง ปปช.  ปปง.  สตง. เป็นต้น) ในการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
และปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ จะต้องส่งเรื่องให้ส านักงาน ก.พ.ทราบ  
ตามระเบียบส านักนายกฯปี ๒๕๔๙ หรือไม่ 

๔๓ 
 

๔๕ 
 
 

๔๖ 
 
 
 

๔๗ 

๔๕. ค าถาม:    การอนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ในสหรัฐอเมริกา จะต้อง
จัดท า Visa ประเภทใด 

๔๖. ค าถาม:    ข้าราชการลาศึกษาขอกลับเข้าปฏิบัติราชการชั่วคราวได้หรือไม่ 
๔๗. ค าถาม:    ข้าราชการลาศึกษาจะขอลาคลอดบุตรได้หรือไม่ 
 

๔๗ 
 

๔๙ 
๕๐ 

 



๑ 
 

ถาม – ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิารวิจัยในประเทศ 
******************************** 

๑ ค าถาม:  การที่ส่วนราชการสั่งให้ข้าราชการไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศ 
ข้าราชการผู้นั้นจะสามารถได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  ขอเรียนว่า กรณีที่ส่วนราชการสั่งให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  ข้อ ๙ ก าหนดไว้ว่า “การให้
ข้าราชการไปฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ถือเป็นการให้ข้าราชการเดินทางไปราชการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๔” 

และเมื่อถือว่าเป็นการไปราชการ ข้าราชการผู้นั้นจึงมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เช่นเดียวกับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการปกติ  และมิได้มีปัญหาต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ (๖) ซึ่งก าหนดว่า “ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน”   

กรณีที่จะต้องพิจารณาว่า ข้าราชการมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือนตามข้อ ๘ (๖) หรือไม่
จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ ข้าราชการผู้นั้นมีความประสงค์จะขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
ด้วยตนเอง (ราชการมิได้ส่งไปและมิใช่โครงการของทางราชการ)  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  ข้อ ๓๔ ซึ่งก าหนดว่า  

“ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้ เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เพ่ือพิจารณา
อนุญาต 

ส าหรับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต .....” 

ดังนั้น โดยสรุป การที่ราชการส่งข้าราชการไปเข้ารับการฝึกอบรมจะถือว่าข้าราชการผู้นั้นไปราชการ 
และข้าราชการผู้นั้นจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพราะเจตนารมณ์ของข้อ ๙ ว๒๒/๒๕๕๒ 
ต้องการคงสิทธิของข้าราชการที่ทางราชการส่งไปฝึกอบรมในประเทศ ให้ได้รับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ (เช่นเดียวกับระเบียบหรือหลักเกณฑ์เดิม) 

ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้เคยตอบข้อหารือเรื่องนี้ไว้เป็นแนวทางแล้วตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๐๘.๑/๓๐๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓  เรื่อง กรณีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่เข้ารับ
การศึกษาเพ่ิมเติมและฝึกอบรมในประเทศ 



๒ 
 

 



๓ 
 

 
*************************************** 



๔ 
 

๒.  ค าถาม  ระหว่างการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หากประสงค์จะขอไปดูงาน/ฝึกอบรมต่างประเทศ 
จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง  

ค าตอบ:  ในปัจจุบันมีการศึกษาต่อในประเทศหลายหลักสูตรและหลายสถาบัน มักจัดให้มีการเรียนการสอน
ส่วนหนึ่งในประเทศและจัดให้ผู้เรียนไปฝึกอบรม ดูงาน หรือไปเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ  
แนวทางการจัดหลักสูตรของสถาบันการศึกษาดังกล่าว หากผู้เรียนเป็นบุคคลทั่วไปที่มิใช่ข้าราชการก็ไม่น่าจะมี
ปัญหา  แต่ในกรณีท่ีผู้เรียนเป็นข้าราชการจะท าให้เกิดปัญหาในแง่ข้อกฎหมาย  

กล่าวคือ ข้าราชการผู้นั้นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาศึกษาของข้าราชการประเภทนั้น 
เช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒  ลงวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒  ฯลฯ  และการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาโท 
หรือปริญญาเอกในประเทศ  ผู้เรียนที่เป็นข้าราชการอาจจะต้องลาศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  หากเป็นการศึกษาเพ่ิมเติมในเวลาราชการ  หรืออาจจะไม่ต้องลาศึกษาหากเป็น
การศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาราชการ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละหลักสูตร   

และในกรณีที่ข้าราชการซึ่งก าลังศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศมีความประสงค์จะเดินทางไปฝึกอบรม  
ดูงาน หรือเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าวิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศ โดยก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรใน
ประเทศ   การด าเนินการตามหลักสูตรดังกล่าวจะมีปัญหาในแง่ข้อกฎหมาย  เนื่องจากการอนุญาตให้
ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือไปเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศ (ตาม
ข้อเท็จจริงมักไม่เข้าข่ายการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เพราะไม่ตรงตามเงื่อนไขของการไปปฏิบัติการ
วิจัย  แต่มักจะเข้าข่ายการไปอบรมการท าวิจัยมากกว่า) ข้าราชการที่จะไปฝึกอบรม ดูงาน หรือเก็บข้อมูลเพ่ือ
จัดท าวิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติจะต้องแยกการด าเนินการออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑)  การพิจารณาอนุมัติและออกค าสั่งให้ข้าราชการพลเรือนไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของข้าราชการประเภทนั้น เช่น ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญก็ต้องพิจารณาให้ไป
ศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒  ลงวันที่  ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๒  และระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒) การพิจารณาอนุมัติและออกค าสั่งให้ข้าราชการไปฝึกอบรม หรือดูงาน  (การไปเก็บข้อมูล
และจัดท าวิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศมักขออนุญาตเป็นขอไปฝึกอบรมวิจัย) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๕ 
 

ทั้งนี้ บางหน่วยงานได้ตัดปัญหาในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาในประเทศหรือศึกษา
นอกเวลาราชการและจะขอไปฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศระยะสั้น โดยการให้ข้าราชการผู้นั้นลากิจ
หรือลาพกัผ่อนไปแทน 

ในกรณีเช่นนี้ จะต้องแยกข้อพิจารณา ค าสั่ง และอ้างอิงระเบียบหรือหลักเกณฑ์ แตกต่างกัน ดังนี้ 

๑)  เรื่องการลาต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง ข้อ ๓๔  
ก าหนดว่า 

“ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เพ่ือ
พิจารณาอนุญาต 

ส าหรับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง เพ่ือพิจารณา
อนุญาต เว้นแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกรุงเทพมหานคร” 

ในกรณีที่ไม่เข้าข่ายการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ข้าราชการจะต้องลา
กิจ หรือลาพักผ่อน โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้ 

ข้อ ๑๙ “ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่
สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ 
แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
   ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๒๑  “ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันท าการ” 
ข้อ ๒๔  "ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันท าการ ......" 
ข้อ ๒๕  "ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้วแต่ไม่

ครบ ๑๐ วันท าการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวัน
ลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันท าการ 

ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันท าการ” 

ข้อ ๒๖  "ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้" 

ข้อ ๑๓  “ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือ ใน
ระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือ
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หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง ส าหรับหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วน
ราชการข้ึนตรงและข้าราชการในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอขออนุญาตต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัด
กรงุเทพมหานครให้เสนอขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
   การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน 
ปลัดกระทรวงทราบด้วย” 

๒)  การไปฝึกอบรม ดูงาน หรือเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ มักท าเป็น
ขอให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งก าหนดไว้ว่า 

ข้อ ๘  “การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ให้ส่วนราชการพิจารณาถึง
หลักการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ความจ าเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญ
ในสาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่ก าหนด ซึ่งต้องก าหนดโครงการศึกษาหรือฝึกอบรม และ
แผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน 

(๒) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ นั้น ต้อง
เป็นสาขาและระดับที่ทางราชการต้องการมาก ซึ่งไม่มีการศึกษาในประเทศ หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอหรือไม่สูง
พอ ซึ่งโดยปกติจะให้ไปศึกษาได้เฉพาะในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีและไม่สูงกว่าปริญญาโท  

ถ้าส่วนราชการใดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากต่างประเทศในสาขาวิชาที่ส าคัญมาก และจะให้ข้าราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี หรือต้องการ
จะใช้ผู้มีความรู้ระดับปริญญาเอกเป็นพิเศษ และจะให้ข้าราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ 
๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติเป็นพิเศษ ตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป แต่
ส าหรับการอนุมัติให้ไปศึกษาระดับปริญญาเอก โดยปกติจะอนุมัติให้เฉพาะผู้ที่จะกลับมาท าการสอนในระดับที่
ส่วนราชการยืนยันเหตุผลความจ าเป็นที่ชัดเจนว่าต้องใช้ผู้มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก หรือกลับมาท าการวิจัย 
หรือผู้ที่มีผลการศึกษา ดีเด่นเป็นพิเศษ หรือ ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมาย อาจจะพิจารณาให้ตามเหตุผล
ความจ าเป็นเฉพาะกรณีก็ได้” 

ข้อ ๙  “การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้อง
พิจารณาถึงอัตราก าลังที่มอียู่ โดยให้มีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม” 

ข้อ ๑๖  “ให้ส่ วนราชการท าสัญญาผูกมัดให้ข้ าราชการที่ ไปศึกษาหรือฝึกอบรม  
ณ ต่างประเทศ กลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการ และในส่วนราชการที่ทางราชการก าหนดเป็น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

ข้าราชการผู้ใดไม่ได้รับราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินให้แก่ทางราชการ ดังนี้  
(๑) ส าหรับผู้ไปศึกษา หรือฝึกอบรม ด้วยทุนประเภท ๑ (ก) หรือทุนประเภท ๑ (ค) 

ให้ชดใช้ทุน เงินเดือนที่ได้รับระหว่างศึกษา หรือฝึกอบรม และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีก
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จ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทาง
ราชการอีกด้วย 

(๒) ส าหรับผู้ไปศึกษา หรือฝึกอบรม ด้วยทุนประเภท ๑ (ข) ให้ชดใช้เงินเดือนที่ได้รับ
ระหว่างศึกษา หรือฝึกอบรม และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวน
เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

 ส าหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับให้ชดใช้เป็นเบี้ยปรับรายเดือน ตามจ านวนที่
กระทรวงการคลังและส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศก าหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดส าหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นเกณฑ์ 

(๓) ส าหรับผู้ไปศึกษา หรือฝึกอบรม ด้วยทุนประเภท ๒ ให้ชดใช้เงินเดือนที่ได้รับ
ระหว่างศึกษา หรือฝึกอบรม และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวน
เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

ในกรณีที่ผู้ไปศึกษา หรือฝึกอบรม  กลับมาแล้วรับราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา 
ให้ลดเงินที่จะต้องใช้และเบี้ยปรับตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ลงตามส่วน 

กรณีข้าราชการที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ แต่โอนไปรับราชการที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  โดยได้รับอนุมัติผ่อนผันให้นับเวลาที่ไปปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นเวลา
รับราชการชดใช้ทุนต่อเนื่อง ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่นั้นรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาที่ก าหนดในระเบียบนี้ด้วย 

การท าสัญญาตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด” 

ข้อ ๒๓  “การดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้ข้าราชการดูงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือต่อจาก
การศึกษาหรือฝึกอบรมอันถือเป็นการศึกษาหรือฝึกอบรมด้วย  ต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ
กรณีศึกษาหรือฝึกอบรม 

(๒) การให้ข้าราชการดูงานด้วยทุนประเภท  ๑  (ก) ทุนประเภท ๑  (ค)  หรือทุน
ประเภท ๒ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาอนุมัต ิ

(๓) การให้ข้าราชการดูงานด้วยทุนประเภท  ๑ (ข) ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด และ
ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ท าความตกลงกันก่อนแล้วด าเนินการเพ่ือเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

(๔) เป็นการดูงานที่มีระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันตามหลักสู ตรหรือโครงการหรือ
แผนการดูงานต่างประเทศ  หากมีระยะเวลาเกินก าหนดให้ด าเนินการเป็นการฝึกอบรม” 

 
************************************************************ 
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๓. ค าถาม  :  ข้าราชการจะขอลาศึกษาในประเทศเป็นบางวัน เช่น ขอลาทุกวันพฤหัสและศุกร์ เป็นเวลา 
๓ เดือน ได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  การอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หาก
ข้าราชการจะขอลาศึกษาในประเทศเป็นบางวันก็สามารถขอได้หากได้รับการอนุญาตจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. เคยมีแนวทางการพิจารณาตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๓.๘/๑๓๗ ลงวันที่ 
๒๕  มีนาคม  ๒๕๔๘  ตอบข้อหารือไปยังกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

 



๙ 
 

๔.  ค าถาม:  การนับเวลาชดใช้กรณีลาศึกษาในประเทศมีหลักเกณฑ์อย่างไร 

ค าตอบ:  ก่อนอ่ืนต้องขอท าความเข้าใจกันก่อนว่า  การลาศึกษาต่างประเทศกับการลาศึกษาในประเทศมี
ความแตกต่างกัน โดยลาศึกษาต่างประเทศจะต้องลาเต็มเวลา ส่วนการลาศึกษาในประเทศอาจลาเป็นช่วงเวลา 
หรือลาเป็นบางวันได้ โดยมีวิธีการนับเวลาชดใช้กรณีลาศึกษาในประเทศดังนี้ 

กรณีท่ีข้าราชการลาศึกษาเป็นบางวัน  (เต็มวัน)  การพิจารณาต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  โดย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ขอให้หน่วยงานที่มีปัญหาในการนับเวลาชดใช้สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง  

ตามระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้าราชการที่ลาศึกษา / ฝึกอบรม อาจจะขอลาศึกษา/ฝึกอบรม
เป็นบางวันได้ โดยไม่มีกฎ หรือระเบียบใดห้ามไว้   ทั้งนี้ การนับเวลาชดใช้ จะมีแนวทางดังนี้ 

๑)  เวลาที่ชดใช้จะนับเวลาจริงที่ลาไปทั้งหมดรวมกัน  เช่น  ลาเฉพาะวันจันทร์ เป็นเวลา ๒ ปี  
จะเท่ากับ ๒ ปี x ๕๒ สัปดาห์ x ๑ วัน =  ๑๐๔  วัน 

๒)  การชดใช้จะน าเวลาที่ค านวณว่าจะต้องชดใช้มาค านวณชดใช้ต่อเนื่อง  เช่นกรณีมีวันลารวม  
๑๐๔ วันตามข้อ ๑) จะเริ่มนับชดใช้ต่อเนื่อง  รวมเวลาทั้งวันธรรมดา และวันหยุดต่อเนื่องกัน  (วันท าการ+
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์  + วันหยุดราชการ) 

๓)  การเริ่มชดใช้จะเริ่มต้นเมื่อใด  หลักในการค านวณจะเริ่มนับเวลาชดใช้ตั้งแต่ข้าราชการลาผู้
นั้นกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่ต้นสังกัด  โดยดูจากวันที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่รายงานตัวกลับมา
ปฏิบัติราชการจริงเป็นหลัก  กล่าวคือกลับมาท างานเมื่อใด ระยะเวลาก็จะเริ่มนับเมื่อนั้น 

๔)  กรณีขอยุติการศึกษาต้องมีหนังสือแสดงความจ านงชัดเจนว่าจะยุติและกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ  เมื่อข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ระยะเวลาในการชดใช้ก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันนั้น 

๕)  กรณีที่ส่วนราชการให้ทุนการศึกษา  โดยทั่วไป หากไม่ส าเร็จการศึกษาและขอยุติการศึกษา 
เงื่อนไขของทุนมักมีสัญญาก าหนดไว้ว่ากรณีที่ผิดสัญญาไม่สามารถศึกษาได้ส าเร็จตามที่ก าหนด  ข้าราชการ
จะต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่ยอมให้ชดใช้เป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญาที่ท าไว้ต่อกัน 

๖)  การนับ/ค านวณการชดใช้ เป็นการพิจารณาเฉพาะราย  ดังนั้น กรณีที่มีข้อสังสัยหรือปัญหา
ใด ๆ ขอให้โทรศัทพ์สอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางโดยตรงเป็นรายๆไป  เจ้าหน้าที่ไม่ควรตีความ
ระเบียบหรือสัญญาที่ท าไว้ด้วยตนเอง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการค านวณระยะเวลาดังกล่าว 
 
๕. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศระดับปริญญาเอก เป็นเวลา ๓ ปี เป็นระยะเวลา
เรียนขั้นต่ าของหลักสูตร จากนั้นได้ขอขยายระยะเวลาเรียนต่อแล้วอีก ๒ ครั้ง ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา 
รวมแล้ว ๑ ปีการศึกษา แต่เนื่องจากงานทดลองยังไม่แล้วเสร็จ จะขอขยายระยะเวลาเรียนต่ออีกได้หรือไม่ 
ทั้งนี้หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๖.๖/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ระยะเวลาที่จะ
อนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ได้ก าหนดให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอกได้ ๔ ปี  ดังนั้น 
หากลาแล้ว ๓ ปี จะขอลาต่อไปอีกได้หรือไม่ และจะได้รับเงินเดือนหรือไม่ 



๑๐ 
 

ค าตอบ: 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๖.๖/ว๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ระยะเวลาที่จะ

อนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ซึ่งก าหนดให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอกได้ ๔ ปี และขอขยาย
ระยะเวลาเรียนต่อแล้วอีก ๒ ครั้ง ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา รวมแล้ว ๑ ปีการศึกษา รวมระยะเวลาที่ผู้มี
อ านาจพิจารณาอนุมัติสามารถอนุญาตได้ไม่เกิน ๕ ปี   

ส าหรับการขอขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว๒๒ ลงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๒  ข้อ ๒๐ ก าหนดไว้ว่า  

“ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องศึกษา
เพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จะเปลี่ยนแปลง
ก าหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝึกอบรม โครงการวิจัย  หรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ไปจากที่
ได้รับอนุมัติไว้ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ” 
 ส่วนการให้ได้รับเงินเดือน ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ  และเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๓๓ บัญญัติว่า 

“ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงินเดือนใน
ระหว่างลาไม่เกินสี่ปี  นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัว
เพ่ือเข้าปฏิบัติราชการ 

  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุญาตการลาเห็นสมควรให้ข้าราชการลาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินหกปี” 

*********************************** 

๖. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาต่อ ท าไมจึงไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีเพราะการไป
ศึกษาก็ต้องเรียนหนักพอ/เครียดเหมือนกับการปฏิบัติงานเช่นกัน 

ค าตอบ:  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ ก าหนดไว้ว่า  
“ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
...(๖) ในครึ่งปที่แล้วมา ส าหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
หรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน” ดังนั้น จึงต้องยอมรับกติกาซึ่งผู้ที่จะขอลา
ศึกษาควรทราบอยู่แล้วว่าจะไม่ได้สิทธิในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดู
งาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๒ ได้ก าหนดไว้ใน ข้อ ๔ ว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยค านึงถึง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  ...  



๑๑ 
 

(๓) การศึกษาเพ่ิมเติมตามค าสั่งหรือการมอบหมายของทางราชการในหลักสูตรที่ อ.ก.พ.กรม หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ให้
ถือเสมือนว่าข้าราชการที่ไปศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจจะน าผลงานจากการศึกษามา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้” 

ดังนั้น หากหลักสูตรที่ไปศึกษาในประเทศเข้าข่ายตาม ข้อ ๔ (๓) ก็อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนได้ แต่ถ้าไปศึกษาต่างประเทศจะไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ก าหนดให้อ านาจไว้   ทั้งนี้ ขอย้ าว่า อย่า
ไปสับสนกับการจัดท าสัญญา เพราะการปฏิบัติตามสัญญาในการปฏิบัติราชการชดใช้ หรือการชดใช้เงินและ
เบี้ยปรับ ซึ่งข้าราชการยังคงต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันและเงื่อนไขของสัญญาที่ท าไว้กับทางราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการท าสัญญาและการชดใชเงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้าราชการที่ได้รับการอนุญาตยังคงต้องท า
สัญญาและชดใช้ตามระเบียบและสัญญาต่าง ๆ  

*********************************** 

๗. ค าถาม: พนักงานราชการจะเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  มิได้ก าหนดให้สิทธิการลาศึกษารวมทั้งการปรับ
วุฒิให้แก่พนักงานราชการ เนื่องจากระบบพนักงานราชการเป็นระบบสัญญาจ้างตามสมรรถนะของบุคคลซึ่งได้
มีการประกาศรับสมัคร และพนักงานราชการผู้นั้นได้ผ่านการประเมินตามวุฒิที่เปิดรับสมัครส าหรับต าแหน่ง
นั้น  ดังนั้น จึงก าหนดสิทธิการลาเฉพาะที่จ าเป็น เช่น การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร และลาเพ่ือ
ตรวจเลือกเตรียมพล  เท่านั้น  ส่วนการลาศึกษาเป็นการลาที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ต้องใช้เวลาราชการมาก จึง
มิได้ก าหนดสิทธิการลาดังกล่าวไว้  

หากท่านประสงค์ที่จะศึกษาต่อ อาจจะศึกษาต่อนอกเวลาราชการได้  แต่ทั้งนี้ การได้รับคุณวุฒิ
เพ่ิมขึ้น ไม่สามารถขอปรับวุฒิ อัตราเงินเดือน หรือต าแหน่งได้  ยกเว้นกรณีผ่านการสรรหาและเลือกสรรตาม
วุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น จึงจะสามารถบรรจุในต าแหน่งตามคุณวุฒิและรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ 

*********************************** 

๘ ค าถาม: ทางกระทรวงมีค าสั่งให้ผู้บริหารไปฝึกอบรมในประเทศ โดยระหว่างนี้ได้ท าการแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทน  แต่ระหว่างที่ผู้บริหารลาฝึกอบรมจะขอกลับเข้ามาเซ็นงานได้หรือไม่  โดยท่ีในค าสั่งไม่ได้
ระบุช่วงเวลาสิ้นสุดเอาไว้  แต่ระบุว่าจนกว่าจะกลับเข้ามาปฏิบัติราชการได้ตามปกติ 

ค าตอบ:  ไม่สามารถท าได้เนื่องจากเป็นการขัดกับค าสั่งลาฝึกอบรม และค าสั่งของการแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทน และหากผู้บริหารท่านนั้นกลับไปเซ็นงานจริง ถือว่าค าสั่งลาฝึกอบรมสิ้นสุดลงทันที 

******************************** 
  



๑๒ 
 

ถาม – ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัตกิารวิจัยในต่างประเทศ 
******************************** 

 
๙. ค าถาม: ข้าราชการที่ได้ขออนุญาตให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ หากครบก าหนดสัญญาแล้วไม่เดินทาง
กลับมาปฎิบัตหิน้าทีร่าชการตามสัญญา  ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทางวินัย อย่างไร 
 
ค าตอบ:  กรณีท่ีข้าราชการขอลาศึกษาและส าเร็จหรือยุติการศึกษาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นลาศึกษาต่างประเทศหรือ
ในประเทศ ถ้าไม่เดินทางกลับประเทศไทยหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๙  หรือไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้
ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๓.๘.๕/ว๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ หากระยะเวลาล่วงเลยไปเกิน ๑๕ วัน ข้าราชการผู้นั้นอาจเข้า
ข่ายเป็นข้าราชการที่ขาดราชการเกิน ๑๕ วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ข้าราชการผู้นั้นจะต้องถูกด าเนินการ
ทางวินัย ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๔๐๑/ว๕๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๐ 
ดังนี้ 
 
 

 



๑๓ 
 

 

 



๑๔ 
 

 

 
 

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าราชการไม่กลับมาปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องถูกด าเนินการทางวินัยแล้ว ในทาง

แพ่งก็ยังคงต้องถูกด าเนินคดี โดยผู้ค้ าประกันซึ่งมักจะเป็นญาติสายตรงหรือข้าราชการ ผู้ค้ าประกันก็จะต้อง
รับผิดชอบชดใช้เงินแทนข้าราชการอยู่ดี  ดังนั้น ข้าราชการที่ลาศึกษาเพ่ิมเติม ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
สัญญา ในการชดใช้ท าผิดสัญญาและควรจะเจรจาชดใช้ทุนให้ได้ความชัดเจนด้วย  

**************************************** 

๑๐. ค าถาม:  ขอถามรายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินของนักเรียนทุนระดับปริญญาเอก มีหลักเกณฑ์
เบิกจ่ายค่าด าเนินการวิจัยในประเทศไทยอย่างไรบ้าง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับสามารถเบิกได้หรือไม่- หาก
อาจารย์ที่ปรึกษาจะเดินทางมาด้วยสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ค่าเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ในการ
น าเสนองานวิจัย สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่  

ค าตอบ:  โดยทั่วไปการให้ทุน เจ้าของทุนมักให้ค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการท า
การวิจัยที่เก่ียวข้องด้วยแล้ว  ดังนั้น การที่ข้าราชการลาศึกษาจะกลับมาท าวิจัยในประเทศไทยจึงมักไม่ได้อยู่ใน
เงื่อนไขของทุนที่จะเบิกค่าใช้จ่ายพิเศษ โดยเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน 

ส่วนหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุมวิชาการของนักเรียนระดับ
ปริญญาเอก คงต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงตามระเบียบของเจ้าของทุน ส าหรับทุนของ ก.พ. มีแนวทาง ดังนี้       

๑. การประชุมสัมมนาหรือประชุมวิชาการเป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่าพาหนะเดินทางโดยประหยัด ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก และค่าวีซ่า (ถ้ามี) เป็นต้น 



๑๕ 
 

๒. กรณีท่ีเป็นข้อบังคับของหลักสูตร สามารถเบิกจ่ายได้ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาศึกษาปริญญาเอก 
๓. กรณีท่ีไม่ได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร แต่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ สามารถเบิกได้ ๑ ครั้ง 

โดยราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียน ส่วนคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ให้นักเรียนรับผิดชอบเอง 
ดังนั้น กล่าวโดยสรุป ทุนใดให้เบิกค่าใช้จ่ายใดบ้าง  ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทุนนั้น ๆ เอง 

**************************************** 

๑๑.  ค าถาม: ทาง ก.พ. ใช้เกณฑ์อะไรในการประมาณเงินค่าเตรียมตัวเดินทางและค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ประเทศของนักเรียนทุนรัฐบาลในเมื่อค่าครองชีพในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน 

ค าตอบ:  การพิจารณาปรับงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาล  ส านักงาน ก.พ. พิจารณาจาก
อัตราค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้นของทุกประเทศในปัจจุบัน  หากอัตราค่าครองชีพเพ่ิมขึ้นก็จะพิจารณาปรับ
งบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาลทุก ๒ ปี   ทั้งนี้ ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการ
การศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ใน
ต่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๒๓  ซี่งก าหนดไว้ว่า “ให้ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนท ารายงานค่าครองชีพใน
ประเทศซึ่งรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการครองชีพของทุนอ่ืนๆ ที่ให้กับนักเรียนทุนที่ศึกษาในประเทศนั้น           
พร้อมความเห็นว่าสมควรปรับปรุงค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับประเทศหรือเมืองในประเทศนั้นหรือไม่ต่อ
ส านักงาน ก.พ. อย่างน้อยทุก ๒ ปี เพ่ือให้ส านักงาน ก.พ.พิจารณาปรับปรุงค่าใช้จ่ายตามความในหมวดนี้ให้
เหมาะสมต่อไป” 

การพิจารณาปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาลดังกล่าว ส านักงาน ก.พ. จะ
ใช้ข้อมูล Customer Price Index ของ United Nation มาเป็นข้อมูลหลักในการพิจารณาปรับปรุง 

ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มักเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีรายละเอียดระบุไว้
ในสัญญาและครอบคลุมทุกเรื่อง  เว้นแต่เจ้าของทุนจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ข้าราชการหรือนักเรียนทุน
ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขตามสัญญาให้ได้ความชัดเจนก่อนลงนามในสัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาภายหลัง 

**************************************** 

๑๒. ค าถาม: ข้าราชการที่ลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายราย
เดือนด้วยหรือไม่ 

ค าตอบ:  โดยทั่วไปการให้ได้รับเงินเดือน ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ  และ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๓๓ บัญญัติว่า 

“ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงินเดือนใน
ระหว่างลาไม่เกินสี่ปี  นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัว
เพ่ือเข้าปฏิบัติราชการ 

  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุญาตการลาเห็นสมควรให้ข้าราชการลาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินหกปี” 



๑๖ 
 

ส าหรับข้าราชการที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายรายเดือน จะมีเฉพาะข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษา 
โดยเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเจ้าของทุนนั้น ๆ เป็นหลัก (ตัวอย่างเช่น นักเรียนทุน
รัฐบาลของ ก.พ. ท่านอาจดูรายละเอียดจ านวนเงินที่นักเรียนทุนรัฐบาลได้รับจากเว็ปไซด์ www.ocsc.go.th) 

*********************************** 

๑๓. ค าถาม: หากต้องการลาศึกษาต่อต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว โดยไม่ขอรับเงินเดือนเพื่อจะได้ไม่ต้อง
มีภาระต้องชดใช้ทางราชการ จะท าได้หรือไม่ 

ค าตอบ: ข้าราชการทุกคนจะต้องได้รับเงินเดือนตามที่พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ
บ านาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนด  และในส่วนของข้าราชการลาศึกษาในประเทศ
และต่างประเทศ มาตรา ๓๓ บัญญัติไว้ว่า .... “ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลา......”   ดังนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าราชการได้รับสิทธิในการ
ได้รับเงินเดือนตามกฎหมาย ข้าราชการไม่สามารถร้องขอว่าจะไม่รับเงินเดือน เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนด เช่น การลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

*********************************** 

๑๔. ค าถาม: อยากทราบว่าข้าราชการพลเรือนลาศึกษาหรือที่ได้รับทุนให้ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ หาก
อยากกลับมาประเทศไทย (เช่น กลับมาเยี่ยมบ้าน หรือกลับมาเก็บข้อมูลท าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น) ต้องขอ
อนุญาตกลับเข้าประเทศไทยหรือไม่ มีกฏระเบียบ ที่สามารถอ้างอิงได้ในส่วนใด 

ค าตอบ: ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ 
ดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้าราชการทุกคน (“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการที่อยูในสังกัด 
สวนราชการ ยกเวนขาราชการทหารและขาราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม) การขอลาไปศึกษา  
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงานในต่างประเทศ หากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอ านาจแล้วทุกครั้ง  
ใหส่วนราชการเจาสังกัดแจ้ง ส านักงาน ก.พ. ทราบเพื่อการติดตามผล 

และตัวข้าราชการจะต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และ
การให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึ่งก าหนดไว้ใน ข้อ ๒๗ “เมื่อเดินทางถึงประเทศที่ศึกษาหรือฝึกอบรม  และระหว่างที่ศึกษาหรือฝึกอบรม  
อยู่ในต่างประเทศ 

(๑) บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนของรัฐบาลและนักเรียนทุนส่วนตัวต้องรายงานตัวต่อส านักงานผู้ดูแล
นักเรียนโดยด่วน ในกรณีที่ไม่อาจไปรายงานตัวด้วยตนเองได้  ก็ให้ส่งรายงานการเดินทางและแจ้งสถานที่พัก
อาศัย 

(๒) บุคลากรภาครัฐ และ นักเรียนทุนของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ หาก
ประสงค์จะท าการสมรสให้รีบรายงาน พร้อมส่งหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนทราบ  
ในกรณีจะท าการสมรสกับชาวต่างชาติ ต้องแสดงเหตุผลให้เป็นที่พอใจว่าจะไม่สละสัญชาติไทย 



๑๗ 
 

  ส าหรับนักเรียนทุนส่วนตัวให้เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ฝากและออกค่าใช้จ่ายที่ได้ท าไว้กับ
ส านักงาน ก.พ. 

(๓)  บุคลากรภาครัฐ และ นักเรียนทุนของรัฐบาลจะท างานเพ่ือหารายได้ในระหว่างศึกษาหรือ
ฝึกอบรมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.พ. หรือส านักงานผู้ดูแลนักเรียน 

  ส าหรับนักเรียนทุนส่วนตัวให้เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ฝากและออกค่าใช้จ่ายที่ได้ท าไว้กับ
ส านักงาน ก.พ. 

(๔) บุคลากรภาครัฐ และ นักเรียนทุนของรัฐบาลจะเดินทางกลับประเทศไทย หรือ เดินทางออกจาก
ประเทศท่ีก าลังศึกษาหรือฝึกอบรมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.พ. หรือส านักงานผู้ดูแลนักเรียน 

  ส าหรับนักเรียนทุนส่วนตัวให้เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ฝากและออกค่าใช้จ่ายที่ได้ท าไว้กับ
ส านักงาน ก.พ. 

(๕) บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแลของ ก.พ. ใน
ต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับของประเทศที่ศึกษาหรือฝึกอบรมอยู่  และ
ประเทศท่ีเดินทางผ่านโดยเคร่งครัด 

(ข) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และค าแนะน าของส านักงาน ก .พ.  และ
ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนโดยเคร่งครัด 

(ค) ต้องรักษาความสามัคคี ในระหว่างนักเรียนและคนไทยด้วยกัน และต้องรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับประชาชนของประเทศท่ีไปศึกษาด้วย 

(ง) ต้องไม่รายงานเท็จ หรือ รายงานโดยปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต่อส านักงาน  ก.พ. 
หรือส านักงานผู้ดูแลนักเรียน 

(จ) ตอ้งไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ 
(ฉ) ต้องไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ช) ต้องไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่เกียรติยศชื่อเสียงของตน เช่น 

ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ หมกมุ่นในการพนัน ก่อหนี้สินจนเป็นที่
เสียหายแก่ชื่อเสียงของตน ก่อการวิวาท แสดงกิริยาอันไม่สุภาพเรียบร้อย ก่อเรื่องชู้สาว เสพหรือค้ายาเสพติด
ให้โทษ 

(ซ) การอ่ืนซึ่งส านักงาน ก.พ. ประกาศก าหนด” 
ข้อ ๒๘ “บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวในความดูแลของ ก.พ.ผู้ใด

ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือฝ่าฝืนข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับนี้  ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยตาม
ระเบียบนี้  ต้องได้รับการพิจารณาความผิดและก าหนดโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นบุคลากรภาครัฐ  ส านักงาน ก.พ. หรือส านักงานผู้ดูแลนักเรียน อาจด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 



๑๘ 
 

(ก) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ข) ให้ยุติการศึกษา และเดินทางกลับประเทศไทย 
(ค) แจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัด  ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย 

(๒) ในกรณีที่เป็นนักเรียนทุนของรัฐบาล ส านักงาน ก .พ. หรือส านักงานผู้ดูแลนักเรียน อาจ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ข) ชะลอการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจ าเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ส านักงาน ก.พ.เห็นสมควร 
(ค) ให้คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ์แก่ทางราชการ 
(ง) ให้ยุติการศึกษา และเดินทางกลับประเทศไทย 
(จ) แจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัด  ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย 

(๓)  ในกรณีที่เป็นนักเรียนทุนส่วนตัว ส านักงาน ก.พ. หรือส านักงานผู้ดูแลนักเรียน อาจด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ข) เสนอให้ผู้ฝากชะลอการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจ าเดือน หรือยุติการศึกษา และเดินทางกลับ

ประเทศไทย 
(ค) ให้พ้นจากความดูแลของ ก.พ. 
(ง) แจ้งให้ผู้ฝากหรือออกค่าใช้จ่าย ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย”  

*********************************** 

๑๕. ค าถาม: รับราชการเป็นเภสัชกร อยากลาศึกษาต่อต่างประเทศใช้ทุนตัวเอง สาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ
วิชาชีพ ลาโดยไม่ขอรับเงินเดือนได้ไหม 

ค าตอบ  :  ในการพิจารณาให้ข้าราชการลาศึกษา ณ ต่างประเทศ ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะพิจารณาโดยถือ
ปฏิบัติตามหลักการ ข้อ ๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงจะต้องพิจารณาระดับการศึกษา (เช่น ป.โท หรือ ป.
เอก ) และสาขาวิชาที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา จะต้องค านึงถึงลักษณะงานที่สังกัดจะมอบหมายให้ข้าราชการ
กลับมาปฏิบัติงาน เช่น ต าแหน่งเภสัชกรจะขอลาศึกษา ป.โท ควรจะเป็นสาขาที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งเภสัชกร เช่น ปริญญาโททางเภสัชศาสตร์  

กรณีที่จะไปเรียนในสาขาอ่ืนที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  สังกัดจะต้องมีโครงการที่
ชัดเจน ที่จะให้ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่จะน าความรู้ที่จะไปเรียนกลับมาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์
อย่างไร เมื่อใด (ระยะเวลาที่แน่นอน) และมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างไร  (วิชาที่จะไปเรียนควรจะตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งใหม่ด้วย)  

ในทางปฏิบัติสังกัดจะย้ายให้ข้าราชการไปด ารงต าแหน่งใหม่ก่อนเดินทางไปศึกษา ซึ่งจะมีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการที่จะให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติงาน การพิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษา นอกจาก



๑๙ 
 

สังกัดจะต้องพิจารณาตามข้อ ๘ ของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องพิจารณาให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.ข.ต. ลงวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๐ 

-ส าเนา- 
ประกาศ ก.ข.ต. 

เรื่อง  การก าหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
  โดยที่คณะกรรมการก าหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู

งาน ณ ต่างประเทศ (ก.ข.ต.) เห็นสมควรให้การก าหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการ

วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของส่วนราชการมีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๗ (๑) และ (๖)  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้

ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙   ก.ข.ต. จึงก าหนด ให้การ

พิจารณาก าหนดโครงการที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ

ส่วนราชการ นอกจากจะต้องถือปฏิบัติตามหลักการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๘ ข้อ ๒๐ และข้อ 

๒๓ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ 

ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ แล้ว จะต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือแผนกลยุทธ์ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ข้อ ๒ เป็นสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการ หรือเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ หรือภารกิจเร่งด่วน หรือมีผลต่อการวางแผนอัตราก าลังคน 
      ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
            ลงชื่อ    ปรีชา   วัชราภัย 
           (นายปรีชา  วัชราภัย) 
              เลขาธิการ ก.พ. 
              ประธาน ก.ข.ต. 

 
ส าหรับการลาศึกษาของข้าราชการทุกคนจะต้องรับเงินเดือน ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 

เงินปี บ าเหน็จบ านาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน มาตรา ๓๓ ในส่วนของ
ข้าราชการลาศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ว่า .... “ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลา......” 

*********************************** 

๑๖. ค าถาม: ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งติดการชดใช้ทุนลาศึกษาต่ออยู่ เม่ือลาออกไปเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะต้องชดใช้ทุนอย่างไรบ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยถือเป็นข้าราชการได้หรือไม่  จะขอไป
ชดใช้ทุนต่อ ณ มหาวิทยาลัยขณะเป็นพนักงานราชการได้หรือไม่ 



๒๐ 
 

 
ค าตอบ  :  กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างชดใช้ทุนขอลาออกไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
เท่ากับข้าราชการผู้นั้นผิดสัญญาชดใช้ทุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้
เงินกรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒๐ ไดก้ าหนดไว้ว่า 
“ผู้ผิดสัญญาตามข้อ ๑๑ อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับ

ราชการชดใช้ตามสัญญาได้ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ผู้ผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเข้ารับราชการ ต้อง ได้รับการบรรจุให้เข้ารับ

ราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐภายในหกเดือนนับแต่วันที่ออกจากราชการและการออก
จากราชการนั้นต้องมิใช่กรณีถูกลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

(๒) ผู้ผิดสัญญาต้องท าสัญญารับราชการชดใช้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ จะต้องรับราชการ
ชดใช้ 

(๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนดใน
สัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุนและหรือส่วนราชการคู่สัญญา ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้นับ
เวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้ และหากมีการผิดสัญญารับทุนรวมอยู่ด้วยต้อง
ได้รับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย 

(๔) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแห่งใหม่ที่
เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ และ
ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 

(๕) การรับราชการในส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่ ก าหนดในสัญญา 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมและเป็นผู้จัดท า
สัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือเห็นชอบ 

(๖) การผิดสัญญาชดใช้เงินตามสัญญาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินที่ยังขาดอยู่ตาม
สัญญา พร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า โดยให้คิดลดลงตามส่วนของเวลาที่รับราชการชดใช้แล้ว 

(๗) ในกรณีที่ได้ ฟ้องร้องด าเนินคดี ต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ถ้า
เป็นกรณีที่จะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงินค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ด าเนินคดีซึ่งได้ใช้จ่ายไปแล้ว 

(๘) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญาจากผู้ผิด
สัญญา หรือผู้ค้ าประกัน หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้ เงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้วทั้งหมด
หรือบางส่วน บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น” 

และ ข้อ ๒๑  ก าหนดว่า  



๒๑ 
 

“ผู้ผิดสัญญาตามข้อ ๑๑ ซ่ึงไม่อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับ
ราชการชดใช้ตามสัญญาตามข้อ ๒๐ อาจขอให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่เป็นการรับราชการชดใช้
ทุนได้ โดยต้องชดใช้เงินบางส่วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี ้

(๑) ผู้ผิดสัญญาซึ่งเป็นข้าราชการ รับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งต้องชดใช้คืนเงินทุน เงินเดือน และเบี้ยปรับ ให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้ค่าเสียหายที่เป็น
เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือตามที่ค านวณได้ในกรณีที่ผิดสัญญาให้ครบถ้วนทั้งจ านวนในวันที่
ท าสัญญาผ่อนผัน ส่วนเงินทุน เบี้ยปรับของเงินทุน เบี้ยปรับของเงินเดือนและเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการ
จ่ายช่วยเหลือ ให้น าไปค านวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ 

ในกรณีที่ไม่ได้รับทุน ให้ชดใช้เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ส่วนเบี้ยปรับของเงินเดือน 
และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ให้น าไปค านวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญา
ฉบับใหม ่

(๒) ผู้ผิดสัญญาต้องท าสัญญารับราชการชดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ 
(๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนดใน

สัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุน และหรือส่วนราชการคู่สัญญา ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือให้นับ
เวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้ และหากมีการผิดสัญญารับทุนรวมอยู่ด้วยต้อง
ได้รับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย 

(๔) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแห่งใหม่ที่
เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ และ
ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันที ที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 

(๕) การรับราชการในส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนดในสัญญา ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมและเป็นผู้จัดท าสัญญา
ฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือเห็นชอบ 

(๖) การผิดสัญญาชดใช้เงินตามสัญญาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงินที่ยังช าระไม่ครบ
ตาม (๑) พร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ยังขาดอยู่โดยให้คิดลดลงตามส่วนของเวลารับราชการชดใช้ไป
แล้ว 

(๗) ในกรณีที่ได้ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ถ้าเป็น
กรณีท่ีจะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงิน ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินคดีซึ่งได้ใช้
จ่ายไปแล้ว 

(๘) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญาจากผู้ผิด
สัญญาหรือผู้ค้ าประกัน หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงิน อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้วทั้งหมด
หรือบางส่วน บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น” 



๒๒ 
 

 ส าหรับระยะเวลที่ข้าราชการจะต้องท างานชดใช้ หรือจ านวนเงินที่ต้องชดใช้กรณีผิดสัญญาจะเป็น
เท่าใด ขอให้พิจารณาจากสัญญาที่ข้าราชการผู้นั้นท าไว้กับส่วนราชการเป็นหลัก  เนื่องจากตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์อาจก าหนดไว้เพียงให้ปฏิบัติราชการชดใช้เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ไป หรือถ้าผิดสัญญาจะต้องชดใช้
เงนิและเบี้ยปรับอีก ๑ เท่า  แต่ถ้าสัญญาก าหนดเพิ่มเติมเป็นอย่างอ่ืนและคู่สัญญาได้ตกลงยินยอมท าสัญญาให้
กัน การชดใช้ก็ต้องเป็นไปตามสัญญาที่ท าข้ึนดังกล่าว 

*********************************** 

๑๗. ค าถาม: เป็นข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัย... ลาศึกษาต่อปริญญาเอก เมื่อปี ๒๕๓๒ หลังจาก ๕ ปี
เหตุใดจึงไม่ได้รับเงินเดือน ทั้งท่ีได้ขอขยายเวลาศึกษาอย่างต่อเนื่อง เหตุใดหลักเกณฑ์จึงแตกต่างจาก ก.พ.
ซึ่งข้าราชการลาศึกษาสามารถได้รับเงินเดือนสูงสุดถึง ๖ ปี  

ค าตอบ:  เรื่องนี้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๓๓ ซึ่งบัญญัติว่า 

“ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงินเดือนใน
ระหว่างลาไม่เกินสี่ปี  นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัว
เพ่ือเข้าปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุญาตการลาเห็นสมควรให้ข้าราชการลาไปศึกษาฝึกอบรม  ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินหกปี” 
 และเรื่องนี้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๖.๖/ว.๑๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕  เรื่อง 
การให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือน  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาที่
จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศโดยได้รับเงินเดือนไว้ดังนี้ 

ประเทศ ระดับปริญญาที่ศึกษา ระยะเวลาที่ให้อยู่ศึกษาโดยได้รับเงินเดือน 
สหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ 
ประเทศนิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ประเทศอินเดีย 

 
ปริญญา  โท 
 
ปริญญา เอก 

 
ประมาณ ๒ ปี 
 
ประมาณ ๔ ปี 

 
ประเทศแคนาดา 

ปริญญา  โท 
 
ปริญญา เอก 

ประมาณ ๒ ๑/๒ ถึง ๓ ปี (รวม Qualifying 
Program ๖ เดือน ถึง ๑ ปี) 
ประมาณ ๔ ๑/๒ ถึง ๕ ปี รวม Qualifying 
Program ๖ เดือน ถึง ๑ ปี) 

 
 
ประเทศออสเตรเลีย 

ปริญญา  โท 
 
ปริญญา เอก 

ประมาณ ๒ ๑/๒ ถึง ๓ ปี (รวมการเรียน
ภาษาอังกฤษ และวิชาพ้ืนฐาน ๖ เดือน ถึง  ๑ ปี) 
ประมาณ ๔ ปี ๖ เดือน (รวมการเรียนภาษาอังกฤษ 
และวิชาพ้ืนฐาน ๖ เดือน) 
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ประเทศ ระดับปริญญาที่ศึกษา ระยะเวลาที่ให้อยู่ศึกษาโดยได้รับเงินเดือน 

 
 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

ปริญญา โท (Diplom) 
 
 
 
ปริญญา เอก (Doctor) 

ประมาณ ๔ ปี ๖ เดือน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (รวม
การเรียนและสอบเพื่อวัดความรู้ทางภาษาส าหรับ
นักเรียนต่างชาติด้วย) ส าหรับสาขาอ่ืนอาจใช้เวลา
มากกว่านี้ 
ให้ศึกษาประมาณ ๕ ปี ๖ เดือน (รวมการเรียนและ
สอบวัดความรู้ทางภาษาส าหรับนักเรียนต่างชาติ
ด้วย) 

 
ประเทศฝรั่งเศส 

ปริญญา โท (MètrÏse) 
ปริญญา เอก (Doctor) 

ประมาณ ๓ ปี (รวมการเรียนภาษา ๑ ปี) 
ประมาณ ๕ ปี (รวมการเรียนภาษา ๑ ปี และสอบ
เพ่ือรับประกาศนียบัตร DEA อีก ๑ – ๒ ปีแล้ว) 

 
ประเทศญี่ปุ่น 

ปริญญา  โท 
 
ปริญญา เอก 

ประมาณ ๓ ปี ๖ เดือน (รวมภาษา ๑ ปีและ
ศึกษาวิจัย ๑ ปี ก่อนเข้าศึกษาปริญญาโท) 
ประมาณ ๕ ปี (รวมภาษา ๑ ปีและศึกษาวิจัย ๑ ปี 
ก่อนเข้าศึกษาปริญญาเอก) 

 
ดังนั้น การก าหนดให้ข้าราชการลาศึกษา โดยได้รับเงินเดือนเป็นเวลาเท่าใดระหว่าง ๔ – ๖ ปี จึงเป็น

ดุลยพินิจของส่วนราชการที่จะพิจารณา และเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงของข้าราชการแต่ละรายไป 
********************************** 

๑๘. ค าถาม:  ข้าราชการที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ กขต. ก าหนดจะขอลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้หรือไม่  ส านักงาน ก.พ. มีแนวทางในการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่ 

ค าตอบ:  ผลการสอบภาษาอังกฤษ  เพ่ือเป็นการกลั่นกรองให้ข้าราชการมีพ้ืนความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่
จะไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเรียน ก.ข.ต.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการที่จะไปศึกษาต้องมีความรู้
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 ส าหรับผู้ที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา ต้องมี 
 ผลสอบ  TOEFL   ไม่น้อยกว่า 500  คะแนน (หรือไม่น้อยกว่า 173 คะแนน ในระบบ 

Computer based หรือไม่น้อยกว่า 61 คะแนน ในระบบ Internet based) หรือ 
 ผลสอบ Michigan Test ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 

 ส าหรับผู้ที่จะไปศึกษา  ณ แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิ วซีแลนด์  ต้องมีผลสอบ 
IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน (ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งใช้ผลสอบ IELTS) 
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 หนังสือส านักงาน ก.พ.  ที่ สร ๐๗๐๒/ว.๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๕  ก.พ. ได้ก าหนด
เงื่อนไขความรู้ภาษาอังกฤษของข้าราชการที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา ว่า จะต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ า
กว่า ๕๐๐ คะแนน หรือผลสอบ Michigan Test ไม่ต่ ากว่า ๘๐ คะแนน ในกรณีที่ข้าราชการส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีหรือโทจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ก.พ.ผ่อนผันให้ผู้นั้นไม่ต้องทดสอบ TOEFL หรือ 
Michigan Test  เว้นแต่สถานศึกษาที่ตอบรับต้องการผลสอบ TOEFL หรือ Michigan Test  ข้าราชการ
ดังกล่าวจึงต้องทดสอบ TOEFL หรือ Michigan Test ให้ได้คะแนนตามที่ก าหนด  และ 

 หนังสือส านักงาน ก.พ.  ที่ นร ๐๗๐๖.๖/ว.๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  ก.พ. ได้
ก าหนดเงื่อนไขความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการที่ไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
และแคนาดา ว่า จะต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า ๕.๕ 
คะแนน  ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาและสถานศึกษาไม่ต้องการผลสอบภาษาอังกฤษ 

 กรณีศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก การอบรมภาษาก่อนเข้าศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใน
หลายประเทศได้ก าหนดให้ผู้สมัครเข้าเรียนจะต้องอบรมภาษาอังกฤษก่อนจะรับเข้าศึกษาเป็นเวลา ๕ สัปดาห์ 
๑๐ สัปดาห์ หรือ ๑๕ สัปดาห์  ดังนั้น ก.ข.ต.จึงก าหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ออสเตรเลีย  อังกฤษ หรือ นิวซีแลนด์ จะสามารถไปอบรมภาษาอังกฤษได้ไม่เกิน ๔ เดือน  

  การอบรมเฉพาะภาษาอังกฤษ  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑) อนุมัติข้าราชการที่อยู่ในสายงานครู และอาจารย์ ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

เพ่ือน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการอ่าน แปล และเขียนต ารา รวมทั้งท างานวิจัย 
๒) ส าหรับข้าราชการสายงานอ่ืน ๆ จะพิจารณาเฉพาะรายที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดมีเหตุผล

ความจ าเป็น มีโครงการที่ชัดเจน ที่จะให้ข้าราชการน าความรู้กลับมาใช้ประโยชน์ ในงาน โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (เพ่ือให้สังกัดได้พิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการและในกรณีที่สังกัดอนุมัติ ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ ส านักงาน ก.พ. ทราบด้วย) 

๓) จะอนุมัติเพียงครั้งเดียว โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน 
๔) เมื่อครบก าหนดแล้วให้ข้าราชการเดินทางกลับประเทศไทย โดยจะขอเปลี่ยนโครงการ

เป็นฝึกอบรมหลักสูตรอื่นหรือศึกษาต่อมิได้ 
๕) ภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ข้าราชการจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการครบ 

๖ เดือนก่อน จึงจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมครั้งใหม่ได้ ยกเว้นการไปฝึกอบรมในลักษณะของการไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ดังนั้น ในประเทศที่ ก.พ. ก าหนดคะแนนภาษาอังกฤษไว้ แต่ข้าราชการมีผลทดสอบภาษาอังกฤษต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วนราชการควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่ กขต. ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นการกลั่นกรองให้
ข้าราชการที่จะไปศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการศึกษา และเพ่ือ
เป็นประโยชน์ของทางราชการที่จะได้ข้าราชการที่มีคุณภาพกลับมาปฏิบัติราชการ และส่วนราชการควร
พิจารณาให้ความส าคัญในเรื่องภาษาอังกฤษ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
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ทั้งนี้ หากส่วนราชการจะอนุญาตให้ข้าราชการที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไป
ศึกษาในต่างประเทศ (เฉพาะประเทศที่ ก.พ. ก าหนดคะแนนภาษาอังกฤษไว้) ก.พ.มีแนวทางในการพิจารณา
อนุมัติโดยจะก าหนดเห็นชอบให้ไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ได้ประมาณ ๓ เดือนก่อน 
(ระยะเวลาทีอ่นุญาตให้ไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๔ เดือน) เพ่ือดูผลการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย  โดยมให้ถือเป็นกรณีตัวอย่าง และให้ข้าราชการจัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนปริญญาโท/เอก
มาให้ส่วนราชการพิจารณาภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาขยายเวลาศึกษาต่อไปด้วย   แต่หากข้าราชการไม่สามารถจัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนปริญญา
โท/เอกให้พิจารณาภายในเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ก็ให้เดินทางกลับประเทศไทยเพ่ือเข้าปฏิบัติราชการโดยด่วน
ต่อไป 

********************************** 

๑๙. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาต่อต่างประเทศ หากต้องกลับมาประเทศไทยในขณะที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาโดยเหตุใด ๆ และต้องการจะรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง และ
จะกลับไปศึกษาใหม่โดยไม่ต้องท าเรื่องลาศึกษาอีกได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  กรณีนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีข้าราชการกลับประเทศไทยชั่วคราว และ
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้  โดยมีการตอบข้อหารือของทบวงมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ที่  สร ๐๒๐๒ /๕๘๘๕       ทบวงมหาวิทยาลัย 
         ๓๒๘  ถนนศรีอยุธยา พญาไท 
         กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
      ๔  มีนาคม  ๒๕๓๑ 
เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการกลับประเทศไทยชั่วคราวและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
เรียน เลขาธิการ  ก.พ. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนังสือกรมวิเทศสหการ  ที่  สร  ๑๘๐๔ (๒) / ๒๑๗  ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๒๕ 
  ด้วย  ขณะนี้มีข้าราชการที่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
กลับประเทศไทยชั่วคราวเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ และขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  เมื่อครบก าหนดแล้วก็กลับไปศึกษาต่ออีก ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติที่จะขอหารือ ดังนี้ 
  ๑.  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในระหว่างกลับประเทศไทยชั่วคราวเป็นการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประ เทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
หรือไม ่
  ๒.  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ถือว่าเป็นการยุติการศึกษาชั่วคราว หรือไม่ 
  ๓.  หลังจากรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการแล้วจะกลับไปศึกษาต่ออีก จะต้องด าเนินการ
ขออนุมัติใหม่ หรือไม่ 



๒๖ 
 

  ๔.  ระยะเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติราชการชั่วคราว สามารถน ามาหักชดใช้ระยะเวลาในการลา
ศึกษาต่อที่จะต้องชดใช้กับทางราชการตามสัญญฯ หรือไม่ 
  กรณีปฏิบัติของข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามที่หารือนี้ กรมวิเทศสหการได้
เคยก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ส าหรับผู้รับทุนประเภท ๑ (ข) ดังรายละเอียด  ตามหนงสือกรมวิเทศสหการที่
แนบมาพร้อมนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดพิจารณาน าเสนอ  ก.ข.ต. ต่อไป
ด้วย  จะขอบคุณยิ่ง 
       ขอแสดงความนับถือ 
                  (ลงชื่อ)   ก าแหง  สถิรกุล 
       (นายก าแหง  สถิรกุล) 
       รองปลัดทบวง ปฏิบัติราชการแทน 
              ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
กองการเจ้าหน้าที่ 
โทร.  ๒๔๕-๗๙๑๘-๙  

****************** 
ส านักงาน ก.พ. ได้ตอบข้อหารือไปว่า 

 
ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๔๓๕      ส านักงาน  ก.พ. 
        ถนนพิษณุโลก  กท  ๑๐๓๐๐ 
      ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๓๑ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการกลับประเทศไทยชั่วคราว  และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
เรียน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
อ้างถึง หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  ทม  ๐๒๐๒ / ๕๘๘๕  ลงวนัที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๓๑ 
 
  ตามหนังสือที่อ้างถึง  ขอหารือปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการผู้อยู่ในระหว่างการลา
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และได้รับอนุมัติกลับประเทศไทยชั่วคราว เพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์  
แล้วขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเมื่อครบก าหนดแล้วก็กลับไปศึกษาต่ออีก  
รวม ๔ ประเด็นด้วยกัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 
  เรื่องนี้  ส านักงาน ก.พ. ขอเรียนตามประเด็นข้อหารือ ดังนี้ 

๑. ข้าราชการผู้อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และได้รับอนุมัติให้เดินทางกลับ
ประเทศไทยชั่วคราวเพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ หากรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการใน



๒๗ 
 

ระหว่างกลับประเทศไทยชั่วคราวนั้นไม่ถือว่าข้าราชการผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒   

๒. การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อหารือ ไม่ถือว่าเป็นการยุติการศึกษา 
๓. ข้าราชการตามข้อหารือ ถือว่าเป็นผู้อยู่ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  

ณ ต่างประเทศ  ฉะนั้น เมื่อจะกลับไปศึกษาต่อหลังจากเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วตาม
ก าหนด ส่วนราชการเจ้าสังกัดจึงไม่ต้องด าเนินการขออนุมัติให้ไปศึกษาใหม่อีก 

๔. ระยะเวลาที่ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการชั่วคราวตามข้อหารือไม่อาจน ามาหักชดใช้
ระยะเวลาในการลาศึกษาต่อที่จะต้องชดใช้กับทางราชการตามสัญญา 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
       ขอแสดงความนับถือ 
          (ลงชื่อ)   อุดล  บุญประกอบ 
                        (นายอุดล  บุญประกอบ) 
        รองเลขาธิการ  ก.พ. 
        ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 
กองการศึกษาต่างประเทศ 
โทร.  ๒๘๑๙๔๕๓ 

แต่ถ้าการกลับเข้าปฏิบัติราชการข้าราชการมีเจตนาจะยุติการศึกษา สังกัดจะต้องออกค าสั่งให้กลับเข้า
ปฏิบัติราชการและถือว่าข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยไม่ส าเร็จการศึกษา  กรณีเช่นนี้ หากข้าราชการ
ประสงค์จะไปศึกษาต่อจะต้องถือว่าการลาศึกษาเดิมได้สิ้นสุดลงแล้ว และจะต้องด าเนินการตามกระบวนการ
ขอลาศึกษาใหม่ ตามเงื่อนไขของระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ (๒) “เป็นผู้ที่มีวันรับราชการเป็นข้าราชการ
ติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี...” หรือจะต้องเข้าข่ายตามข้อยกเว้นของ มติ กขต. ในกรณีได้รับ
ทุนจึงจะสามารถขอให้ส่วนราชการพิจารณาอนุญาตให้ไปศึกษาต่อครั้งใหม่ได้ 

******************************** 

๒๐. ค าถาม: ข้าราชการทีป่ฏิบัติราชการยังไม่ครบ ๑ ปี จะสามารถลาไปศึกษาต่อได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๐ ว่า “ข้าราชการที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

... (๒) เป็นผู้ที่มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ถ้ามีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส่วนราชการใดจะให้ข้าราชการที่มีวันรับราชการไม่ครบหนึ่งปีไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ก็ได้ แต่
ต้องเป็นผู้ที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว” 

ดังนั้น โดยหลักการ ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการมายังไม่ครบ ๑ ปี จะขอลาศึกษาต่อไม่ได้  แต่มี
ข้อยกเว้น ถ้ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งส่วนราชการก็อาจอนุญาตได้ แต่ทั้งนี้ ข้าราชการผู้นั้นต้องพ้นการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 



๒๘ 
 

ข้อยกเว้นนี้ หากข้าราชการที่ประสงค์จะขอลาศึกษายังไม่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะขอลา
ศึกษาไม่ได้  เพราะมีระเบียบฯ ข้อ ๑๔  ก าหนดย้ าไว้ว่า  “การให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการไปศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จะกระท ามิได้”  

********************************* 

๒๑.  ค าถาม: หากข้าราชการมีความประสงค์จะขอลาไปท าวิจัย ณ ต่างประเทศ จะต้องด าเนินการเช่นใด 

ค าตอบ:  ข้าราชการที่จะขอลาไปปฏิบัติการวิจัยจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังนี้ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องพิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่โดยให้มีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้

เสียราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม 
ข้าราชการที่จะไปต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นนักวิจัย 
(๒) มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติแล้ว อย่างน้อย ๒ 

ผลงาน 
(๓) การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการหรือแผนงานที่ส่วนราชการด าเนินงาน

อยู่หรือเตรียมที่จะด าเนินงาน และ 
(๔) หัวข้อวิจัย 

๔.๑  เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั้นๆ ซึ่งก าหนดผู้รับผิดชอบและมี
งบประมาณรองรับชัดเจนหรือ 

๔.๒  หากเตรียมที่จะด าเนินการมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน ที่จะให้ข้าราชการกลับมา
ด าเนินการวิจัยต่อไป  และ 

๔.๓  เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง 
๔.๔ อยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยหรือส่วนราชการ กับรัฐบาล

ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือนิติบุคคล
ต่างประเทศ  โดยเป็นการปฏิบัติการวิจัยซึ่งเจ้าของทุนให้แก่ส่วนราชการโดยตรง 

(๕) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยและค่าครองชีพ ตลอดจนค่าพาหนะเดินทางไปกลับ  
๕.๑  จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ และ 
๕.๒  จะต้องไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง 

(๖) ได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้ว 
ข้าราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑)   มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๒)  มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี แต่ถ้ามีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งต้องพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
(๓)  ส่วนราชการเจ้าสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในด้านการวิจัย หรืองานสอน หรือปฏิบัติงาน

รับผิดชอบในเรื่องที่จะท าการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติการวิจัย 



๒๙ 
 

(๔)  ผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศมาแล้ว จะต้อง
กลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด จึงจะได้รับการพิจารณาให้ไป
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศได้ 

(๕)  ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
มิได้ 

ให้ส่วนราชการรายงานให้ส านักงาน ก.พ. ทราบ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้มีอ านาจสั่งอนุมัติ 
โดยส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑)  โครงการพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ์  ซึ่งต้องแสดงก าหนดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด 

(๒)  บันทึกของส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการไป
ปฏิบัติการวิจัย ความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล โครงการวิจัยกับแผนงานของหน่วยงาน และโครงการวิจัย
ที่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและงบประมาณ รวมทั้งประโยชน์ ที่ทางราชการจะได้รับ 

(๓)  รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 
(๔)  รายละเอียดอัตราก าลังที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่ 
(๕)  ผลงานวิจัยของข้าราชการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

******************************** 

๒๒. ค าถาม: การนับเวลาชดใช้ทุนของข้าราชการจะเริ่มนับตั้งแต่วันรายงานตัวกลับมาปฏิบัติราชการหรือ
ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาตามที่ระบุในหนังสือรับรอง 

ค าตอบ:  การนับเวลาชดใช้ทุนของข้าราชการจะเริ่มนับเวลาชดใช้ตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นรายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดของตน 

******************************** 

๒๓. ค าถาม: มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ออกนอกระบบราชการ (อยู่ในก ากับของรัฐ) ข้าราชการจึงลาออก
และเปลี่ยนเป็นอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแทน อยากทราบว่าในการขอลาศึกษา ฝึกอบรมและดู
งาน ณ ต่างประเทศของพนักงานฯ จะต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือไม่ 

ค าตอบ:  ในกรณีนี้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จึงมิใช่ข้าราชการตาม
ความหมายของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  พนักงานฯ จึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว แต่จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดขึ้นเป็นพิเศษ   

อย่างไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะให้พนักงานฯ ที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ก็อาจท าได้ โดยการขอฝากพนักงานฯ ผู้นั้นให้อยู่ในความดูแลของ 
ก.พ. ในฐานะบุคลากรภาครัฐ ตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความ



๓๐ 
 

ช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่ างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดย
มหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาของบุคลากรภาครัฐที่อยู่ในความ
ดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ ให้ ส านักงาน ก.พ. ตามอัตราที่ ก.พ. ก าหนดในแต่ละประเทศ  ข้อบังคับและ
อัตราเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการศึกษาในต่ างประเทศ ท่านอาจค้นหารายละเอียดได้ที่ 
www.ocsc.go.th 

******************************** 

๒๔. ค าถาม:  ในกรณีข้าราชการลาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศใช้ระยะเวลาเพียง ๑-๕ วัน ต้องท าสัญญา
หรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ: ต้องท าสัญญา เนื่องจากตามระเบียบฯ มิได้ระบุว่า ระยะเวลาในการฝึกอบรมนานเท่าใด จึงมิต้องท า
สัญญา มีเพียงหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๔๑๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ วางแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดท าสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศระยะสั้นไม่เกิน ๑ เดือน ให้จัดท า
เฉพาะสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยไม่
ต้องจัดท าสัญญาค้ าประกันแนบท้ายสัญญา  

**************************************** 

๒๕. ค าถาม: กรณีเป็นข้าราชการลาศึกษาฯ ให้ทางสังกัดท าหนังสือถึงโรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพ และ
น าผลตรวจสุขภาพส่งให้ ก.พ. ใช่หรือไม่ 

ค าตอบ: ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ 
ดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐  ข้อ ๑๒  และข้อ ๑๕ ก าหนดให้ข้าราชการที่จะไปศึกษา
ต่างประเทศ ต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. และส่วนราชการจะต้องส่งผลการ
ตรวจร่างกายและจิตวิทยาของข้าราชการลาศึกษา ณ ต่างประเทศด้วยทุน ๑ (ก) ๑ (ค) และ ๒ ไปให้ ก.พ. 
ทราบด้วย 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราชและสมเด็จเจ้าพระยา ภายหลังจากที่สังกัดออกหนังสือน าให้ข้าราชการ
ไปตรวจร่างกายแล้ว โรงพยาบาลศิริราชจะนัดให้ข้าราชการไปรับผลตรวจร่างกาย และน าไปมอบให้ส่วน
ราชการจัดส่งให้ ก.พ. ทราบ  ส่วนการตรวจร่างกายในส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลจะส่งผลตรวจร่างกายให้
ส านักงาน ก.พ.โดยตรง บางแห่งอาจให้ข้าราชการถือไปมอบให้ส่วนราชการ และให้ส่วนราชการด าเนินการ
จัดส่งไปให้ ก.พ. ทราบ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒ และ ๑๕ ต่อไป 

************************************ 

๒๖. ค าถาม: กรณีข้าราชการไปสัมมนา ณ ต่างประเทศ จะต้องท าสัญญาและส่วนที่เกี่ยวข้อง เหมือนไป
ฝึกอบรมหรือไม่ 

ค าตอบ:  กรณีการไปสัมมนา ณ ต่างประเทศ ส่วนราชการต้องพิจารณาเบื้องต้นก่อนว่าถือเป็นการไปฝึกอบรม
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว าดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ 

http://www.ocsc.go.th/


๓๑ 
 

ดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือไม่  หากมีลักษณะเป็นการฝึกอบรมก็ต้องด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ลาฝึกอบรม 

******************************** 
๒๗. ค าถาม: หากข้าราชการมีความประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา ข้าราชการสามารถไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งตามท่ีต้องการได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  ข้าราชการจะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกาได้ ในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะแล้ว และ
สามารถสืบค้นสถานศึกษาได้จากฐานข้อมูลของ U.S. Department of Education ทั้งในลักษณะของสถาบัน 
หรือสาขาวิชาชีพ 

******************************** 
๒๘.  ค าถาม: กรณีเป็นข้าราชการลาศึกษาฯ ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว จะขอไปศึกษา
ปริญญาโทเพิ่มเติมอีก อยากทราบว่าทางราชการมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเรื่องนี้อย่างไร 
ค าตอบ:  ในกรณีที่ส าเร็จปริญญาโทแล้ว หากจะไปศึกษาปริญญาโทเพ่ิมเติมอีก จะต้องพิจารณาก่อนว่า เข้า
ตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการต้องพิจารณาถึงหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ความจ าเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชา และ
ระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่ก าหนด ซึ่งต้องก าหนดโครงการศึกษาหรือฝึกอบรม และแผนงานหรือ
โครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน 

(๒) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ นั้น ต้องเป็นสาขาและ
ระดับท่ีทางราชการต้องการมาก ซึ่งไม่มีการศึกษาในประเทศ หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอหรือไม่สูงพอ 
 หากเข้าตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนราชการก็อาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาได้ ทั้งนี้
จะต้องเป็นสาขาท่ีไม่ซ้ ากับปริญญาโทที่ได้ส าเร็จมาแล้ว 

************************************** 
๒๙. ค าถาม: กรณีที่ผู้รับทุน ก.พ. เป็นข้าราชการ แล้วสอบได้ทุนตามความต้องการของหน่วยงานอ่ืน
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

ค าตอบ:  ก.พ.จะมีหนังสือถึงสังกัดใหม่ให้ด าเนินการรับโอนข้าราชการหลังจากข้าราชการมีสถานศึกษาตอบ
รับแล้ว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๔ ทั้งนี้ การโอนย้าย
ดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จก่อนที่นักเรียนจะเดินทางไปศึกษา 

************************************** 
๓๐. ค าถาม: กรณีที่ผู้รับทุนเป็นข้าราชการ แต่สอบได้ทุนตามความต้องการของหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการ 
จะสามารถโอนย้ายได้หรือไม่ 
ค าตอบ  :  ในกรณีเช่นนี้ นักเรียนไม่สามารถโอนย้ายได้ นักเรียนจะต้องลาออกจากหน่วยงานเดิม และจะ
บรรจุในหน่วยงานที่ได้รับทุนภายหลังจากส าเร็จการศึกษาตามท่ีทุนก าหนดไว้แล้วเท่านั้น 

************************************** 



๓๒ 
 

๓๑. ค าถาม: ข้าราชการปฏิบัติงานบริเวณชายแดนจะขอลาไปศึกษา หรือขอใช้เวลานอกเวลาราชการไป
ศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  ขอเรียนว่า การที่ข้าราชการปฏิบัติงานบริเวณชายแดนจะขอลาศึกษาต่อต่างประเทศตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือจะขอไปศึกษานอกเวลาราชการในประเทศเพ่ือนบ้าน จะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติหลาย
ประการคือ 

๑)  หากจะเดินทางไปศึกษานอกเวลาราชการในวันหยุด ข้าราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓ ซึ่งก าหนดว่า “ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศใน
ระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง” 

๒) หากจะขอลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
ใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องคือ 

ข้อ ๘ ก าหนดว่า “การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ให้ส่วนราชการ
พิจารณาถึงหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ความจ าเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญใน
สาขาวิชาและระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่ก าหนด ซึ่งต้องก าหนดโครงการศึกษาหรือฝึกอบรม และ
แผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน 

(๒) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ นั้น ต้องเป็นสาขา
และระดับที่ทางราชการต้องการมาก ซึ่งไม่มีการศึกษาในประเทศ หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอหรือไม่สูงพอ ซึ่งโดย
ปกติจะให้ไปศึกษาได้เฉพาะในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีและไม่สูงกว่าปริญญาโท .....” 

ข้อ ๑๐ ก าหนดว่า “ข้าราชการที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นข้าราชการที่เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว จะต้องมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบ

ก่อนเกษียณอายุราชการ การชดใช้เวลาราชการนี้ให้รวมถึงการปฏิบัติราชการชดใช้การลาศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่ค้างอยู่ด้วย  

(๒) เป็นผู้ที่มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ถ้า
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส่วนราชการใดจะให้ข้าราชการที่มีวันรับราชการไม่ครบหนึ่งปีไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
ก็ได้  แต่ต้องเป็นผู้ทีพ่้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 

(๓) เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษานั้นได้  ซึ่งต้องมีความรู้ภาษานั้นๆ 
ในระดับที่ ก.พ. ก าหนด ยกเว้นทุนประเภท ๑ (ข) ให้เป็นไปตามที่ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศก าหนด 

(๔) เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ โดย
ผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์
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ของ ก.พ. ก าหนด ส าหรับผู้ไปศึกษาด้วยทุนประเภท ๑ (ข) จะให้แพทย์อื่นที่ทางการของประเทศที่จะไปศึกษา
เป็นผู้ตรวจรับรองก็ได้ แต่หากประเทศที่จะไปศึกษามิได้ก าหนดให้ต้องตรวจร่างกาย ต้องผ่านการตรวจ
ร่างกายโดยคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
ก าหนด 

(๕) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่
กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

๓) กรณีที่มีสถานะเป็นข้าราชการลาศึกษา จะเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการ
จัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ 
ก.พ. ในต่างประเทศ   พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

   (๑) ข้อ ๕ ว่า “ ... “ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน” หมายความว่า  ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนใน
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดส านักงาน ก.พ. ที่ท าหน้าที่ดูแลบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ใน
ความดูแลของ ก.พ.และให้หมายความรวมถึงสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือส านักงานของบุคคลอ่ืนที่
ส านักงาน ก.พ.มอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าวด้วย” 

   (๒) ข้อ ๒๗ (๔) ก าหนดว่า “(๔)  บุคลากรภาครัฐ และ นักเรียนทุนของรัฐบาลจะเดินทาง
กลับประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศที่ก าลังศึกษาหรือฝึกอบรมมิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก 
ส านักงาน ก.พ. หรือส าหนักงานผู้ดูแลนักเรียน” 

  (๓) ข้อ ๒๘ ก าหนดว่า “บุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนของรัฐบาลและนักเรียนทุนส่วนตัวใน
ความดูแลของ ก.พ. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือฝ่าฝืนข้อ ๒๕  ข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๗  แห่งข้อบังคับนี้ ผู้นั้น
เป็นผู้กระท าผิดวินัยตามระเบียบนี้ ต้องได้รับการพิจารณาความผิดและก าหนดโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี 
ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นบุคลากรภาครัฐ ส านักงาน ก.พ. หรือส านักงานผู้ดูแลนักเรียนอาจ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (ข) ให้ยุติการศึกษา และเดินทางกลับประเทศไทย 
  (ค) แจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัด ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย...” 

 จากระเบียบที่แจ้งให้ทราบทั้งหมด หากข้าราชการจะด าเนินการให้ถูกต้องจะมีขั้นตอนที่ยุ่ งยาก
และไม่ควรจะเป็นไปได้ในการอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษาในประเทศเพ่ือนบ้านตามท่ีถาม 

**************************************** 
๓๒. ค าถาม: ข้าราชการต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรับราชการมาแล้ว ๓ ปี มีความ
ประสงค์จะไปเรียนต่อแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ สามารถจะขอลาไปศึกษาต่อได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  ขอค าตอบแยกเป็น ๓ ค าตอบคือ 
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๑. ข้าราชการที่รับราชการมาแล้ว ๓ ปี น่าจะพ้นทดลองปฏิบัติราชการแล้ว  ถ้าไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามตามระเบียบก็น่าจะสามารถลาศึกษาต่อได้ 

๒. การขอลาศึกษาต่อแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เท่าที่ทราบมีมหาวิทยาลัยบางแห่งเท่านั้นที่เปิดรับ
คณะแพทย์ศาสตร์และการจะไปเรียนในสถาบันใดได้ต้องสอบถามรายละเอียดจากแพทย์สภาก่อนทุกครั้ง 

๓. กรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข จะขอไปเรียนแพทย์  หากพิจารณาจากระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๙  ข้อ ๘  ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ดังนี้ 
   ข้อ ๘  "การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ให้ส่วนราชการพิจารณาถึง
หลักการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ความจ าเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญใน
สาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่ก าหนด ซึ่งต้องก าหนดโครงการศึกษาหรือฝึกอบรม และ
แผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน 

 (๒) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ นั้น ต้องเป็น
สาขาและระดับท่ีทางราชการต้องการมาก ซึ่งไม่มีการศึกษาในประเทศ หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอหรือไม่สูงพอ 
ซึ่งโดยปกติจะให้ไปศึกษาได้เฉพาะในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีและไม่สูงกว่าปริญญาโท ..."   
  จะเห็นได้ว่าขัดกับระเบียบข้อ ๘ อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากคุณวุฒิแพทย์ศาสตร์ ไม่เกี่ยวกับระดับความรู้
ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่ก าหนด เพราะต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จะอ้างว่าเกี่ยวข้องก็ต้องพิจารณาว่า 
หากผู้ก าหนดต าแหน่งต้องการจะให้ต าแหน่งดังกล่าวใช้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ก็จะก าหนดเป็น
ต าแหน่งนายแพทย์ไปแล้ว การกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องจึงไม่น่าจะสมเหตุผล และหากอ้างได้ว่าต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเกี่ยวข้องก็จะท าให้ทุกต าแหน่งในโรงพยาบาลกล่าวอ้างได้เช่นกัน  ซึ่งไม่น่าจะ
เหมาะสมนัก 
  ดังนั้น ก่อนจะพิจารณาด าเนินการใดๆ ขอให้หารือเรื่องนี้กับการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน(ระดับกรม
และอาจจะต้องถึงระดับกระทรวง) และผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้นก่อน  และขอให้ยึดระเบียบโดย
เคร่งครัดโดยเฉพาะในข้อ ๘  ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ เพราะการวินิจฉัยใดๆ อาจขัดกับระเบียบได้ง่าย  

ข้อ ๙ “การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องพิจารณา
ถึงอัตราก าลังที่มีอยู ่โดยให้มีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียราชการ และไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม”  

ข้อ ๑๐  “ข้าราชการที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นข้าราชการที่เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว จะต้องมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อน

เกษียณอายุราชการ การชดใช้เวลาราชการนี้ให้รวมถึงการปฏิบัติราชการชดใช้การลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยเดิมที่ค้างอยู่ด้วย  

(๒) เป็นผู้ที่มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ถ้ามีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส่วนราชการใดจะให้ข้าราชการที่มีวันรับราชการไม่ครบหนึ่งปีไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ก็ได้  แต่
ต้องเป็นผู้ที่พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
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(๓) เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษานั้นได้  ซึ่งต้องมีความรู้ภาษานั้นๆ ในระดับที่ 
ก.พ. ก าหนด ยกเว้นทุนประเภท ๑ (ข) ให้เป็นไปตามที่ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
ก าหนด 

(๔) เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการ
ตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ 
ก.พ. ก าหนด ส าหรับผู้ไปศึกษาด้วยทุนประเภท ๑ (ข) จะให้แพทย์อ่ืนที่ทางการของประเทศที่จะไปศึกษาเป็น
ผู้ตรวจรับรองก็ได้ แต่หากประเทศท่ีจะไปศึกษามิได้ก าหนดให้ต้องตรวจร่างกาย ต้องผ่านการตรวจร่างกายโดย
คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามท่ีคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ก าหนด 

(๕) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่กรณีถูก
ฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

อนึ่ง สถานศึกษาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ ก.พ. อนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา มี ๙ แห่ง คือ 
(๑) University of the Philippines (UP) 
(๒) Technological University of the Philippines (TUP) 
(๓) Bicol University (BU) 
(๔) University of Northern Philippines (UNP) 
(๕) Central Luzon State University (CLSU) 
(๖) University of Eastern Philippines  (UEP) 
(๗) Asian Institute of Management (AIM) , Makati 
(๘) Mindanao State University (MSU) 
(๙) Central Mindanao State University (CMSU) 
ทั้งนี้ มีบางแห่งเท่านั้นที่เปิดสอนคณะแพทย์ศาสตร์ และสถาบันไหนได้รับการรับรองจากแพทย์สภา

ของไทย ขอให้ติดต่อรายละเอียดกับแพทย์สภาก่อนทุกครั้ง 
กรณีเช่นนี้ แม้แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม 

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ก็ได้มีการก าหนดไว้ใน  

ข้อ ๒  "การให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
พิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตราก าลัง
เพ่ิม”  และ 

ข้อ ๔ “ การให้ข้าราชการไปศึกษาเพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สาขาวิชาและระดับความรู้ที่ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับงาน 

หรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่  เว้นแต่เป็นการไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองและได้รับความเห็นชอบจากผู้มี
อ านาจอนุมัติ...” 

********************************** 



๓๖ 
 

๓๓. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาระดับปริญญาเอก และสอบเรียบร้อยแล้วทุกอย่าง  ระหว่างรอผลสอบ
สามารถท า Post-Doctoral ต่อได้เลย  หรือไม่ 

ค าตอบ:  หลักการคือ ไม่อนุมัติ  แต่ผ่อนผันกรณีเข้าหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
๑) เจ้าสังกัดสนับสนุน  ซึ่งโครงการวิจัยเป็นความต้องการของสังกัดเป็นอย่างยิ่งและเป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการ  ทั้งนี้ ข้าราชการและนักเรียนทุนรัฐบาลจะต้องจัดส่งโครงการวิจัยให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัติ ของส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณา 

๒) เป็นการวิจัยสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ 
๓) เมื่อค านวณระยะเวลาที่กลับไปปฏิบัติราชการชดใช้จากการศึกษาและวิจัย (Post-doctoral)  

จะต้องกลับไปปฏิบัติราชการชดใช้ครบไม่เกินอายุ ๖๐ ปี 
๔) ระยะเวลาการวิจัยมีก าหนดไม่เกิน ๑ ปี  โดยไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใด ๆ จากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
๕) เป็นผู้ที่ไม่ใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนดเกินกว่า ๖ เดือน ทั้งนี้ อ.ก.พ.ฯ 

เห็นชอบให้มอบอ านาจให้เลาขาธิการ ก.พ. หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา หากอยู่
ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และหากรายได้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ก็สามารถตอมไม่อนุมัติไปได้ 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ปริญญาเอก         ไม่เกิน ๖ ปี ปริญญาเอก         ไม่เกิน  ๔  ปี  ๖  เดือน 
ปริญาโท-เอก       ไม่เกิน ๖ ปี ๖ เดือน ปริญญาโท-เอก     ไม่เกิน  ๕  ปี  ๖  เดือน 

(ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับประเทศอ่ืน โปรดสอบถาม ส านักงาน ก.พ.) 
ทั้งนี้ ขอย้ าว่า สังกัดควรอนุมัติกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  และเข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อ โดยเฉพาะจะต้องมี

โครงการวิจัยที่ชัดเจนและใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์และทันสมัยและควรก าหนดเวลาที่อนุมัติตาม
หลักเกณฑ์ (ไม่เกิน ๑ ปี)  เท่านั้น   

********************************************* 
๓๔.  ค าถาม:  กรณีที่จัดส่งเอกสารประกอบเรื่องของข้าราชการลาศึกษาไม่ครบถ้วนต้องท าอย่างไร 

ค าตอบ  :  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย 
และดูงาน ณ ต่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ ได้ก าหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า 

ข้อ  ๑๒  “ภายใต้บังคับข้อ ๑๑ การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุน
ประเภท ๑(ก) หรือทุนประเภท ๑(ค) และการให้อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิม  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติได้
สั่งอนุมัติแล้ว  ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานให้  ก.พ.  หรือผู้ที่  ก.พ. มอบหมายทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งอนุมัติพร้อมทั้งแจ้งวันก าหนดเดินทางและส่งเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  หลักฐานการได้รับทุน  ซึ่งระบุลักษณะทุน  จ านวนทุน และระยะเวลาให้ทุน 
 (๒)  โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรมพร้อมหนังสือตอบรับของสถานศึกษาหรือสถาน
ฝึกอบรม 



๓๗ 
 

 (๓)  บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็น  และความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้ข้าราชการผู้นั้น
ไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ  ที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมา
ปฏิบัติราชการตามข้อ ๘ 
 (๔)  ผลการตรวจร่างการจากคณะกรรมการแพทย์ของ  ก.พ.  หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่
คณะกรรมการแพทย์ของ  ก.พ. ก าหนด 
 (๕)  เอกสารอ่ืนตามที่  ก.พ.  ก าหนด 
 ข้อ  ๑๓  “การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศด้วยทุนประเภท ๑(ข)  ให้ส่วน
ราชการเจ้าสังกัด  และส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศท าความตกลงกันก่อนโดยส่วน
ราชการเจ้าสังกัดต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้  เพ่ือให้ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
พิจารณา 
 (๑)  โครงการหรือแนวทางการศึกษาหรือฝึกอบรม  เว้นแต่กรณีที่ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศเป็นผู้จัดสรรทุนให้เอง 
 (๒)  บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็น และความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้ข้าราชการผู้นั้นไป
ศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติ
ราชการตามข้อ ๘ 
 เมื่อรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศ  หรือนิติบุ คคลต่างประเทศ  
ได้อนุมัติให้ทุนหรือให้อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิมส าหรับข้าราชการผู้นั้นแล้ว  ให้ส านักงานความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแจ้งไปยังส่วนราชการเจ้าสังกัด  เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณา  
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วข้าราชการผู้นั้นจึงจะออกเดินทางไปต่างประเทศ  หรืออยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อไปได้  
แล้วให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งรายช่ือผู้รับทุน พร้อมทั้งระยะเวลาให้ทุนและวันก าหนดเดินทางให้  ก.พ. 
หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมาย  และส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งอนุมัติ” 

******************************************** 
๓๕. ค าถาม:  ข้าราชการจะขอลาศึกษา ณ ต่างประเทศ  แต่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่ ก.พ. ก าหนด
ได้หรือไม ่

ค าตอบ:  หากจะลาศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามมติคณะกรรมการ
ก าหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ก.ข.ต.) ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้ก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษของข้าราชการที่จะ
ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ดังนี้ 

๑.  ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ข้าราชการต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 



๓๘ 
 

 ผลสอบ TOEFL   ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐ คะแนน  (หรือไม่น้อยกว่า  ๑๗๓   คะแนน  ใน
ระบบ Computer-based Total หรือไม่น้อยกว่า  ๖๑   คะแนน  ในระบบ Internet-based Total)  ทั้งนี้ ผลการ
สอบ TOEFL มีอายุ ๒ ปี หรือ 

 ผลสอบ Michigan Test ไม่ต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ส าหรับผู้ที่จะไปศึกษา 
ณ สหรัฐอเมริกา หรือ 

 ผลสอบ IELTS  ไม่น้อยกว่า  ๕.๕ คะแนน  ส าหรับผู้ที่จะไปศึกษา  ณ  ประเทศ
แคนาดา   อังกฤษ ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ (ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งใช้ผลสอบ 
IELTS) ผลการสอบ IELTS มีอายุ ๒ ปี 

 หนังสือส านักงาน ก.พ.  ที่ สร ๐๗๐๒/ว.๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๕  ก.พ. ได้
ก าหนดเงื่อนไขความรู้ภาษาอังกฤษของข้าราชการที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา ว่า จะต้องมีผลสอบ TOEFL 
ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือผลสอบ Michigan Test ไม่ต่ ากว่า ๘๐ คะแนน ในกรณีที่ข้าราชการส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือโท จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ก.พ.ผ่อนผันให้ผู้นั้นไม่ต้องทดสอบ 
TOEFL หรือ Michigan Test  เว้นแต่สถานศึกษาที่ตอบรับต้องการผลสอบ TOEFL หรือ Michigan Test  
ข้าราชการดังกล่าวจึงต้องทดสอบ TOEFL หรือ Michigan Test ให้ได้คะแนนตามที่ก าหนด  และ 

 หนังสือส านักงาน ก.พ.  ที่ นร ๐๗๐๖.๖/ว.๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ 
ก.พ. ได้ก าหนดเงื่อนไขความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการที่ไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และแคนาดา ว่า จะต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า 
๕.๕ คะแนน  ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และสถานศึกษาไม่ต้องการผลสอบ
ภาษาอังกฤษ    

๒.   การอบรมภาษาก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก   

ข้าราชการจะขอไปอบรมภาษาอังกฤษได้ ไม่ เกิน ๔ เดือน  ส าหรับผู้ที่ จะไปศึกษา  
ณ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา ออสเตรเลีย   อังกฤษ  หรือ นิวซีแลนด์   (ก าหนดระยะเวลาฝึกอบรมเป็นไม่เกิน  
๔ เดือน เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่สถานศึกษาจัดอบรม) 

๓.  การอบรมภาษาอังกฤษ 
ก.ข.ต.  ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาไว้ดังนี้ 
(๑)   อนุมัติให้ไปอบรมภาษาอังกฤษได้หากข้าราชการอยู่ในสายงานครู  และอาจารย์  ที่มี

ความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการอ่าน   แปล  และเขียนต ารา  รวมทั้ง 
ท างานวิจัย  

ส าหรับข้าราชการสายงานอ่ืน  ๆ  จะพิจารณาเฉพาะรายที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดมี
เหตุผลความจ าเป็น  มีโครงการที่ชัดเจน  ที่จะให้ข้าราชการน าความรู้กลับมาใช้ประโยชน์   ในงาน  โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (เพ่ือให้สังกัดได้พิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็น   และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ) 



๓๙ 
 

(๒)  อนุมัติให้ไปอบรมได้เพียงครั้งเดียว โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน 
(๓)  เมื่อครบก าหนดแล้วให้ข้าราชการเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขและข้อห้าม 

ดังนี้ 
ก)  จะขอเปลี่ยนโครงการเป็นฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืนหรือศึกษาต่อมิได้ 
ข)  ภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว  ข้าราชการจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ

ครบ ๖ เดือนก่อน จึงจะลาศึกษาหรือฝึกอบรมครั้งใหม่ได้ 
ค)  ยกเว้นการไปฝึกอบรมในลักษณะของการไปเสนอผลงานทางวิชาการ  หรือการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(๔)  ให้ข้าราชการที่จะไปศึกษา  ณ  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  ออสเตรเลีย  อังกฤษ  และ

นิวซีแลนด์  ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาหลักสูตรปกติแล้ว  เข้าฝึกอบรมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรปกติได้  ไม่
เกิน ๔ เดือน เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่สถานศึกษาจัดอบรม 

************************************************ 
๓๖. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษาจะต้องเดินทางกลับมารายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการภายในก าหนดเวลาอย่างไร 

ค าตอบ:  ตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๗ ระบุว่า ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษา  
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ  ต้องรีบเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทย
และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ดังนี้ 

(๑) ภายในระยะเวลาไม่เกินยี่สิบวัน  ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  เกินหนึ่งปี 

(๒) ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบวัน ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  เกินหกเดือน 

(๓) ภายในระยะเวลาไม่เกินห้าวัน  ส าหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  ไม่เกินหกเดือน 

(๔) ภายในระยะเวลาไม่เกินสองวัน  ส าหรับผู้ได้รับอนุมัติให้ไปดูงาน 
เมื่อได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้รายงานผล 

การศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยด่วนต่อไป 
 ถ้าเกินก าหนดที่แจ้งดังกล่าวแล้วยังไม่เดินทางกลับประเทศไทย  อาจถูกด าเนินการทางวินัยฐานละทิ้ง
หน้าที่ทางราชการ 

******************************** 

 



๔๐ 
 

๓๗.  ค าถาม: ข้าราชการไม่ยื่นเรื่องขอขยายเวลาล่วงหน้าก่อนครบก าหนดวันลา 

ค าตอบ:  ตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑๗  “ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงก าหนด
ระยะเวลา สถานศึกษา หรือฝึกอบรม หรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม จากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้  ต่อเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ก.พ.  หรือผู้ที่  ก.พ.  มอบหมายส าหรับผู้ไปศึกษา หรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาลไทย 
 (๒)  ผู้มีอ านาจอนุมัติ  ส าหรับผู้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนประเภท  ๑ (ก)  และทุนประเภท  ๑
(ค)  ยกเว้นกรณีตาม  (๑) 
 (๓)  ผู้มีอ านาจอนุมัติ  และส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศส าหรับผู้ไปศึกษา
หรือฝึกอบรมด้วยทุนประเภท  ๑ (ข) 
 (๔)  ผู้มีอ านาจอนุมัติ  ส าหรับผู้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนประเภท  ๒ 
  เมื่อพิจารณาและด าเนินการไปแล้วเป็นประการใด ต้องแจ้งให้ส านักงาน ก.พ. ทราบเพ่ือ 
ติตตามผล  ทั้งนี้ ภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งการ 
 ข้อ ๑๘  “ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศด้วยทุนใดๆ หาก
ประสงค์จะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนประเภท  ๒  หลังจากครบก าหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ยื่นค าขอ
พร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ผ่านมาแล้ว และค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้อง
อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่ออีก  ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดพิจารณา  โดยปกติไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนครบ
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมเพ่ือส่วนราชการเจ้าสังกัดจะได้ท าความเห็นรายงานให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
พิจารณา  และรายงานให้ส านักงาน ก.พ. ทราบต่อไป  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งอนุมัติให้อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรม
ต่อได้เป็นเวลาเท่าใด  จึงจะอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัตินั้น 

ส าหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศด้วยทุนประเภท  ๑(ข)  
ต้องได้รับอนุมัติจากส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศก่อนแล้วจึงด าเนินการตามวรรค
หนึ่งได ้

******************************** 
๓๘. ค าถาม: เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแหง่ได้เปิดหลักสูตรโครงการวิจัย(ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์แผน ก.) 
ซึ่งคุณสมบัติของผู้รับสมัครต้องจบปริญญาโทแผน ข.(สารนิพนธ์)มาแล้วเพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้
เทียบเท่ากับบุคคลที่จบปริญญาโทวิทยานิพนธ์แผน ก. โดยเม่ือจบหลักสูตรโครงการนี้จะได้รับประกาศ
สัมฤทธิ์บัตรเพื่อใช้ประกอบยืนยันว่าได้จบปริญญาโทแผน ก.(แต่ ไม่ได้รับใบปริญญาเพิ่ม)  หาก
มหาวิทยาลัยออกใบรับรองเพื่อท าโครงการดังกล่าวไว้แล้ว แต่ติดขัดตรงท่ีไม่ทราบระเบียบการลาศึกษาต่อ
อยากทราบว่าจะลาศึกษาต่อในโครงการวิจัยดังกล่าวเพื่อท าวิทยานิพนธ์ได้หรือไม่ มีระเบียบ กฎ อย่างไร 

ค าตอบ:    ตามค าจ ากัดความ การศึกษา หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัย ตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ี 



๔๑ 
 

ก.พ. รับรอง  ดังนั้น เมื่อหลักสูตรโครงการวิจัยเป็นเพียงการท าวิจัย (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์) และมิได้เพ่ือให้
ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กรณีการท าวิจัยในกรณีนี้จึงมิใช่การศึกษาตามระเบียบ  ทั้งนี้ จะ
มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมการท าวิจัยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของรายละเอียดหลักสูตรดังกล่าว หรือจะ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาเอกท่ีจะต้องศึกษาหากมีความประสงค์จะศึกษาระดับปริญญาเอกหรือไม่ 
ต้องพิจารณาในรายละเอียดของหลักสูตรปริญญาเอกอีกครั้งหนึ่งต่อไป 

************************************** 

๓๙.  ค าถาม: กรณีข้าราชการส าเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วขอไปศึกษา M.Phil จะถือว่าเป็นการศึกษา
ขั้นปริญญาโทท่ีซ้ าซ้อนกับท่ีได้ส าเร็จมาแล้วหรือไม่  จ าเป็นหรือไม่ท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานในสาขาที่ส าเร็จ
มาแล้ว และ สกพ. มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไร 

ค าตอบ:  กรณีข้าราชการส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในประเทศแล้ว มีความประสงค์จะไปศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักร มีก าหนด  ๔  ปี  และมหาวิทยาลัยได้ตอบรับให้เข้าศึกษาระดับ M.Phil 
leading to Ph.D (เทียบเท่าปริญญาโท) มีก าหนด ๒ ปี ก่อน  เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้เรียน  หาก
ผลการศึกษาผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จึงจะสามารถเข้าศึกษาขั้นปริญญาเอกปีที่ ๓  ต่อไปได้นั้น  เมื่อ
มหาวิทยาลัยก าหนดเงื่อนไขบังคับให้ต้องลงทะเบียนเรียนระดับ M.Phil ก่อน  การลงทะเบียน M.Phil จึง
เป็นการศึกษาที่ไม่ซ้ าซ้อนกับปริญญาโทท่ีข้าราชการส าเร็จการศึกษามาแล้ว 

ทั้งนี้ หลักสูตรการค้นคว้าวิจัย  (Research Course) ขั้นปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักร จะใช้เวลา
ศึกษาประมาณ ๓ - ๔ ปี โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนดเงื่อนไขบังคับให้ต้องลงทะเบียนเรียนระดับ M.Phil ก่อน
ในปีที่ ๑ - ๒ ซึ่งจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัย เพ่ือปรับพ้ืนฐาน พัฒนา และเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนให้มีความรู้เข้ามาตรฐาน  หากผลการศึกษาผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะได้รับอนุญาตให้ศึ กษาต่อระดับ
ปริญญาเอก (Ph.D) ปีที่ ๒ หรือ ๓ ต่อไปได ้

ในกรณีที่ผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  แต่หากผลการศึกษายังอยู่
ในระดับท่ีจะได้รับปริญญา M.Phil มหาวิทยาลัยก็จะให้ได้รับวุฒิเพียงระดับ M Phil ซึ่งเทียบเท่าปริญญาโท 

******************************** 
๔๐.  ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาโดยรับทุนรัฐบาลจีน (CSC) โดยตรงไม่ผ่านส่วนราชการ ขอถามว่า 

๑.  จะถือว่าทุนดังกล่าวเป็นทุนประเภทใด 
๒.  ข้าราชการจะตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลทั่วไปตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาลนั้น ๆ ได้

หรือไม่ 
๓.  มหาวิทยาลัยในจีนตอบรับไม่ได้ต้องการคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องย่ืนผลสอบภาษาอังกฤษใน

การขออนุญาตหรือไม่ 
ค าตอบ:   

๑.  ทุนที่ได้รับมาโดยไม่ผ่านหน่วยราชการสันนิษฐานได้ว่าเป็นทุนประเภท ๒ หรือทุนอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ ๑ 



๔๒ 
 

๒.  ข้าราชการต้องผ่านการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ก าหนด และ
ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ก าหนดเท่านั้น ข้าราชการที่จะลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
ต้องไปตรวจสุขภาพและตรวจด้านจิตวิทยาในโรงพยาบาลที่ระบุไว้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๓.๘.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘  และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๘.๕/๓๕๙ ลงวันที่ 
๑๑  เมษายน  ๒๕๕๕  ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ 
ก.พ.ก าหนด เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของข้าราชการลาศึกษาและนักเรียนทุนรัฐบาล ดังนี้  

๑) ตรวจสุขภาพ 
๑.๑  โรงพยาบาลศิริราช 
๑.๒  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
๑.๓  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
๑.๔  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒) ตรวจสุขภาพและตรวจด้านจิตวิทยา 
๒.๑  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
๒.๒  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
๒.๓  โรงพยาบาลราชวิถี 
๒.๔  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
๒.๕  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) 
๒.๖  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 
๒.๗  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดนครนายก 
๒.๘  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

๓)  ตรวจด้านจิตวิทยา 
๓.๑  โรงพยาบาลศรีธัญญา 
๓.๒  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
๓.๓  สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา 

ทั้งนี้ แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ (Medical  Certificate) จะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ก าหนด ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซด์ของส านักงาน ก.พ. 

๓.  มหาวิทยาลัยในจีนมักใช้ภาษาจีนจึงไม่ต้องการคะแนนภาษาอังกฤษ การพิจารณาต้องขึ้นกับ
ข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป 

********************************** 



๔๓ 
 

๔๑. ค าถาม: ข้าราชการลาศึกษาจะขอกลับประเทศไทยชั่วคราวและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
โดยไม่ยุติการศึกษาได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  กรณีที่ถาม ทบวงมหาวิทยาลัยเคยหารือมายัง ส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับข้าราชการลาศึกษาขอ
เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราวเพ่ือเก็บข้อมูลท าวิทยานิพนธ์ แต่ได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ชั่วคราว หากถือว่าการรายงานตัวกลับดังกล่าวเป็นการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ระยะเวลาในการลา
ศึกษาก็จะสิ้นสุดลง และข้าราชการผู้นั้นจะไม่สามารถเดินทางกลับไปศึกษาได้อีก จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ
ครบ ๑ ปีก่อน จึงจะขอลาศึกษาใหม่ และหรือจะต้องท าเรื่องขอลาศึกษาใหม่ทุกครั้ง  กรณีเช่นนี้ จะเกิดปัญหา
ขึ้นทั้งแก่ตัวข้าราชการเองและส่วนราชการต้นสังกัด  ดังนั้น ส านั กงาน ก.พ. จึงได้ตอบข้อหารือทบวง 
มหาวิทยาลัยโดยวางแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
 
ที ่สร ๐๒๐๒/๕๘๘๕      ทบวงมหาวิทยาลัย 
        ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา พญาไท 
        กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
      ๔ มีนาคม ๒๕๓๑ 
เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการกลับประเทศไทยชั่วคราวและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
เรียน  เลขาธิการ ก.พ. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาหนังสือกรมวิเทศสหการ ที่ สร ๐๘๐๔(๒)/๒๑๗ ลงวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๒๕  
 ด้วย ขณะนี้มีข้าราชการที่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ได้รับอนุมัติให้เดินทางกลับ
ประเทศไทยชั่วคราวเพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ และขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เมื่อครบก าหนดแล้วก็กลับไปศึกษาต่ออีก ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ ที่จะขอหารือดังนี้ 
 ๑. การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในระหว่างกลับประเทศไทยชั่วคราวเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๑๒ หรือไม ่
 ๒ การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ถือเป็นการยุติการศึกษาชั่วคราว หรือไม่ 
 ๓ หลังจากรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการแล้วจะกลับไปศึกษาต่ออีก จะต้องด าเนินการขออนุมัติ
ใหม่ หรือไม ่
 ๔ ระยะเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติราชการชั่วคราว สามารถน ามาหักชดใช้ระยะเวลาในการลาศึกษาต่อที่
จะต้องชดใช้กับทางราชการตามสัญญาฯ หรือไม่ 
 กรณีปฏิบัติของข้าราชการที่ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามที่หารือนี้ กรมวิเทศสหการได้เคยก าหนด
แนวปฏิบัติไว้ส าหรับผู้รับทุนประเภท ๑ (ข) ดังรายละเอียดตามหนังสือกรมวิเทศสหการที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดพิจารณาน าเสนอ ก .ข.ต.ต่อไปด้วย จะ
ขอบคุณยิ่ง 
 ขอแสดงความนับถือ 
       (ลงชื่อ)            ก าแหง  สถิรกุล 
 (นายก าแหง  สถิรกุล) 
 รองปลัดทบวง ปฏิบัติราชการแทน 
 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
กองการเจ้าหน้าที่                         
โทร.๒๔๕–๗๙๑๘-๙ 

****************************** 



๔๔ 
 

ที ่นร ๐๗๐๒/๒๓๔๓๕       ส านักงาน ก.พ. 
         ถนนพิษณุโลก กท ๑๐๓๐๐ 
       ๒๙  มิถุนายน ๒๕๓๑ 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการกลับประเทศไทยชั่วคราว และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
เรียน  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
อ้างถึง  หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที ่ทบ ๐๒๐๒/๕๘๘๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๑ 

 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอหารือปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษา

ต่อ ณ ต่างประเทศ และได้รับอนุมัติกลับประเทศไทยชั่วคราว เพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ แล้ว
ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เมื่อครบก าหนดแล้วก็กลับไปศึกษาต่ออีก  
รวม ๔ ประเด็นด้วยกัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

เรื่องนี้ ส านักงาน ก.พ. ขอเรียนตามประเด็นข้อหารือ ดังนี้ 
๑.  ข้าราชการผู้อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และได้รับอนุมัติให้เดินทางกลับประเทศ

ไทยชั่วคราว เพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ หากรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในระหว่างกลับ
ประเทศไทยชั่วคราวนั้น ไม่ถือว่าข้าราชการผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๑๒ 

๒. การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อหารือ ไม่ถือว่าเป็นการยุติการศึกษา 
๓. ข้าราชการตามข้อหารือ ถือว่าเป็นผู้อยู่ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา  

ณ ต่างประเทศ ฉะนั้น เมื่อจะกลับไปศึกษาต่อหลังจากเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วตาม
ก าหนด ส่วนราชการเจ้าสังกัดจึงไม่ต้องด าเนินการขออนุมัติให้ไปศึกษาใหม่อีก 

๔. ระยะเวลาที่ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการชั่วคราวตามข้อหารือ ไม่อาจน ามาหักชดใช้
ระยะเวลาในการลาศึกษาต่อที่จะต้องชดใช้กับทางราชการตามสัญญา 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
             ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)          อุดล  บุญประกอบ 
 (นายอุดล  บุญประกอบ) 
                         รองเลขาธิการ ก.พ. 
              ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
กองการศึกษาต่างประเทศ 
โทร. ๒๘๑๙๔๕๓ 

**************************************** 



๔๕ 
 

๔๒.  ค าถาม: แนวในการก ากับดูแลข้าราชการลาศึกษาให้พยายามศึกษาโดยอุตสาห์วิริยะและส าเร็จ
การศึกษาโดยเร็ว  ส านักงาน ก.พ. มีแนวทางปฏิบัติเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่ 

ตอบ:  ส่วนราชการที่ต้องก ากับดูแลข้าราชการลาศึกษา ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังก ากับให้ข้าราชการไป
ศึกษาให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  แนวทางในการก ากับดูแลเรื่องนี้หากเทียบเคียงกับแนวทางที่ 
ส านักงาน ก.พ. เคยก าหนดไว้ ส่วนราชการอาจน าการตอบข้อหารือของ ส านักงาน ก.พ. ที่มีต่อส านักงาน
ผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ไปใช้เป็นแนวทางได้ ดังนี้ 
 
ที่ สร ๐๗๐๒/๕๔๗๑๗       ส านักงาน ก.พ. 
      ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕ 
เรื่อง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ข้าราชการสังกัดกรมxxxxxxxxxxxxx 
เรียน  ที่ปรึกษาการศึกษาประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
อ้างถึง  หนังสือส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ที่ สร ๐๗๐๔/๓๐๔๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๕ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งสาเหตุที่ xxxxxxxxxxxxxxxx ข้าราชการสังกัดxxxxxxxxxxxxxx ลงทะเบียน
ศึกษาเพียงเทอมละ ๖ หน่วยกิต ว่า เนื่องจากรับทุน xxxxxxxxxxxxxxxx ของ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
University ซึ่งตามระเบียบของสถานศึกษาก าหนดให้ผู้รับทุนลงทะเบียนได้ไม่เกินภาคละ ๗ หน่วยกิต  
พร้อมกับขอให้พิจารณาเรื่อง xxxxxxxxxxxxxx รายงานขอขยายเวลาศึกษาต่ออีก ๒ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่ 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ โดยมีข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สถานศึกษาได้พิจารณา
โครงการศึกษาของข้าราชการผู้นี้อีกครั้งแล้วก าหนดให้ศึกษาภาค Course Work เพียง ๖๖ หน่วยกิต  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว มีมติว่า ก.พ. ได้วางหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการผู้ซึ่งลาศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา 
ทุกรายต้องศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่าเทอมละ ๙ หน่วยกิต ไว้แล้ว ดังนั้น ถ้าข้าราชการผู้ใดไม่สามารถศึกษาได้
เทอมละ ๙ หน่วยกิต ก็จะให้ยุติการศึกษาเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการทันที จึงขอให้ส านักงานผู้ดูแล  
นักเรียนฯ ถือปฏิบัติตามมติ ก.พ. ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยการติดตามข้าราชการทุกรายให้ศึกษาตาม 
หลักเกณฑ์ดังกล่าว   ส าหรับกรณี xxxxxxxxxxxxxx ก.พ. อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อขั้นปริญญาเอก      
วิชา xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนดอีก ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๕   ถึงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖ โดยมีเงื่อนไขว่าภายในก าหนดเวลาที่อนุมัตินี้ จะต้องศึกษาภาค Course Work ครบ
ตามหลักสูตร และสอบ Comprehensive Exam. ให้ผ่านครบทุกภาค หากสอบไม่ผ่านหรือเลื่อนสอบก็ให้ยุติ
การศึกษาเดินทางไปปฏิบัตราชการทันที และให้ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ชี้แจงให้ xxxxxxxxxxx ทราบด้วย
ว่า ก.พ. มีเจตนารมณ์ให้ข้าราชการมาศึกษาเล่าเรียน ดังนั้น แม้ว่าจะรับทุน xxxxxxxxxxxxxxxx หรือทุนอ่ืนใด 
ก็ต้องศึกษาให้ได้เทอมละ ๙ หน่วยกิต เป็นอย่างต่ า ถ้าปรากฏว่า xxxxxxxxxxxxxxx ไม่สามารถศึกษาได้เทอม
ละ ๙ หน่วยกิต ก็ให้ยุติการศึกษาเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติต่อไป อนึ่ง ขอให้ติดตามการลงทะเบียนศึกษา และผลการศึกษา
ของ xxxxxxxxxxxxx อย่างใกล้ชิด แล้วรายงานให้ส านักงาน ก.พ. ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
    (ลงชื่อ)                    วิลาศ  สิงหวิสัย 
           (นายวิลาศ  สิงหวิสัย) 
             รองเลขาธิการ ก.พ. 
             ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
กองการศึกษาต่างประเทศ 
โทร. ๒๘๑๙๔๕๓ 

************************************************* 



๔๖ 
 

๔๓. ค าถาม: การก าหนดให้ข้าราชการลาศึกษา ได้รับเงินเดือนเป็นเวลาเท่าใด ส่วนราชการมีแนวทางใน
การพิจารณาอย่างไร  และกรณีที่ขอลาศึกษาในระดับเดียวกันหลายครั้งจะสมควรนับระยะเวลาลาศึกษา
โดยได้รับเงินเดือนแยกจากกันได้หรือไม่ 
 
ค าตอบ:  กรณีนี้มีแนวทางการพิจารณาสอดคล้องกับการตอบข้อหารือในอดีตซึ่งส่วนราชการอาจใช้เป็น
แนวทางในการพิจาณาได้ ดังนี้ 
ที ่กค ๐๕๐๓/๔๒๔๑๕        กระทรวงการคลัง 
       ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ 
เรื่อง  แนวทางพิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
เรียน  เลขาธิการ ก.พ. 
อ้างถึง  ๑. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่สร ๐๗๑๐/๑๕๘๑๙๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๒ 
          ๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่๐๓/๕๕๙๘ ลงวันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๒ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  บันทึกการประชุม ๔ ชุด 

ตามที่ขอให้พิจารณาว่า เมื่อประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 
บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๒๒ แล้ว ทางราชการยังจะปฏิบัติตามมติ ก.พ. เรื่องแนวทาง
พิจารณาให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก และระดับผู้ช านาญการเฉพาะทาง โดย
ได้รับเงินเดือนเต็ม ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๒/ว.๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๑ และมติ ก.พ. 
เพ่ิมเติมซึ่ง ก.พ. ก าลังจะแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร และการนับเวลาไปศึกษา
ตามนัยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน ฯลฯ มีวิธีการอย่างไร จะต้องน าเวลาไปศึกษาใน
คราวก่อนมานับต่อเนื่องกันด้วยหรือไม่ อย่างไร นั้น 

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้ 
๑. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินเดือนของข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลา
ศึกษา แต่ข้าราชการจะใช้สิทธินั้นได้ก็ต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาอนุญาตตามความ
จ าเป็นและสมควรแก่กรณี เพราะเม่ือข้าราชการลาทางราชการต้องสงวนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไว้ให้เป็น
ระยะเวลานาน ๆ อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้ 

การที่ ก.พ. ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและจัดการศึกษามีมติก าหนดแนวทางพิจารณาให้ข้าราชการไป
ศึกษา ณ ต่างประเทศ แต่ละระดับไว้นั้น ก็เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติ เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและเป็นการเร่งรัดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ใช้เวลาศึกษาในระดับการศึกษาหนึ่ง ๆ ภายใน
ก าหนดเวลาอันสมควร จึงไม่ขัดกับกฎหมาย หากแต่เป็นการเสริมเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒. กรณีท่ีลาไปศึกษาในระดับเดียวกันหลายครั้ง ควรนับเวลาต่อเนื่องกัน 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
    (ลงชื่อ)                    มนตรี  ดวงเด่น 
          (นายมนตรี  ดวงเด่น) 
         รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน 
                    ปลัดกระทรวงการคลัง 
กรมบัญชีกลาง 
กองเงินเดือน 
โทร. ๒๒๒๗๓๕๐, ๒๒๒๗๓๕๘ 
 

***************************************************** 



๔๗ 
 

 
๔๔. ค าถาม: กรณีข้าราชการสังกัดองค์กรอิสระ (เช่น ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาลปกครอง 
ปปช.  ปปง. สตง. เป็นต้น) ในการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ จะต้องส่ง
เรื่องให้ส านักงาน ก.พ.ทราบ ตามระเบียบส านักนายกฯปี ๒๕๔๙ หรือไม่ 
ค าตอบ:  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ ก าหนดว่า 

"ในระเบียบนี้ 
  ...“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการ ยกเว้น ข้าราชการทหารและ
ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม" 
 ดังนั้น เมื่อองค์กรอิสระมิใช่หน่วยงานในสังกัดส่วนราชการ ข้าราชการขององค์กรอิสระดังกล่าวจึง
ไม่ใช่ข้าราชการตามความหมายของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 แม้จะไม่ใช่ข้าราชการตามระเบียบฯ แต่หากองค์กรอิสระดังกล่าวขอฝากให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ขององค์กรนั้นอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการ
ให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็อาจจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือ  ในฐานะ
บุคลากรภาครัฐที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. และจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับ หากไม่
ปฏิบัติตามอาจมีความผิดทางวินัยได้ด้วย  

**************************************** 
 

๔๕. ค าถาม:  การอนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ในสหรัฐอเมริกา จะต้องจัดท า Visa 
ประเภทใด 

ค าตอบ:  การเดินทางไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ สหรัฐอเมริกา หากค านึงถึงพันธะของข้าราชการที่จะต้อง
กลับมารับราชการชดใช้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ .๒๕๔๙  วีซ่าที่ข้าราชการได้รับจะต้องเป็นวีซ่า 
J-1 โดยสถานศึกษา/ฝึกอบรม จะต้องออก DS-2019 ให้แก่ขา้ราชการเพ่ือขอวีซ่า J-1   หากสถานศึกษาออก
หนังสือตอบรับเป็น I-20  เพ่ือให้ข้าราชการไปขอวีซ่า F-1  พึงระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา  ทั้งนี้ 
เพราะวีซ่าแต่ละประเภทมีสาระส าคัญแตกต่างกัน กล่าวคือ   

การขอวีซ่าเพ่ือเข้าสหรัฐอเมริกา  สามารถขอได้หลายประเภท  เช่น  ประเภทนักท่องเที่ยว  นักเรียน 
ฯลฯ  แต่ส าหรับผู้ที่จะเข้าไปศึกษา/ฝึกอบรมจะขอวีซ่านักเรียน  ) Student Visa) ได ้๓ ประเภทหลัก ๆ คือ 

(๑)  F-1 โดยทั่วไป  เป็นวีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนส่วนตัว หรือนักเรียนที่ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องเดินทาง
กลับประเทศบ้านเกิดหลังส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 



๔๘ 
 

(๒)  J-1 คือ  วีซ่าส าหรับผู้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษา/
ฝึกอบรมตามที่ระบุใน DS-2019 แล้ว มีภาระผูกพันที่จะต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด 

(๓)  M-1 คือวีซ่าส าหรับนักเรียนสายวิชาชีพ 
ดังนั้น  เมื่อพิจารณาถึงประเภทวีซ่าแล้ว  ข้าราชการที่จะขอวีซ่าเพ่ือเดินทางไปศึกษา /ฝึกอบรมใน

สหรัฐอเมริกา  ควรขอวีซ่าเป็น  J-1 เพราะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่ามีภาระผูกพันที่จะต้องเดินทาง
กลับมารับราชการในประเทศไทยหลังจากส าเร็จการศึกษา /ฝึกอบรม   แต่หากข้าราชการรายใดขอหรือ
พยายามขอวีซ่าเป็น  F-1 พึงสันนิษฐานได้ในเบื้องต้นว่า  มีเจตนาต้องการจะขออยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังจากส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม  และมักจะขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าจาก  F-1 เป็น  H-1 เพ่ือให้ได้สิทธิในการ
ท างานและขอสมัคร Green Card เพ่ือไปท างานในสหรัฐอเมริกาต่อไป 

ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาค าขอของข้าราชการที่จะไปศึกษา /ฝึกอบรม  
ณ สหรัฐอเมริกาจะต้องท าความเข้าใจและระมัดระวังในเรื่องการขอวีซ่าของข้าราชการข้างต้น 

นอกจากนี้  ขอให้ข้าราชการที่ถือวีซ่านักเรียน  J-1  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวีซ่าของท่านด้วยว่า  
ระยะเวลาการอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้อง  จะขึ้นอยู่กับหนังสือ  DS-2019 ที่สถานศึกษาออกให้เป็นหลัก  
ดังนั้น  แม้วีซ่า  J-1 จะหมดอายุลง แต่ตราบใดที่ข้าราชการยังลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  ก็ยังถือว่าข้าราชการผู้
นั้นยังมีวีซ่าที่จะศึกษา /ฝึกอบรมอยู่ตามกฎหมาย   และวีซ่าจะขาดอายุเมื่อข้าราชการผู้นั้นเดินทางออกนอก
สหรัฐอเมริกา ดังนั้น ข้าราชการจะต้องระมัดระวังในการขอต่อวีซ่า ดังนี้  

-  หากประสงค์จะเดินทางกลับไปศึกษา /ฝึกอบรม  ณ  สหรัฐอเมริกา  ต่อเนื่องอีก  จะต้องต่ออายุวีซ่าที่
ประเทศบ้านเกิด (ประเทศไทย)  ให้เรียบร้อยเสียก่อน 

-  กรณีที่ประสงค์จะไปทัศนศึกษาประเทศต่าง  ๆ  ระหว่างการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศ
ไทย  จะต้องกลับมาต่ออายุวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาท่ีประเทศไทยก่อน แล้วจึงค่อยแวะไปทัศนศึกษาระหว่างทาง
ขากลับเข้าสหรัฐอเมริกา   อย่าไปทัศนศึกษาระหว่างทางขากลับไปประเทศไทย  เพราะนักเรียนจะไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าประเทศที่จะไปทัศนศึกษา เนื่องจากวีซ่าสหรัฐฯ ขาดอายุ  

-  หากตราประทับวีซ่านักเรียนเป็นประเภทที่ไม่ตรงตามหนังสือ   DS-2019 ที่สถานศึกษาออก
ให้  นักเรียนอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐฯ 

-  DS-2019 คือ หนังสือที่ออกโดยสถานศึกษาที่ตอบรับให้นักเรียนเข้าศึกษา เป็นหนังสือแสดงการ
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐฯ  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร  หนังสือนี้ต้องมีอายุตลอดระยะเวลาที่
ศึกษา  ) หลังจากเดินทางเข้าสหรัฐฯ แล้ว ข้าราชการ/นักเรียนจะต้องเก็บส าเนาไว้(   

ควรจดวันที่หนังสือเดินทาง วีซ่า หรือ DS-2019 จะหมดอายุไว้  และจดวันที่จะต้องยื่นขอต่ออายุ ซ่ึง
ควรเป็นก่อนวันที่หมดอายุอย่างน้อย ๓ – ๖ เดือน และให้ยื่นค าขอตามวันที่จดบันทึกไว้ 

ส าหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนแบบ Full-Time (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน
ส าเร็จการศึกษา และภาคฤดูร้อน เพ่ือรักษาสถานภาพของวีซ่า  

เอกสารส าคัญอ่ืน ที่ข้าราชการควรจะน าติดตัวไปกรณีไปศึกษา/ฝึกอบรมต่างประเทศ เช่น ใบปริญญา
บัตร หรือ transcriptการศึกษา ใบเกิด หลักฐานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  และหากเดินทางพร้อมคู่สมรส  ควร



๔๙ 
 

น าหลักฐานทะเบียนสมรสติดตัวมาด้วย โดยเอกสารที่น าติดตัวมานี้ ให้น าไปแปลเป็นภาษาอังกฤษยังสถาบันที่
ได้ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เรียบร้อย เพราะเมื่อเดินทางผ่านด่านตรวจทางเจ้าหน้าที่อาจ
สงสัยและขอเอกสารเพื่อจะตรวจสอบ จึงควรจะเตรียมเอกสารต้นฉบันและฉบับแปลภาษาอังกฤษมาให้พร้อม
เพ่ือง่ายต่อความเข้าใจและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

การเก็บรักษาหนังสือเดินทางและวีซ่าควรเก็บอย่างดี และเพ่ือความรอบคอบ ให้ถ่ายส าเนาเอกสาร 
หน้าที่มีรูปตัวเราติดอยู่  และหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตวีซ่าให้เดินทางเข้าออกสหรัฐฯ  และ DS-2019 เก็บ
ไว้แยกจากตัวหนังสือเดินทางด้วย เผื่อจ าเป็นต้องใช้ในกรณีเอกสารตัวจริงสูญหาย 

************************************** 

๔๖.  ข้าราชการลาศึกษาขอกลับเข้าปฏิบัติราชการชั่วคราวได้หรือไม่ 

ค าถาม:  ข้าราชการลาศึกษาจะขอกลับเข้าปฏิบัติราชการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน เพ่ือปฏิบัติงานในโครงการ
ที่ต้องประสานงานกับต่างประเทศ และจะขอกลับไปศึกษาต่อหลังจากปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น
ได้หรือไม ่

ค าตอบ:  กรณีเช่นนี้ต้องข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละราย  กล่าวคือ ข้าราชการลาศึกษารายนั้นจะต้องมีหลักฐาน
การแสดงความประสงค์ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เป็นการกลับ
เข้าปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยส่วนราชการรับทราบและมีค าสั่งที่ชัดเจนว่าข้าราชการรายนั้นจะกลับไปศึกษา
ต่อ  ทั้งนี้ เ พ่ือให้การกลับมาปฏิบัติราชการของข้าราชการรายนั้นสามารถระบุระยะเวลาได้ชัดเจนว่า 
ข้าราชการรายนี้อยู่ในระหว่างการลาศึกษาในช่วงเวลาใด และกลับมาปฏิบัติราชการในช่วงเวลาใด เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการค านวณระยะเวลาชดใช้จะได้สามารถค านวณเวลาลาศึกษาได้  และข้าราชการผู้นั้นเองจะได้
ไม่เสียสิทธิในการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างที่กลับมาปฏิบัติราชการ 
ทั้งนี้ หากการขอกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน จะกลายเป็นว่าข้าราชการรายนี้ขอยุติการศึกษา
และขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งจะมีผลให้สัญญาลาศึกษาที่ท าไว้จะสิ้นสุดลง และจะต้องเริ่มนับเวลาชดใช้
ตั้งแต่วันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  และหากจะขอกลับไปศึกษาต่อก็จะต้องท าเรื่องขออนุมัติลา
ศึกษาและท าสญัญาใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยระยะเวลาลาศึกษาตามสัญญาจะเริ่มขึ้นใหม่ 
อนึ่ง หากมีการท าสัญญาใหม่ ระยะเวลาที่จะอนุมัติให้ลาศึกษาได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของหลักสูตรแต่
ละราย เพราะระยะเวลาอาจจะต้องนับระยะเวลาต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เช่น ลาศึกษาปริญญาโท (ทั่วไป 2 ปี) 
หรือปริญญาเอก (ทั่วไป 4 ปี) จะสามารถนับระยะเวลาการลาศึกษาครั้งก่อนรวมกับการลาศึกษาครั้งใหม่
หรือไม่ ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง  เช่น หากลาศึกษาปริญญาเอกมาแล้ว 4 ปีและกลับมาปฏิบัติราชการ หาก
จะขอกลับไปลาศึกษาในสาขาวิชาเดิมส่วนราชการต้องนับระยะเวลาต่อเนื่องว่าได้เคยขอลาศึกษามาแล้ว 4 ปี 
การลาครั้งใหม่เป็นการลาเกิน 4 ปี ตาม พรฏ.ว่าด้วยการให้ได้รับเงินเดือน มาตรา 33 จะลาศึกษาโดยได้รับ
เงินเดือนไปไม่เกิน 4 ปี เกินกว่านั้นต้องลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน  เว้นแต่จะมีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษต้น
สังกัดอาจจะอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนได้แต่ไม่เกิน 6 ปี 

************************************** 



๕๐ 
 

๔๗.  ค าถาม:  ข้าราชการลาศึกษาจะขอลาคลอดบุตรได้หรือไม่ 

ตอบ:  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ถ้าข้าราชการลาศึกษาจะขอ
ลาคลอดบุตร จะมีผลให้การลาศึกษาสิ้นสุดลา  เว้นแต่จะด าเนินการขออนุญาตยกเลิกการลาศึกษาในช่วงเวลา
ดังกล่าวก่อนและขอลาคลอดบุตรในช่วงเวลาดังกล่าวแทน  โดยส่วนราชการจะต้องออกค าสั่งแยกระยะเวลา
ดังกล่าวให้ชัดเจนเนื่องจากผลของการระบุเวลาขอยกเลิกการลาศึกษาจะท าให้ระยะเวลาดังกล่าวไม่ต้องน ามา
นับเป็นระยะเวลาลาศึกษาเพ่ือค านวณวันชดใช้  แต่จะมีผลให้วันที่ขอลาคลอดบุตรต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
ลาคลอดบุตรคือจะสามารถขอลาโดยได้รับเงินเดือนไม่เกิน 90 วัน  และสามารถลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากลา
คลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันท าการ 

หรือหากข้าราชการที่คลอดบุตรระหว่างการลาศึกษาเลือกที่จะขอพักการศึกษาด้วยเหตุการคลอด
เพ่ือให้ได้รับเงินเดือนตามสิทธิการลาศึกษา และอาจใช้เหตุการคลอดเป็นเหตุในการขอขยายเวลาศึกษาต่อได้  
ระยะเวลาที่พักการศึกษาจะต้องนับเป็นเวลาที่ลาศึกษาเพ่ือค านวณระยะเวลาชดใช้ด้วย 

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า เดิมเคยมีแนวความคิดที่จะให้ข้าราชการที่คลอดบุตรระหว่างการลาศึกษา ขอพัก
การศึกษาชั่วคราวโดยเหตุการคลอดแต่ให้ได้รับเงินเดือนตามสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการขอลาคลอด  แนวทาง
ดังกล่าวจะท าให้เกิดปัญหาในการนับระยะเวลาเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าข้าราชการเริ่มพักการเรียน
เมื่อใด  และในระหว่างการคลอดในทางปฏิบัติข้าราชการที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือมีคนช่วยเลี้ยงบุตรก็ยัง
สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่จ าต้องลาหรือพักการศึกษา   

ดังนั้น ข้าราชการที่คลอดบุตรจะต้องเลือกว่าจะขอพักการศึกษาหรือไม่   หรือจะขออนุญาตต้นสังกัด
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการลาศึกษาโดยยกเลิกการลาศึกษาในช่วงขอลาคลอดบุตร ซึ่งการด าเนินการเช่นนี้
จะต้องด าเนินการก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้ส่วนราชการมีค าสั่งเป็นทางการ  และป้องกันไม่ให้เข้าข้อต้องห้ามตาม
ระเบียบส านักนายกรรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ 2555 ข้อ 19 วรรคท้าย ซึ่งก าหนดว่า “การลา
คลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลา
ประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร” 

 
************************************** 

 
 


