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 “ศึกษา” หมายความว่า การเพิ�มพนูความรูด้ว้ยการเรียน 
หรือการวิจยัตามหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษา หรือสถาบนัวิชาชีพ 
เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ที� ก.พ. รบัรอง   
และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรบัคาํแนะนําก่อนเขา้
ศึกษา และการฝึกอบรมหรือการดูงานที�เป็นส่วนหนึ�งของการศึกษา
หรือต่อจากการศึกษานั2นดว้ย 
 
 

 “ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิ�มพูนความรู ้               
ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียนหรือการวิจัย               
ตามหลกัสตูรของการฝึกอบรม หรือการสมัมนา อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การดําเนินงานตามโครงการแลกเปลี�ยนกับต่างประเทศ การไป
เสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบตัิการ  ทั2งนี2  โดย 
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มิไดม้ีวตัถุประสงค์เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ที� ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษา
และการรบัคําแนะนําก่อนเขา้ฝึกอบรมหรือการดูงานที�เป็นส่วน
หนึ�งของการฝึกอบรมหรือต่อจากการฝึกอบรมนั2นดว้ย 
 

 “ปฏิบตัิการวิจยั” หมายความว่า การทํางานวิจยัเพื�อ
นําผลที�ไดร้บัมาใชป้ระโยชน์ของส่วนราชการโดยตรง ซึ�งไม่รวมถึง
การวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม โดยต้องอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี2  
 

 (1) ผูว้ิจยัจะตอ้งเป็นนักวิจยัที�มีผลงานวิจยัที�เป็นประโยชน์ 
และไดต้ีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติแลว้ อยา่งนอ้ยสองผลงาน 
 

 (2) เป็นการวิจัยที�สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
โครงการหรือแผนงานที�ส่วนราชการดําเนินงานอยู่หรือเตรียม    
ที�จะดําเนินงาน และหวัขอ้วิจยัเป็นส่วนหนึ�งของแผนงานวิจยัของ
ส่วนราชการนั2นๆ ซึ�งกาํหนดผูร้บัผิดชอบและมีงบประมาณรองรบั
ชดัเจน หรือหากเตรียมที�จะดําเนินการจะตอ้งมีแผนงานรองรับ   
ที�ชัดเจน ที�จะใหข้า้ราชการกลับมาดําเนินการวิจัยต่อไป และ
หวัขอ้วิจยัเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง 
 
 

คาํแน ะนาํสาํหร ับข ้า ร าชการ ที+ จ ะ ไปศึ กษา  
ฝึกอบรม  ปฏิบ ัติ ก าร วิ จ ัย  แล ะดู ง าน   

ณ ต่ า งปร ะ เทศ 

ประเภทของการลา 
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 (3) เป็นการปฏิบตัิการวิจัยที�หวัขอ้การวิจัยอยู่ในโครงการ
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยหรือส่วนราชการ กับรัฐบาล
ต่างประเทศ องคก์ารระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรือนิติ
บุคคลต่างประเทศ โดยเป็นการปฏิบัติการวิจัยซึ�งเจา้ของทุนใหแ้ก่
ส่วนราชการโดยตรง 
 
 (4) ค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิการวิจยัและค่าครองชีพ สาํหรบั
ข ้าราชการที� ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
ตลอดจนค่าพาหนะเดินทางไปกลับ จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ และจะตอ้งไมเ่ป็นไปในลกัษณะวา่จา้ง 
 
 (5) เป็นการปฏิบตัิการวิจยัตามโครงการและแผนปฏิบตัิงาน
ที�ไดร้บัความเห็นชอบจากส่วนราชการเจา้สงักดัแลว้ 
  

“ดูงาน”” หมายความว่า การเพิ�มพูนความรู ้ และ
ประสบการณด์ว้ยการสงัเกตการณ ์และการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น  
(การดูงานมีระยะเวลาไม่เกินสิบหา้วนัตามหลักสูตรหรือโครงการ
หรือแผนการดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดให้
ดาํเนินการเป็นการฝึกอบรม) 
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ระเบยีบที+ควรคาํนงึถงึ 
 

 � การให้ขา้ราชการผู ้ใดไปศึกษาหรือฝึกอบรม                     
ณ ต่างประเทศ ใหพ้ิจารณาความจําเป็นและความตอ้งการของ
ทางราชการที�จะไดผู้ ้ที� มีความรู ้ความชํานาญในสาขาวิชาและ
ระดบัความรูท้ี�เหมาะสมแก่หน้าที�ที�กาํหนดใหก้ลบัมาปฏิบตัิ ทั2งนี2  
ใหก้าํหนดโครงการศึกษา หรือฝึกอบรมกบักาํหนดแผนงานหรือ
โครงการที�จะใหข้า้ราชการผูน้ั2นกลบัมาปฏิบตัิงานไวล้่วงหน้าเป็น
การแน่นอน 

สาขาวิชาและระดับความรูท้ี�จะใหข้า้ราชการไปศึกษา                  
ณ ต่างประเทศ โดยปกติตอ้งเป็นสาขาและระดับที�ทางราชการ
ตอ้งการมาก ซึ�งไม่มีการศึกษาในประเทศ หรือมีแต่ยงัไม่เพียงพอ
หรือไม่สูงพอ โดยปกติจะใหไ้ปศึกษาไดเ้ฉพาะในระดับที#สูง
กว่าปริญญาโท 

 

ร ะ เ บี ย บ เ กี+ ย ว ก ับก าร ล าศึ กษ า ฝึกอบรม 
ปฏบิตัิการวิจยั และดงูาน  ณ ต่างประเทศ 
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สําหรับการอนุมตัิใหศ้ึกษาขั2นปริญญาเอก โดยปกติจะ

อนุมัติให้เฉพาะสําหรับกรณีที�สังกัดต้องการใช้ผู ้มีความรู ้ระดับ
ปริญญาเอกเป็นพิเศษ หรือผู ้ที�จะกลับมาทาํการสอนในระดับที#            
ส่วนราชการยืนยันเหตุผลความจาํเป็นที#ชัดเจนว่าตอ้งใช้ผู ้มี
คุณวุฒิในระดบัปริญญาเอก หรือกลบัมาทาํการวิจยั   

(กรณีที�ขา้ราชการครูหรืออาจารย ์ควรจะไปศึกษาในสาขาที�
จะกลับมาทําการสอน สําหรับขา้ราชการที�มิใช่ขา้ราชการครูหรือ
อาจารย ์วิชาที�จะไปศึกษาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณสมบตัิของตาํแหน่งที�
ทางราชการกาํหนดไวใ้นโครงการใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งดว้ย และตอ้ง
เป็นไปตามประกาศ ก.ข.ต. ลงวนัที� 19 กรกฎาคม 2550 ซึ�งดไูดท้ี� 
 www.ocsc.go.th     กฎหมาย ระเบียบ  หนังสือเวียน        
กฎหมาย    ประกาศ      ประกาศ ก.ข.ต. พ.ศ.2550)    
 

� การใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั     
ณ ต่างประเทศ ส่วนราชการเจา้สงักดั ตอ้งพิจารณาถึงอตัรากาํลงัที�มี
อยู่ โดยใหม้ีผูอ้ยู่ปฏิบตัิงานเพียงพอ ไม่ใหเ้สียราชการและไม่ตอ้งตั2ง
อตัรากาํลงัเพิ�ม 

 

� ขา้ราชการที�ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย             
ณ ต่างประเทศ จะตอ้งทาํสญัญาผูกพนัการกลบัมาปฏิบตัิราชการกบั
ส่วนราชการเจา้สงักดั 
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� การใหข้า้ราชการที�อยู่ระหว่างทดลองปฏิบตัิหน้าที�
ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิ จัย ห รือดูงาน ณ 
ต่างประเทศ จะกระทาํมิได ้

 

� กรณีขา้ราชการเดินทางไปทศันศึกษาต่างประเทศหรือ
ลากิจไปต่างประเทศ หากมีสถานศึกษาตอบรับเขา้ศึกษา              
จะดําเนินเรื�องการลาศึกษาต่อจากการลาทัศนศึกษาหรือลากิจ 
โดยไมเ่ดินทางกลบัประเทศไทย จะกระทาํมิได ้

 
� ขา้ราชการที�ได ้ร ับอนุมัติใหไ้ปปฏิบ ัติการวิจัย  

ณ ต่างประเทศ จะอยูศ่ึกษา หรือฝึกอบรมหรือดงูานต่อมิได ้

 
� ขา้ราชการที�ได้รับอนุมัติใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม 

ปฏิบตัิการวิจยั หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ จะอยู่ปฏิบตัิการวิจยัต่อ
มิได ้ โดยจะตอ้งกลบัมาปฏิบตัิราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี   
จึงจะไดร้บัการพิจารณาใหไ้ปปฏิบตัิการวิจยั ณ ต่างประเทศได ้

 
 

 



7 

 
 
 

 (1) เป็นข้าราชการที� เมื�อศึกษาเสร็จแล้ว จะต้องมีเวลา
กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ             
การชดใชเ้วลาราชการนี2 ใหร้วมถึงการปฏิบัติราชการชดใชก้ารลา
ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยัเดิมที�คา้งอยูด่ว้ย 
 
 (2) เป็นผูม้ีวนัรบัราชการเป็นขา้ราชการติดต่อกนัมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ�งปี แต่ถา้มีความจาํเป็นอย่างยิ�งส่วนราชการ
ใดจะให้ข ้าราชการที� มีวันรับราชการไม่ครบหนึ� งปี ไปศึกษา                
ณ ต่างประเทศ ก็ได ้แต่ตอ้งเป็นผูท้ี�พน้การทดลองปฏิบัติหน้าที�
ราชการแลว้ 
 

(3) เป็นผูม้ีความรูภ้าษาต่างประเทศที�จะใชใ้นการศึกษานั2น
ได ้ซึ�งตอ้งมีความรูภ้าษานั2นๆ ในระดบัที� ก.พ. กาํหนด ยกเวน้ทุน
ประเภท 1(ข) ใหเ้ป็นไปตามที�สาํนักงานความร่วมมือเพื�อการพฒันา
ระหวา่งประเทศกาํหนด 
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� สําหรับผู ้ที�จะไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาจะตอ้งมี         
ผลสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language)             
ไม่ตํ�ากว่า 500 คะแนน (หรอื 173 คะแนน สําหรบัการสอบโดยใช้

คอมพวิเตอร ์ หรือ 61 คะแนน สาํหรบัการสอบทาง Internet)  
หรอืผลสอบ Michigan Test ไมต่ํ�ากว่า 80 คะแนน 

 
 � สาํหรบัผูท้ี�จะไปศึกษาในประเทศองักฤษ ออสเตรเลีย    
นิวซีแลนด ์ และแคนาดา จะตอ้งมีผลสอบ IELTS ไม่ตํ �ากว่า 
5.5 หรือ TOEFL ไม่ตํ �ากว่า 500 คะแนน (หรอื 173 คะแนน 
สาํหรบัการสอบโดยใชค้อมพิวเตอร ์หรือ 61 คะแนน สาํหรบั 
การสอบทาง Internet) 
 
 (4) เป็นผู ้มี ร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพอนามัยดี
พอที�จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได ้โดยผ่านการตรวจรับรองจาก
คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที�
คณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. กาํหนด สาํหรบัผูไ้ปศึกษาดว้ยทุน
ประเภท 1 (ข) จะใหแ้พทย์อื�นที�ทางการของประเทศที�จะไป
ศึกษาเป็นผู ้ตรวจรับรองก็ได ้แต่หากประเทศที�จะไปศึกษามิได้
กําหนดให้ต้องตรวจร่างกาย ต้องผ่านการตรวจร่างกายโดย
คณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที�
คณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. กาํหนด 
 

คุณสมบ ัติ ข อ งข ้า ร า ชก าร ที+ จ ะ ไ ปศึ กษ า   
ณ  ต่ า งปร ะ เ ทศ  
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(5) เป็นผู ้ที�ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั2งกรรมการสอบสวนทาง

วินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา เวน้แต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที�
ไม่อยู่ในข่ายตอ้งรอการเลื�อนขั2นเงินเดือน ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการ
เลื�อนขั2นเงินเดือน 

 
 (6) ขา้ราชการที�กลบัจากศึกษาหรือฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบตัิ
ราชการครบ 1 ปีก่อน จึงจะไปศึกษาหรือฝึกอบรมครั2งใหม่ได ้
ยกเวน้การไปศึกษาหรือฝึกอบรมในครั2งที�แลว้ไม่ถึง 1 ปี หรือการไป
ศึกษาหรือฝึกอบรมครั2งใหม่ มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ซึ% งส่วน

ใหญ่จะเป็นการศึกษาต่อเนื% องจากเดิมที% ยงัไม่สาํเร็จการศึกษา และ
กลับเขา้ปฏิบัติราชการก่อนระยะหนึ% งแลว้จึงขอกลบัไปศึกษาต่อให้

สาํเร็จการศึกษา) หรือการไปศึกษา ฝึกอบรมครั2งใหม่ ไดร้บัทุน
รฐับาลต่างประเทศ หรือทุนองคก์ารระหว่างประเทศ หรือทุนองคก์าร
มูลนิธิต่างประเทศ หรือทุนประเภท 1 ก (ทุนรัฐบาลหรือทุนจาก
ส่วนราชการ) ทุนประเภท 1 ข และทุนประเภท 1 ค 
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1. การดาํเนินการ  
 

    ����กรณทีุนประเภท 1 ก, 1 ค และทุนประเภท 2 
เมื�อสถานศึกษาตอบรับแล้ว ขา้ราชการจะต้องยื�นขอ

อนุญาตไปศึกษาต่อผู ้บังคับบัญชา ตามลําดับชั2น เ พื� อให้
ผู ้บังคับบัญชาผู ้มีอํานาจอนุมัติพิจารณา โดยมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดงันี2  

ก. โครงการหรอืแนวการศึกษา 
ข. หนังสือตอบรบัจากสถานศึกษา ซึ% งระบชุื% อขา้ราชการ      

ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที% ตอบรบั รวมทั6งวัน
เปิดภาคเรียนหรือวนัเริ% มศึกษา (สาํหรับผูท้ี#จะไป
ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา จะตอ้งส่งภาพถ่าย I-20 
หรือ  IAP-66 ประกอบดว้ย)  

ค. หลกัฐานการไดร้บัทนุ (กรณีที�ไดร้บัทุน): ระบุชื�อทุน, 
ระยะเวลาที�ใหทุ้น และจาํนวนเงินทุน  

ง. หลกัฐานการสาํเรจ็การศึกษา (Completed Transcript) 
ของวฒุิเดมิ (กรณีที% ไปเรยีนปรญิญาโทซํ6า) 

 

ก า รดาํ เ นิ นก าร เ รื+ อ ง ก า ร ล า ไป ศึกษ า  
ณ  ต่ า งปร ะ เ ทศ  
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จ. ผลสอบภาษาองักฤษ ดงันี6  
♦ TOEFL ไม่ตํ �ากว่า 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน 

สําหรับการสอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือ 61 
คะแนน โดยสอบทาง Internet) หรือ Michigan Test 
ไม่ตํ �ากว่า 80 คะแนน สําหรับผู ้ที�จะไปศึกษา                           
ณ  สหรฐัอเมริกา 

♦ TOEFL ไม่ตํ �ากว่า 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน 
สาํหรบัการสอบ โดยใชค้อมพิวเตอร ์หรือ 61 คะแนน 
โดยสอบทาง Internet) หรือ IELTS  ไม่ตํ �ากว่า 5.5 
สํ า ห รับ ผู ้ ที� จ ะ ไ ป ศึ ก ษ า  ณ  ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และแคนาดา 
ทั2งนี2  ยกเวน้ผูท้ี�สาํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที�ใช ้

ภาษาอังกฤษ และสถานศึกษาไม่ต้องการผลคะแนน
ภาษาองักฤษ 

ฉ. ภาพถ่าย ก.พ.7 หรือ ก.ม. 1 (เพื% อประกอบการ
ตรวจสอบการลาครั6งก่อน) 

 
ส่วนราชการเจ ้าสังกัดพิจารณา โดยจัดทําเหตุผล              

ความจาํเป็นและโครงการหรือแผนงานที#จะใหข้า้ราชการกลบัมา
ปฏิบัติหนา้ที#ราชการภายหลังเสร็จสิB นการศึกษา ซึ�งจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัประกาศ ก.ข.ต. ลงวนัที� 19 กรกฎาคม 2550  
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เมื�อผู ้บังคับบัญชาผู ้มีอํานาจอนุมัติแล้ว ให้ส่วน
ราชการเจ้าสังกัด รายงานให้ ก .พ.  ห รือผู ้ที�  ก .พ . 
มอบหมายทราบ พรอ้มทั2งจดัส่งเหตุผลความจาํเป็นและ
โครงการหรือแผนงานที�จะใหข้า้ราชการกลับมาปฏิบัติ
ราชการ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณา ขอ้ ก – ฉ 
ใหส้าํนักงาน ก.พ. ดว้ย 

 

 �กรณทีุนประเภท 1 ข 
 

 ส่วนราชการเจา้สังกดัจะตอ้งทําความตกลงกบัสํานักงาน
ความร่วมมือเพื�อการพัฒนาระหว่างประเทศก่อน เมื�อได้รับ          
ความเห็นชอบจากสาํนักงานความร่วมมือเพื�อการพฒันาระหว่าง
ประเทศแล้ว ผู ้มีอํานาจอนุมัติ พิจารณา เมื�ออนุมัติแล้วให ้              
ส่วนราชการเจา้สงักดัรายงานให ้ก.พ. หรือผูท้ี� ก.พ. มอบหมาย 
ทราบ โดยจดัส่งเอกสาร ดงันี2   
 1) โครงการหรือแนวการศึกษา ยกเวน้กรณีที�สาํนักงาน
ความร่วมมือเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศเป็นผูจ้ดัสรรทุนให ้
 2) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็น และโครงการหรือ
แผนงานที�จะใหข้า้ราชการกลบัมาปฏิบตัิราชการ 
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 3) หนังสือสํานักงานความร่วมมือเพื�อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศที�อนุมตัิหรือเห็นชอบการใหทุ้น พรอ้มรายละเอียดการใหทุ้น 
(ชื�อผู ้รับทุน ระดับการศึกษา วิชา ระยะเวลาการให้ทุน และ
สถานศึกษา)  
 

 4) ผลตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
(กรณีแหล่งทุนมิไดก้าํหนดใหต้รวจร่างกาย) 
 

 2. กาํหนดระยะเวลาที+ส่วนราชการเจา้สงักดัตอ้งรายงาน 
     การอนุมตัิใหส้าํนกังาน ก.พ. ทราบ 

 

 
 � กรณีข้าราชการไปศึกษา ด้วยทุนประเภท 2                 
ส่วนราชการเจา้สงักดั ตอ้งรายงานให ้ก.พ. หรือผูท้ี� ก.พ. มอบหมาย
ทราบ ภายใน 7 วนั นับแต่วนัที�ผูม้ีอาํนาจอนุมตัิ 
 

� กรณีขา้ราชการไปศึกษา ดว้ยทุนประเภท 1 ก หรือ 1 ข 
หรือ 1 ค ใหส้่วนราชการเจา้สังกัดรายงานให ้ก.พ. หรือผู ้ที� ก.พ. 
มอบหมายทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที�ผู ้มีอํานาจอนุมัติสั �ง
อนุมตัิ 
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3 การตรวจร่างกาย 
 ���� ขา้ราชการจะตอ้งเตรียมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ2 ว จาํนวน           
4 รูป และติดต่อกบัส่วนราชการเจา้สงักดั เพื�อขอรบัหนังสือ
นําไปตรวจร่างกายกบัคณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. ดงันี2  
      ๏การตรวจร่างกาย – ส่วนกลาง 

- ตรวจสขุภาพร่างกาย (ค่าตรวจ 1,700 บาท 

1. โรงพยาบาลศริริาช (ทุกวนั แต่หากจะตรวจตาดว้ย 
    ในวนัเดยีวกนัควรไปวนัจนัทร ์พุธ หรอืศุกร)์ 
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ(วนัจนัทร)์ 

- ตรวจจิตวิทยา (ค่าตรวจ 300 บาท) 
1. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ(วนัจนัทร)์ 
2. โรงพยาบาลศรธีญัญา (วนัพุธ) 
3. สถาบนักลัยาณ์ราชนครนิทร ์(วนัพฤหสับด)ี 
4. สถาบนัจติเวชสมเดจ็เจา้พระยา (วนัศุกร)์ 

♦ ส่วนภูมิภาค 
ตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา พรอ้มชําระเงิน               

ค่าตรวจ ณ โรงพยาบาล ดงัต่อไปนี2  
1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  จังหวัด

เชียงใหม ่
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2. โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์จงัหวัดสงขลา 
3. โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์จงัหวัดขอนแก่น 
 

หมายเหตุ: โปรดดูคําแนะนําในการตรวจร่างกายและแบบฟอร์ม

การตรวจร่างกายได้ที� www.ocsc.go.th      กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือเวียน      หนังสือเวียน      ว17 ลงวันที�  30 
ธนัวาคม 2548 

♦ สาํหรบัผูท้ี#จะไปศึกษา ณ สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์โดยที�
มีขอ้กาํหนดใหต้รวจรบัรองเกี�ยวกบัโรคเอดสด์ว้ย ดงันั2น 
ขา้ราชการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ2 นอีกประมาณ  
280 บาท (ซึ% งในส่วนนี6 ขา้ราชการจะตอ้งจ่ายใหก้ับ
โรงพยาบาลโดยตรง) 

♦ กรณีที#จะขอใหแ้พทยข์อง ก.พ. กรอกแบบฟอรม์           
รบัรองสุขภาพ ตามแบบฟอรม์ของสถานศึกษา (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ขา้ราชการจะตอ้งชาํระค่าดําเนินการ
ดงักล่าวใหก้บัทางสถานพยาบาลโดยตรง (ประมาณ 50 
บาท: อตัรานี2 อาจมีการปรบัเปลี�ยน) 
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���� นําผลตรวจร่างกายที�รับจากโรงพยาบาลศิริราช และ
โรงพยาบาลศรีนครินทร ์จงัหวดัขอนแก่น ไปยื�นใหส้่วนราชการ
เจา้สงักดั 

♦ สํ าห รับ โ ร งพยาบาล อื� นทั2 ง ใน ส่ วนกลา งและ                 
ส่วนภูมิภาค ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งผลตรวจ
ร่างกายใหส้าํนักงาน ก.พ. โดยตรง (อาจจะมีการ
เปลี�ยนแปลงเป็นส่งใหเ้จา้สงักดัโดยตรง) 

**สาํหรบัขา้ราชการที#จะไปศึกษาดว้ยทุนประเภท 1 ข อาจ
ตรวจร่างกายตามที#แหล่งทุนที#ใหทุ้นผ่านสาํนักงานความ
ร่วมมือเพื#อการพฒันาระหว่างประเทศกาํหนด** 
 

4  การทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 หลงัจากผลการตรวจร่างกายผ่านเรียบรอ้ยแลว้ ส่วนราชการ  
เจา้สงักดัจะออกหนังสือใหข้า้ราชการ (ที�ลาไปศึกษาทุกประเภททุน) 
นํ า ไปยังกระทรวงการต่ างประเทศ เ พื� อขอให้กระทรวง                     
การต่างประเทศออกหนังสือเดินทางและออกหนังสือรับรองใน
การขอวีซ่า 
 

5. การทาํสญัญา 
 ขา้ราชการจะตอ้งทาํสญัญาอนุญาตใหข้า้ราชการไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ กับส่วนราชการ           
เจา้สงักดั ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 
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6  การรายงานตวัก่อนเดนิทาง 
 ขา้ราชการจะตอ้งรายงานตวัก่อนเดินทางกบัส่วนราชการเจา้
สังกัดตามแบบฟอร์มรายงานตัวไปศึกษาหรือ ฝึกอบรม 
(แบบฟอรม์ที# 1) ก่อนออกเดินทางไปศึกษา และรบัทราบระเบียบ
เกี�ยวกบัการลาศึกษา ณ ต่างประเทศ รวมทั2งรบัแบบฟอรม์เพื#อ
รายงานตัวกับสํานักงานผู ้ดูแลนักเรียนหรือสถานทูตไทย            
ในประเทศที�ไปศึกษา เมื�อเดินทางถึงประเทศที�ศึกษา 
 ทั2งนี2  ขา้ราชการที�จะไปศึกษา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาขึ2 นไป จะ
ออกเดินทางไปศึกษาล่วงหน้าก่อนสถานศึกษาเปิดเรียนไดไ้ม่เกิน 
10 วนั  แต่หากมีความจาํเป็นจะตอ้งออกเดินทางล่วงหน้ามากกว่า
กําหนด 10 วัน จะตอ้งยื�นเรื�องขอลาราชการใหส้่วนราชการเจา้สังกัด
พิจารณาใหช้่วงเวลาดังกล่าว เป็นการลาประเภทอื�นๆ เช่น ลากิจ 
หรือลาพกัผ่อน 
 

7  การแจง้วนัเริ+มหยุดราชการไปศกึษา ณ ต่างประเทศ 
 

เมื�อข ้าราชการออกเดินทางไปศึกษาแล้ว ส่วนราชการ              
เจา้สงักดัจะตอ้งแจง้วนัที�เริ�มหยุดราชการไปต่างประเทศ (วนัที�ออก
เดินทางไปต่างประเทศ) ใหส้าํนักงาน ก.พ. ทราบโดยด่วนต่อไปดว้ย 
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    ���� กรณทีี+จะไม่ไดร้บัอนุมตัิ มีดงันี2    
๏ มีเพียงใบตอบรบัของสถานศึกษาหรือฝึกอบรม โดยไมม่ี    

I-20 หรือ IAP-66 
๏ คะแนน TOEFL ไมถ่ึง 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน 

สาํหรับการสอบโดยใชค้อมพิวเตอร์ หรือ 61 คะแนน โดยสอบ
ทาง Internet) หรือคะแนน Michigan Test ตํ �ากวา่ 80 คะแนน 

๏ ใชว้ีซ่าเขา้สหรฐัอเมริกาฐานะติดตามสามีหรือภรรยา 
(ประเภทวีซ่า F-2, J-2) หรือวีซ่าประเภท H-1B  ซึ�งเป็นวีซ่า
ประเภทที�ไดร้บัอนุญาตใหท้าํงานชั �วคราว (Temporary Worker) 

๏ ถือ Immigrant Visa 
๏ ไดร้บัการตอบรบัใหเ้ขา้ศึกษาโดยมีเงื�อนไขใหท้ดลองเรียน  

(Provisional Student, Probation, Non-degree student) หรือ
เรียนภาษาก่อนจนกวา่คะแนนจะถึงเกณฑจ์ึงจะรบัเขา้ศึกษา 
 

ข ้อควรร ะว ัง เ กี+ ย วก ับก ารลา ไปศึกษา  
ณ ปร ะ เทศ ต่ า งๆ 

สหรฐัอเมริกา 
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๏ สถานศึกษาที�ตอบรบัเป็นสถานศึกษาที� ก.พ. ไมร่บัรอง 

♦ สาํหรบักรณีที�สถานศึกษาตอบรบัใหเ้ขา้ศึกษาขั2น  
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยมีเงื�อนไขว่าจะตอ้ง
ศึกษา 12 หน่วยกิตแรก ใหไ้ด ้B average ทาง
ราชการอาจพิจารณาอนุมตั ิใหไ้ปศึกษาได ้

 

 
 

 

� สถานศกึษาในสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ที+ ก.พ. อนุมตัิให ้
ขา้ราชการไปศกึษาได ้ มีดงันี� 

1. University of the Philippines ทุกสาขาและทุกวิทยาเขต  
  (Campus) 

2. Technological University of the Philippines 
3. Bicol University (ยกเวน้วิชารฐัประศาสนศาสตร)์ 
4. University of Northern Philippines 
5. Central Luzon State University 
6. University of Eastern Philippines 
7. Asian Institute of Management, Makati 
8. Mindanao State University 
9. Central Mindanao State University 
ขอ้ 8-9 เคยมีปัญหาเรื�องความไมป่ลอดภยัในพื2 นที� จึงไมม่ี 

ขา้ราชการไปศึกษา 
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� ทางราชการจะไม่อนุมตัิใหข้า้ราชการไปศกึษา  
    ณ สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ในกรณทีี+สถานศกึษาตอบรบั โดยมี 
    เงื+อนไข ดงัต่อไปนี> 
 

1. ตอบรบัใหเ้ขา้ศึกษาเป็นนักศึกษา ฐานะ non- degree 
2. ตอบรบัใหเ้ขา้ศึกษาในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน  

Provisional หรือ Probational student โดยมีเงื�อนไขใหท้ดลอง
เรียน เพื�อดูผลการศึกษาในภาคแรกก่อน หากผลการศึกษาถึง
ระดบัที�มหาวิทยาลยักาํหนด  จึงจะใหเ้ป็นนักศึกษาระดบัปริญญา
โทหรือเอก 

3. ตอบรบัใหเ้ขา้ศึกษาระดบัปริญญาโท-เอก โดยมีเงื�อนไข 
ใหศ้ึกษาภาษาองักฤษก่อน 
 4. ตอบรับใหเ้ขา้ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก โดยมี
เงื�อนไขใหศ้ึกษาภาษาองักฤษควบคู่กบัศึกษาปริญญาโท-เอก 
 5. ตอบรบัใหเ้ขา้ศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก โดยมี
เงื�อนไขใหศ้ึกษาวิชาพื2 นฐาน (Prerequisite) ควบคู่กบัศึกษาระดบั
ปริญญาโท-เอก 
 6. กรณีไปศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ Bicol 
University  เนื�องจากวิชารฐัประศาสนศาสตรม์ีสอนในประเทศไทย 
และมีมาตรฐานอยูแ่ลว้ 
 

สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์
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� ทางราชการอาจอนุมัติ ให ้ข ้า ราชการไปศึกษา   
ณ  สาธารณร ัฐ ฟิลิป ปินส์ ในกรณทีี+สถานศกึษาตอบร ับ  ดงันี� 

♦ตอบรบัใหเ้ขา้ศึกษาปริญญาโท-เอก โดยกาํหนดใหต้อ้ง 
ศึกษาวิชา Philippines New Constitution และวิชา Life 
& Work of Rizal วิชาละ 3 หน่วยกิต 2 วิชา 

♦ ตอบรบัโดยมีเงื�อนไขใหไ้ปสอบ Educational  
    Graduate Exam. (EGE) ก่อนเขา้เรียน 

 
 
 
 

1.. ทางราชการจะไม่อนุมตัิ ในกรณีดงันี� 
� ก ร ณี ไ ม่ มี ผ ล ส อ บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ห รื อ มี ผ ล ส อ บ

ภาษาองักฤษ ตํ �ากว่าเกณฑ์ที� ก.พ. กําหนด กล่าวคือ 
TOEFL ตํ �ากว่า 500 คะแนน (หรือตํ%ากวา่ 173 คะแนน
สาํหรบัการสอบโดยใชค้อมพิวเตอร ์หรือ 61 คะแนน 
โดยสอบทาง Internet) หรือ IELTS  ตํ �ากวา่ 5.5 

� กรณีที�สถานศึกษาตอบรับ โดยมีเงื�อนไขให้ไปเรียน
ภาษาก่อนจนกว่าคะแนนจะถึงเกณฑต์ามที�สถานศึกษา
กาํหนด 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศออสเตรเลยี 
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2. ทางราชการอาจอนุมตัิใหไ้ปศกึษา ในกรณีดงันี�  
� กรณีที�ขอลาไปศึกษาขั2นปริญญาโท แต่สถานศึกษาตอบรบั 

มีเงื�อนไขใหเ้ขา้ศึกษาในฐานะ non-degree มีกาํหนด 1 ปี ก่อน 
เพื�อดูผลสอบ Qualifying Examination หากสอบผ่านสถานศึกษา
จึงจะรบัใหเ้ขา้ศึกษาในระดับปริญญาโท กรณีเช่นนี2 ทางราชการ
อาจอนุมตัใิหไ้ปศึกษา 1 ปีก่อน เพื�อดผูลการศึกษา 

� กรณีที�ขอลาไปศึกษาขั2นปริญญาเอก แต่สถานศึกษา 
ตอบรับใหเ้ขา้ศึกษาขั2นปริญญาโทก่อน กรณีเช่นนี2 ทางราชการ
อาจอนุมัติใหไ้ปศึกษาได ้1 ปีก่อน   โดยมีเงื�อนไขเพื�อดูผล
การศึกษา 

 
 

 
� ทางราชการจะไมอ่นุมตัิใหไ้ปศึกษา กรณีที�สถานศึกษา 

ตอบรบัใหเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตร part-time ซึ�งตอ้งใชเ้วลาศึกษา   
มากกวา่หลกัสตูรปกติ (full – time) 
 **หลักเกณฑ์การเรียนหลักสูตร Part-time นีB  ใชก้ับ       
การไปศึกษาในประเทศอื#นๆ ดว้ย** 
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1. ตอ้งเป็นขา้ราชการที�พน้ทดลองปฏิบตัิราชการแลว้ 

 

2. ขา้ราชการที�กลบัจากศึกษาหรือฝึกอบรมจะตอ้งปฏิบตัิ
ราชการครบ 1 ปีก่อน จึงจะไปศึกษาหรือฝึกอบรมครั2งใหม่ได ้
ยกเวน้การไปศึกษาหรือฝึกอบรมในครั2งที�แลว้ไม่ถึง 1 ปี หรือการ
ไปศึกษาหรือฝึกอบรมครั2งใหม่ มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน              
(ซึ% งส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาต่อเนื% องจากเดิมที% ยังไม่สําเร็จ

การศึกษา และกลับเขา้ปฏิบัติราชการก่อนระยะหนึ% งแลว้จึงขอ
กลบัไปศึกษาต่อใหส้าํเรจ็การศึกษา) หรือการไปศึกษา ฝึกอบรม

ครั2งใหม่ ได้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ หรือทุนองค์การระหว่าง
ประเทศ หรือทุนองคก์ารมลูนิธิต่างประเทศ หรือทุนประเภท 1 ก 
(ทุนรัฐบาลหรือทุนจากส่วนราชการ) ทุนประเภท 1 ข และทุน
ประเภท 1 ค 

 
 
 

สาธารณรฐัอนิเดีย 

คุณสมบตัิของขา้ราชการที+จะไปฝึกอบรม 
ณ ต่างประเทศ 
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1. การดาํเนนิการ 
 

    ���� กรณทีุนประเภท 1 ก, 1ค และทุนประเภท 2 
เมื�อสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมตอบรบัแลว้ ขา้ราชการ 

จะต้องยื�นขออนุญาตไปฝึกอบรมต่อผู ้บังคับบัญชาตามลําดับชั2น 
เพื�อใหผู้ม้ีอาํนาจอนุมตัิพิจารณา โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา 
ดงันี2   

ก. โครงการหรอืแนวการฝึกอบรม 
ข. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาหรือสถานที% จะเข ้า        

ฝึกอบรม ซึ% งระบชุื% อขา้ราชการ หลกัสตูรหรอืสาขาวชิาที%
จะฝึกอบรม และระยะเวลาในการฝึกอบรม (สาํหรบัผ ูท้ี% จะ
ไปฝึกอบรม ณ สหรฐัอเมรกิา จะตอ้งส่งภาพถ่าย I-20 
หรอื IAP-66 ประกอบดว้ย) 

ค.  หลกัฐานการไดร้บัทนุ (กรณีที% ไดร้บัทนุ) 
ง.  ภาพถา่ย ก.พ. 7 หรอื ก.ม. 1 (เพื% อประกอบการ 
    ตรวจสอบการลาครั6งก่อน) 
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 ส่วนราชการพิจารณาโดยจัดทําเหตุผลความจาํเป็น 
และโครงการหรือแผนงานที#จะใหข้า้ราชการกลับมาปฏิบัติ
ราชการภายหลังเสร็จสิB นการฝึกอบรม (โดยสอดคล้องกับ
ประกาศ ก.ข.ต. ลงวนัที� 19 กรกฎาคม 2550) เมื�อผูม้ีอํานาจ
อนุมัติแลว้ใหร้ายงานให ้ก.พ. หรือผู ้ที�  ก.พ. มอบหมายทราบ 
พรอ้มทั2งจดัส่งเหตุผลความจาํเป็น และโครงการหรือแผนงาน
ที#จะให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการ  พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ตามขอ้ ก - ง 

 
 �กรณทีุนประเภท 1 ข 
 ส่ ว น ร า ช ก า ร เจ้าสั งกั ดจะต้องทํ าความตกลงกับ          
สํานักงานความร่วมมือเพื�อการพัฒนาระหว่างประเทศก่อน เมื�อ
ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานความร่วมมือเพื�อการพัฒนา
ระหว่างประเทศแลว้ ผูม้ีอาํนาจอนุมตัิพิจารณา เมื�ออนุมตัิแลว้ให้
ส่วนราชการเจา้สงักัดรายงานให ้ก.พ. ทราบ  พรอ้มทั2งจดัส่ง
เอกสาร ดงันี2  

1) โครงการหรือแนวการฝึกอบรม ยกเว ้นกรณีที�
สํานักงานความร่วมมือเพื�อการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็น               
ผูจ้ดัสรรให ้

2) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็นและโครงการหรือ
แผนงานที�จะใหข้า้ราชการกลบัมาปฏิบตัิราชการ 

การดาํเนินการเรื+องการลาไปฝึกอบรม 
ณ ต่างประเทศ 
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 3) หนังสือสํานักงานความร่วมมือเพื�อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ที�ออนุมัติหรือเห็นชอบการให้ทุน พร้อมรายละเอียด              
การใหทุ้น (รายชื�อผูไ้ดร้บัทุน ระยะเวลาในการรบัทุน และสถานที�
ฝึกอบรม) 
 
2.  กาํหนดระยะเวลาที+ส่วนราชการเจา้สงักดัตอ้งรายงานการอนุมตัิ

ใหส้าํนกังาน ก.พ. ทราบ 
 
 ดํ า เ นินกา ร เ ช่ น เ ดี ย วกับ  ข ้อ  2  ขอ งกา ร ไ ป ศึ กษ า                       
ณ ต่างประเทศ 
 

3.  การทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 

เมื�อส่วนราชการเจา้สังกัดอนุมัติใหข้า้ราชการไปฝึกอบรม 
แลว้จะออกหนังสือใหข้า้ราชการนําไปยังกระทรวงการต่างประเทศ    
เพื�อขอให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทาง และ              
ออกหนังสือรบัรองในการขอวีซ่า  
 

4.  การทาํสญัญา 
 

 ขา้ราชการจะตอ้งทําสัญญาอนุญาตใหข้า้ราชการไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั ณ ต่างประเทศ กบัส่วนราชการก่อน
เดินทางไปต่างประเทศ 
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5.  การรายงานตวัก่อนเดนิทางไปฝึกอบรม 

     ขา้ราชการจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์รายงานตวัไปศึกษา 

หรือฝึกอบรม ก่อนเดินทาง (แบบฟอร์มที� 1) และรับทราบ

ระเบียบเกี�ยวกับการลาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ รวมทั2งรับ

แบบฟอร์ม (แบบฟอร์มที� 2) เพื�อรายงานตวักับสํานักงานผูดู้แล

นักเรียนหรือสถานทตูไทยในประเทศที�ไปฝึกอบรมเมื�อเดินทางถึง
ประ เทศที� ฝึกอบรม  โดยขอรับแบบฟอร์มรายงานตัวจาก                
ส่วนราชการเจา้สงักดั  
 

6. การแจง้วนัเริ+มหยุดราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
 

ขา้ราชการจะตอ้งแจง้วันเริ'มหยุดราชการไปตา่งประเทศ  
(คือ วันที�ออกเดินทางไปต่างประเทศ) ให้ส่วนราชการ             
เจา้สงักดัทราบ เพื�อแจง้สาํนักงาน ก.พ. ต่อไป 

กรณีที�ขา้ราชการจะออกเดินทางไปฝึกอบรมล่วงหนา้
ก่อนระยะเวลาตามหลักสูตรเป็นเวลาหลายวัน จะตอ้งยื�นเรื�อง
ขอลาราชการให้ส่วนราชการเจา้สังกัดพิจารณาให้ช่วงเวลา
ดงักล่าวเป็นการลาประเภทอื'นๆ เช่น ลากิจ หรอืลาพกัผ่อน   

(กรณีไปฝึกอบรมเป็นเวลา 1 ปีขึ2 นไป ออกเดินทาง
ล่วงหนา้ก่อนเริ�มการฝึกอบรมได ้ไม่เกิน 10 วนัเช่นเดียวกบักรณี
ไปศึกษา) 
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(1) เป็นผูท้ี�มีคุณวุฒิไมต่ํ �ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

  (2) เป็นผูท้ี�มีวนัรบัราชการเป็นขา้ราชการติดต่อกนัมาแลว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ�งปี แต่ถา้มีความจาํเป็นอย่างยิ�งส่วนราชการ
ใดจะใหข้า้ราชการที�มีวนัรบัราชการไม่ครบหนึ�งปีไปปฏิบตัิการวิจยั 
ณ ต่างประเทศ ก็ได้ แต่ต้องเป็นผู ้ที�พน้การทดลองปฏิบัติหน้าที�
ราชการแลว้ 
  (3) เป็นผูท้ี�ส่วนราชการเจา้สงักดัรบัรองว่ามีประสบการณ์
ในดา้นการวิจยั หรืองานสอน หรือปฏิบตัิงานรบัผิดชอบในเรื�องที�จะ
ทําการวิจัยมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี และมีความเหมาะสมในการ
ปฏิบตัิการวิจยั 

(4) สําหรับผูท้ี�เคยไดร้ับอนุมตัิใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบตัิการวิจยั  ณ ต่างประเทศมาแลว้ จะตอ้งกลบัมาปฏิบตัิราชการ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จึงจะไดร้ับการพิจารณาใหไ้ปปฏิบัติ            
การวิจยั ณ ต่างประเทศได ้
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1. การดาํเนนิการ 
 

  ผู ้ มี อํ านาจอ นุมั ติ พิ จารณาการ ไปปฏิบั ติก ารวิ จัย                 
ณ ต่างประเทศ ของขา้ราชการ ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดไวใ้น
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2549 นี2 หรือที�ได้มีการ
กําหนดเพิ�มเติม เมื�อผู ้มีอํานาจอนุมัติสั �งอนุมัติแลว้ ใหส้่วน
ราชการรายงานใหส้าํนักงาน ก.พ. ทราบ เพื#อติดตามผลภายใน
เจด็วนันับแต่วนัที#ผูม้ีอาํนาจสั #งอนุมัติ ในการแจง้สาํนักงาน ก.พ. 
ใหส้่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี2  เพื�อประกอบ การติดตามผล  
   (1) โครงการพรอ้มทั2งแผนปฏิบัติการวิจัยโดย
สมบูรณ์  ซึ� งต้องแสดงกําหนดระยะเวลาและขั2นตอนการ
ปฏิบตัิการวิจยัโดยละเอียด 
   (2) บันทึกของส่วนราชการเจา้สังกัดซึ�งแสดง
เหตุผลความจาํเป็นที�จะตอ้งใหข้า้ราชการไปปฏิบตัิการวิจยั ความ
สอดคล้องของนโยบายรัฐบาล โครงการวิจัยกับแผนงานของ
หน่วยงาน และโครงการวิจัยที� ระบุรายละเอียดที� ชัดเจนและ
งบประมาณ รวมทั2งประโยชน์ ที�ทางราชการจะไดร้บั 
 

คุณสมบตัิของขา้ราชการที+จะไปปฏบิตัิการวิจยั  
ณ ต่างประเทศ 

การดาํเนินการเรื+องการลาไปปฏบิตัิการวิจยั  
ณ ต่างประเทศ 
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(3) รายละเอียดขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการไปปฏิบตัิการวิจยั  
(4) รายละเอียดอตัรากาํลงัที�ขา้ราชการผูน้ั2นสงักดัอยู ่
(5) ผลงานวิจยัของขา้ราชการที�ไดร้บัการเผยแพร่

ในระดบันานาชาติ 
(6) หนังสือตอบรบัจากหน่วยงานที�ขา้ราชการจะไป

ปฏิบตัิการวิจยั (กรณีที�มิไดม้ีการระบุในขอ้ (1) หรือ (3)) 

 
2. การทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 
3. การทาํสญัญา 
 
4. การรายงานตวัก่อนเดนิทางไปปฏบิตัิการวิจยั 
 
5. การแจง้วนัเริ+มหยุดราชการไปต่างประเทศ 
 

 ขอ้ 2 – 5 ใหด้าํเนินการเช่นเดียวกบัการไปฝึกอบรม 
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เป็นขา้ราชการที�พน้ทดลองปฏิบตัิราชการแลว้ 
 
 
 
 
 
 

1. การดาํเนนิการ 
 

ขา้ราชการยื�นคาํขอไปดงูานกบัส่วนราชการเจา้สงักดั   
โดยจดัส่งหลกัสตูรหรือโครงการหรือแผนการดงูานในต่างประเทศ 
ที�มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน พรอ้มหนังสือตอบรับจากสถานที�           
ดงูาน  เพื�อใหผู้ม้ีอาํนาจอนุมตัิพิจารณา เมื�อไดร้บัอนุมตัิแลว้จึงจะ
ไปดงูาน ณ ต่างประเทศได ้
 
 

2. การทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 
 ดาํเนินการเช่นเดียวกบัขอ้ 3 ของการไปฝึกอบรม 
 

คุณสมบตัิของขา้ราชการที+จะไปดงูาน ณ ต่างประเทศ 

การดาํเนินการเรื+องการลาไปดงูาน ณ ต่างประเทศ 
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3. การรายงานตวัก่อนเดนิทางไปดงูาน 
 
 โดยที�การดูงานเป็นการไปต่างประเทศระยะสั2น ซึ�งหาก
จะตอ้งจัดส่งแบบรายงานตัว (แบบฟอรม์ที� 1) ใหส้ํานักงานผูดู้แล
นักเรียนฯ หรือสถานทูต อาจจะไม่สะดวกกบัขา้ราชการ ขา้ราชการ
อาจจะส่งแบบรายงานตวัใหส้าํนักงานผูดู้แลนักเรียนฯ หรือสถานทูต
ทาง E-mail และควรจะมีขอ้มลูที�อยู่ของ สนร.ฯ หรือสถานทูตติดตวั
ไปด้วย  กรณีที�เกิดขอ้ปัญหาจะได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานในต่างประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
4. การแจง้วนัเริ+มหยุดราชการไปต่างประเทศ 
 

ส่วนราชการเจา้สงักดั  จะตอ้งแจง้วนัเริ�มหยุดราชการไปดงูาน  
ณ ต่างประเทศ และวนักลบัเขา้ปฏิบตัิราชการ ภายหลงัเสร็จสิ2 นการ
ดงูานใหส้าํนักงาน ก.พ. ทราบต่อไปดว้ย 
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1. การลาฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยัและดูงาน ไม่ตอ้งตรวจ
สุขภาพร่างกายและจิตวิทยา  

2. การลาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ไม่ต้อง
แสดงผลสอบภาษาองักฤษ 

3. การลาดูงานไม่ต้องทําสัญญา แต่ถ้าโครงการหรือ
หลักสูตรการดูงานเกินกว่า 15 วนั ใหด้ําเนินการเป็น
การลาฝึกอบรม 
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♦♦ การสมคัรสถานศึกษา 
1. ขา้ราชการควรสมคัรสถานศึกษาประมาณ 5 แห่ง และหากมี

สถานศึกษาตอบรับหลายแห่งให้เ ลือกเพียงแห่งเดียว เพื�อ
ดาํเนินการขอลาศึกษา สาํหรบับางประเทศ เช่น สาธารณรฐั
ฟิลิปปินส ์ อาจติดต่อสถานศึกษาแห่งเดียวก็ได ้โดยจดัส่ง
เอกสารหลกัฐานต่างๆ ตามที�สถานศึกษาแต่ละแห่งกาํหนด 
เช่น หลักฐานการศึกษาประวัติการศึกษาและการทํางาน 
หนังสือรบัรองของอาจารยห์รือผูบ้งัคบับญัชา ผลสอบ TOEFL, 
GRE หรือการสอบอื�นๆ 

ทั2งนี2  สถานศึกษาที�ขา้ราชการจะไปศึกษาจะต้องเป็น
สถานศึกษาหรือสถาบนัที� ก.พ. รบัรอง  

2. ติดต่อขอขอ้มูลรายละเอียด และคําแนะนําเกี�ยวกับประเทศ
และสถานศึกษาที�ประสงค์จะไปศึกษาหรือฝึกอบรม ได้ที�  
กลุ่มการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ สาํนักงาน ก.พ. 
โทร. 0-2281-9453, 0-2281-3333   ต่อ 2130      
หรือศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ. 
สยามสแควร์ ซอย 7   โทร. 0 2252 9737-8 หรือ                
Call Center สาํนักงาน ก.พ. : 1786 

คาํแนะนาํเพิ+มเติม การดาํเนินการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตักิารวจิยั และ
ดูงาน ณ ตา่งประเทศ มคีวามแตกตา่งกนั 
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♦♦ การนาํเงนิค่าใชจ้า่ย และเงนิตราต่างประเทศติดตวั   
     เป็นค่าใชจ้า่ยเพื+อการศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ 
 
 เนื�องจากขณะนี2 ธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายเปิดเสรี   
ในการนําเงินตราต่างประเทศติดตัวเป็นค่าใชจ้่ายเพื�อการศึกษา 
หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ ดังนั2น ขา้ราชการที�จะไปศึกษา หรือ
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สามารถไปติดต่อขอซื2 อเงินและนําเงินออก
นอกประเทศไดโ้ดยตรงที�ธนาคารพาณิชยท์ุกแห่ง โดยนําหนังสือ
เดินทางและหลกัฐานต่างๆ ที�ใชส้าํหรบัการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
รวมทั2งหนังสือตอบรบัจากสถานศึกษาไปแสดงดว้ย 
 
 อนึ� ง  เ พื� อความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง 
ขา้ราชการไม่ควรถือเงินตราติดตัวครั2งละจํานวนมาก แต่หากมี
เหตุผลจะตอ้งนําเงินติดตวัไป ควรแลกเป็นดรา๊ฟทห์รือเช็คเดินทาง 
 

******** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            กรณีมีปัญหาขอ้สงสัยในแนวทางปฏิบัติหรือ  
ขอ้ปลีกย่อยเกี#ยวกับวิธีการ หรือระเบียบต่างๆ ขอได้
โปรดสอบถามไดท้ี#  

• ฝ่ายขา้ราชการลาศึกษาและฝึกอบรม          
ศูนยจ์ดัการศึกษาในตา่งประเทศและบริหารความรู ้ 
โทร. 0 2281 9453 (เบอรต์รง) หรือ 
0 2281 3333 ตอ่ 2130  
ไดทุ้กวันในเวลาราชการ หรือไปพบกับเจา้หน้าที#
ดว้ยตนเอง 

• E-mail: khajorn@ocsc.go.th 
กรณีตอ้งการทราบรายละเอียดขอ้มูลเกี�ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือขอ้มูลอื�นๆ เพิ�มเติม สามารถ     
ดจูาก website ของสาํนักงาน ก.พ.: www.ocsc.go.th 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ฝ่ายขา้ราชการลาศึกษาและฝึกอบรม 
     ศูนยจ์ดัการศึกษาในตา่งประเทศและบรหิารความรู ้
     สาํนกังาน ก.พ.  ถนนพิษณุโลก 
     เขตดุสติ  กทม. 10300 
    โทร. 02281 9453, 0 2281 3333 ตอ่ 2130 
     โทรสาร 0 2628 6202, 0 2280 3334 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


