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การปฏิบตัิเมือแรกเดินทางถึง 
 

 การรายงานตวั เมื�อเดินทางไปถึงประเทศที�ไปศึกษา          
ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวจิยั หรือดูงาน ให้ดาํเนินการโดยส่งแบบรายงานตวั
มาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวจิยั หรือดูงาน ที�สาํนกังาน ก.พ. ใหไ้ว ้ 

โดยระบุที�อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ และ E-mail address (ถา้มี) ไปยงั

สาํนกังานผูดู้แลนกัเรียนฯ หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลที�ดูแลนกัเรียน
โดยเร็วที�สุด และจัดส่งแบบฟอร์มข้อมูลที�อยู่ปัจจุบัน พร้อมเอกสารการ

ลงทะเบียนศึกษา ไปยงัสาํนกังาน ก.พ. ดว้ย 

 

การปฏิบตัิระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการ
วิจยั หรอืดงูาน 
 

1.กําหนดระยะเวลาและแนวการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการ

วิจยั หรอืดงูาน ขา้ราชการที�ไดร้ับอนุมตัิใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวจิยั 
จะเปลี�ยนแปลงระยะเวลา หรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวจิยั  หรือดูงาน ให ้
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ผิดไปจากที�ได้รับอนุมัติไวม้ิได้  แต่หากมีความจาํเป็นจะต้องเปลี�ยนแปลง
กําหนด ระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝึกอบรม หรือ   แนวการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมใหผ้ดิไปจากที�ไดร้ับอนุมตัิไว ้ต่อเมื�อการเปลี�ยนแปลงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการตามที�ระเบียบ ก.พ.หรือ ก.ข.ต.  กาํหนด โดยตอ้ง
จดัส่งคาํขอพร้อมทั6งเหตุผลความจาํเป็น ไปยงัสํานกังานผูดู้แลนกัเรียนฯ 
หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที�ดูแลนกัเรียน หรือสํานกังาน ก.พ. เพื�อ

ดาํเนินการเสนอผูม้ีอาํนาจอนุมตัิพิจารณาก่อน และเมื�อได้รับอนุมัติ

แล้ว จึงจะเปลี�ยนแปลงระยะเวลาหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรมได้ 

 (กรณีปฏิบัติการวจิัยจะเปลี�ยนแปลงหรือขยายเวลาต้องได้รับ

อนุมัติก่อนและรวมเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวนัที�เริ�มไปปฏิบัติการวจิัย) 
2  รายงานการศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบตัิการวิจยั 

ต้อง รา ย ง า นก า ร ศึ ก ษ า  ฝึก อบ รม  หรือป ฏิ บัติก า รวิจัย              
ให้สํานักงานผูดู้แลนักเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที�ดูแล
นกัเรียน หรือสํานกังาน ก.พ.ทราบเป็นระยะๆ ทุกภาคการศึกษา หรือ

ทุกระยะเวลา  6 เดือน เพื�อสํานกังานผูดู้แลนกัเรียนฯ หรือสถานทูต

หรือสถานกงสุล  ที�ดูแลนกัเรียน หรือสํานกังาน ก.พ. ตรวจสอบและ

ส่งรายงานนั6นให ้เจา้สังกดัทราบต่อไป 
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3.  การยา้ยทีอย ู ่และการยา้ยสถานศึกษาหรอื 

ฝึกอบรม 
     3.1 การยา้ยทีอย ู ่  ตอ้งรายงานให้สํานกังานผูดู้แล-      

นกัเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที�ดูแลนกัเรียน หรือสํานกังาน 
ก.พ. ทราบทุกครั6 งโดยเร็วที�สุด 

      3.2 การยา้ยสถานศึกษาหรือฝึกอบรม  ตอ้งขอ      
อนุมตัิก่อน โดยจดัส่งคาํขอพร้อมทั6งชี6 แจงเหตุผลและความจาํเป็นไปยงั         
สาํนกังานผูดู้แลนกัเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที�ดูแลนกัเรียน 
หรือสาํนกังาน ก.พ. เพื�อประกอบการพิจารณาของผูม้ีอาํนาจอนุมตัิ ทั6งนี6
ในการยา้ยสถานศึกษาจะตอ้งสามารถโอนหน่วยกิตได ้และไม่ทาํให้ใช้
เวลาศึกษาเพิ�มขึ6 น อีกทั6งสถานศึกษาแห่งใหม่มีมาตรฐานไม่ด้อยกว่า
สถานศึกษาเดิม (กรณีศึกษา สถานศึกษาแห่งใหม่มีมาตรฐานการศึกษา
ในระดับที�จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิไม่ตํ� ากว่าสถานศึกษาเดิม)                
เมื�อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะย้ายสถานศึกษาหรือฝึกอบรมได้ 
 

4. การขออนมุตัิอย ูศ่ึกษา ฝึกอบรมต่อ  
 ขา้ราชการที�ไดร้ับอนุมตัิใหไ้ปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่าง-

ประเทศ หากประสงค์จะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อ ต้องยื�นคําขอไปยัง

สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ  หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที�ดูแลนักเรียน 
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หรือสํานักงาน ก.พ. ไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนครบกาํหนดเวลาที�ได้รับ

อนุมัติไว้เดิม พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปนี6  
4.1 ผลการศึกษาหรือฝึกอบรมที�ผา่นมา 

4.2 โครงการที�จะขอศึกษาหรือฝึกอบรมต่อ 

 4.3 คาํชี6แจง เหตุผลความจาํเป็น ที�จะตอ้งอยูศ่ึกษาหรือ       

      ฝึกอบรมต่อ 

 4.4 หนงัสือรับรองของอาจารยท์ี�ปรึกษา  ที�สนบัสนุนให้ลา 

ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อ โดยระบุระยะเวลาที�ตอ้งใชใ้น  

การศึกษาหรือฝึกอบรมต่อดว้ย 

4.5 หนงัสือรับรองการใหทุ้นจากแหล่งทุนที�ระบุระยะเวลาให ้

       ทุน (กรณีที�ขา้ราชการไดร้ับทุน) 

 เมื�อไดร้ับอนุมตัิใหล้าศึกษาหรือฝึกอบรมต่อไดเ้ป็นเวลาเท่าใด 
จึงจะอยูศ่ึกษาหรือฝึกอบรมต่อไดต้ามระยะเวลาที�ไดร้ับอนุมตัิ 
 

5. การขอเดินทางกลบัประเทศไทยชัวคราว 
            เพือรวบรวมขอ้มลูประกอบการทําวิทยานิพนธ ์
              จะตอ้งยื�นคาํขอต่อสาํนกังานผูดู้แลนกัเรียนฯ หรือสถานทูต 
หรือสถานกงสุลที�ดูแลนกัเรียน หรือสาํนกังาน ก.พ. ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

ก่อนกาํหนดเดินทางกลบั พร้อมทั6งจดัส่งเอกสารต่างๆ   ดงัต่อไปนี6  
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 5.1 หนงัสือรับรองของอาจารยท์ี�ปรึกษา ซึ� งรับรองเกี�ยวกบัการ 

       ใหก้ลบัมาเก็บขอ้มูลและระบุระยะเวลาที�จะใชใ้นการเก็บ 

        ขอ้มูล 

5.2 หวัขอ้และโคร่งร่างวทิยานิพนธ์ ซึ� งไดร้ับการรับรองจาก 

       คณะกรรมการแลว้ 

5.3 แผนงานหรือโครงการที�ขา้ราชการกาํหนดจะกลบัมา 

ดาํเนินการเก็บขอ้มูล ซึ� งระบุสถานที�และระยะเวลาที�ใช้ใน
การเก็บขอ้มูลนั6น (ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลประกอบ 

การทาํวทิยานิพนธ์โดยปกติตอ้งไม่เกิน 1 ปี) 

เมื�อไดร้ับอนุมตัิแลว้ จึงจะเดินทางกลบัประเทศไทยได ้

หมายเหตุ 1. กรณีที�ข้าราชการกลับประเทศไทยชั�วคราว 
เพื�อเก็บข้อมูลประกอบการทาํวิทยานิพนธ์ แล้วขอรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หรือถูกสั�งให้ช่วยราชการหรือ
เข้าปฏิบัติราชการก็ตาม ไม่ถือว่าข้าราชการผู้ นั+นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที�
ราชการ 

   2.  กรณีที�ข้าราชการขอกลับไปเขียนวิทยานิพนธ์ใน 
ประเทศไทย ข้าราชการจะต้องขอยตุิการศึกษาในต่างประเทศ และกลับ
เข้าปฏิบัติราชการ 
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6. การสมรส 
 �ขา้ราชการที�มีความประสงคจ์ะทาํการสมรสในระหวา่งที�
ศึกษา  ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้รีบรายงานพร้อมทั6งจดัส่ง     

รายละเอียดเกี�ยวกบัคู่สมรส เช่น ชื�อ อาย ุ สัญชาติ อาชีพ ให ้       

สาํนกังานผูดู้แลนกัเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที�ดูแล-      

นกัเรียน หรือสาํนกังาน ก.พ.ทราบ 

 กรณีที�จะสมรสกบัคนต่างชาติจะตอ้งยนืยนัใหท้ราบดว้ยวา่จะ
ไม่เปลี�ยนแปลงสัญชาติ และจะเดินทางกลบัไปปฏิบตัิราชการเมื�อ
สาํเร็จการศึกษา หรือฝึกอบรม 
 

7. การเดินทางออกจากประเทศทีไปศึกษา  
ฝึกอบรม หรอืกลบัประเทศไทยชัวคราว 

� ขา้ราชการจะตอ้งยื�นคาํขออนุญาตผา่นสาํนกังานผูดู้แล- 

นกัเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที�ดูแลนกัเรียน หรือ        

สาํนกังาน ก.พ. ควรจะยื�นคาํขอล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือน เมื�อไดร้ับ

อนุมตัิแลว้จึงจะเดินทางกลบัประเทศไทยได ้

 กรณีที�มีความจาํเป็นรีบด่วนไม่สามารถยื�นเรื�องขออนุญาตได้
ล่วงหนา้ก่อนเดินทางกลบัประเทศไทย เมื�อเดินทางถึงประเทศไทยแลว้
ใหไ้ปรายงานตวั ณ สาํนกังาน ก.พ. โดยด่วนต่อไปดว้ย 
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 � การกลบัประเทศชั�วคราว ระหวา่งปิดภาคการศึกษา แลว้
รายงานตวักลบัเขา้ปฏิบตัิราชการในช่วงเวลาดงักล่าว หรือถูกสั�งใหช้่วย
ราชการ หรือเขา้ปฏิบตัิราชการก็ตาม ไม่ถือวา่ขา้ราชการผูน้ั6นกลบัเขา้
ปฏิบตัิหนา้ที�ราชการ 

8. การต่ออายหุนงัสือเดินทาง  
ขา้ราชการตอ้งส่งคาํขอต่ออายหุนงัสือเดินทางพร้อมกบัแนบ

สาํเนาหนงัสืออนุมตัิใหล้าศึกษาต่อฉบบัล่าสุดไปยงัสถานเอกอคัรราชทูต 
หรือสถานกงสุล ณ ประเทศนั6นๆ 

 9. การปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบั 
     9.1 ขา้ราชการที�ไปศึกษา  ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวจิยั หรือดูงาน  

ณ ต่างประเทศ ทุกคนต้องอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ปฏิบัติตามระเบียบ 

ข้อบังคับของ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนใน

ต่างประเทศ หรือคําสั�งของ ก.พ. และปฏิบตัิตามคาํสั�งและคาํแนะนาํของ
ผูท้ี� ก.พ. มอบหมายใหดู้แลนกัเรียนไทยในต่างประเทศโดยเคร่งครัด 

     สาํหรับขา้ราชการที�ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวจิยั หรือ    
ดูงาน ณ ต่างประเทศ  ดว้ยทุนประเภท 1(ข) นอกจากจะตอ้งอยูใ่นความดูแลของ 

ก.พ.  และปฏิบตัิตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  คาํสั�ง  และคาํแนะนาํ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
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จะตอ้งอยูใ่นความดูแลของเจา้หนา้ที� ซึ� งไดร้ับมอบหมายจาก     รัฐบาล
ต่างประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรือนิติ
บุคคลต่างประเทศ ที�ใหทุ้นแก่ขา้ราชการผูน้ั6น แลว้แต่กรณีดว้ย 

    9.2 ต้องตั4งใจศึกษาหรือฝึกอบรม อุทิศเวลาให้แก่การศึกษา

หรือฝึกอบรมอย่างเต็มที� และพยายามศึกษาหรือฝึกอบรมให้สําเร็จ   

ภายในระยะเวลาที�ทางราชการอนุมัติ หากไม่ประสงค์จะอยู่ศึกษาหรือ

ฝึกอบรมต่อ หรือไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา กใ็ห้ยุติการศึกษาหรือ   

ฝึกอบรมแล้วเดินทางกลบัประเทศไทยโดยด่วน และรายงานตัวกลบัเข้า

ปฏิบัติราชการทนัที 
 

 10. การติดต่อเรืองต่างๆ 
 การติดต่อเพื�อขออนุมตัิ หรือเพื�อขอความช่วยเหลือจากทาง
ราชการ หรือเพื�อแจง้ใหท้างราชการทราบเกี�ยวกบัเรื�องใดๆ ก็ตาม ให้
ติดต่อผา่นสาํนกังานผูดู้แลนกัเรียนฯ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลที�
ดูแลนกัเรียน หรือสาํนกังาน ก.พ. เพื�อจะไดด้าํเนินการต่อไป 

 ในการติดต่อเรื�องใดๆ ขอใหข้า้ราชการระบุชื�อ-สกุล สังกดั 

(กรม/มหาวทิยาลยั) และประเภททุนใหช้ดัเจนดว้ย เพื�อความสะดวก

และรวดเร็วในการดาํเนินเรื�อง การติดต่อกบัสาํนกังานผูดู้แลนกัเรียนฯ  
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หรือสถานทูต  หรือสถานกงสุลที�ดูแลนกัเรียน หรือสาํนกังาน ก.พ. โดย 

สามารถติดต่อไดท้ั6งทางจดหมาย  โทรสาร  และ  E-mail 

 

 11. การปฏิบตัิเมือครบกาํหนดเวลาทีไดร้บัอนมุตัิ 
หรอืเสรจ็จากการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยัหรอื   
ดงูานกอ่นครบกาํหนดเวลาทีไดร้บัอนมุตัิ 
  11.1 ขา้ราชการที�ไดร้ับอนุมตัิใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม 

ปฏิบตัิการวจิยั หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ เมื�อครบกาํหนดเวลาที�ไดร้ับ
อนุมตัิหรือเสร็จจากการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั หรือดูงานก่อน
ครบกาํหนดเวลาที�ไดร้ับอนุมตัิ ตอ้งรีบเดินทางกลบัใหถ้ึงประเทศไทย
และรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบตัิราชการภายในระยะเวลาที�กาํหนด ดงันี6   
  (1) ภายในระยะเวลาไม่เกินยี�สิบวนั สาํหรับผูท้ี�ไดร้ับ
อนุมตัิใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั เกินหนึ�งปี 

  (2) ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบวนั สาํหรับผูท้ี�ไดร้ับ
อนุมตัิใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั เกินหกเดือน 

  (3) ภายในระยะเวลาไม่เกินหา้วนั สาํหรับผูท้ี�ไดร้ับ
อนุมตัิใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั ไม่เกินหกเดือน 

  (4) ภายในระยะเวลาไม่เกินสองวนั สาํหรับผูไ้ดร้ับ
อนุมตัิใหไ้ปดูงาน 
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  11.2 เมื�อเดินทางถึงประเทศไทยแลว้ให้ขา้ราชการไป

รายงานตวักลบัเขา้ปฏิบตัิหนา้ที�ราชการกบัส่วนราชการเจา้สังกดั โดย
ให้รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยด่วนต่อไป  

ทั6งนี6  เพื�อส่วนราชการเจา้สังกดัจะไดแ้จง้วนักลบัเขา้
ปฏิบตัิราชการ พร้อมจดัส่งเอกสารการสําเร็จการศึกษาหรือเสร็จสิ6น
การฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้สํานกังาน 
ก.พ. ทราบ ภายใน 15 วนั นับจากวนัที�ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ 

 

หมายเหตุ : 

–รายงานผลการศึกษา เช่น Transcript of records 

และหรือปริญญาบัตร หรือประกาศนียบตัร วุฒิบตัร หรือหนังสือ
รับรองวา่สาํเร็จการศึกษา 

- รายงานผลการฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

เช่น ประกาศนียบตัร หรือหนังสือรับรองว่าเสร็จสิ6นการฝึกอบรม 
ปฏิบตัิการวจิยั หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  
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11.3 ผู้ที�มีความจําเป็นที�จะต้องได้รับการพจิารณาปรับคุณวุฒิ  
 

  เ พื� อ ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า คุ ณ วุ ฒิ  แ ล ะ                     
การตรวจสอบแนวการศึกษาว่าข้าราชการได้ศึกษาตามโครงการ                  
ที�ทางราชการไดอ้นุมตัิไว ้หรือไม่ ขา้ราชการควรดาํเนินการ ดงันี6  
  11.3.1 นาํหนงัสือหลกัสูตรของสถาบนัที�สาํเร็จ- 

การศึกษาติดตวัไป เพื�อมอบใหส้่วนราชการเจา้สังกดัไวใ้ชป้ระกอบการ
ดาํเนินการเกี�ยวกบัการพิจารณาคุณวฒุิ 
  11.3.2 แจง้ใหส้ถานศึกษาจดัส่งหลกัฐานการสาํเร็จ 

การศึกษาและ Completed Transcript ไปยงัสาํนกังานผูดู้แลนกัเรียน 

หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลโดยตรง 

   

 ข้าราชการผู้ใดมิได้ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หรือ

คําสั�ง คําแนะนํา ของ ก.พ. หรือผู้ที� ก.พ.มอบหมายให้ดูแลนักเรียน                 

ในต่างประเทศ อาจถูกพิจารณาทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการ พลเรือน และมติคณะรัฐมนตรีตามควรแก่กรณ ี
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มติ ก.พ. และระเบียบปฏิบตัิบางประการ 
ทีควรทราบ 
� การได้รับเงินเดือนระหว่างลา: เจา้สังกดัจะพิจารณาตามหนงัสือ 

สํานกังาน ก.พ. ที� นร 0706.6/ว 12 ลงวนัที� 31 กรกฎาคม 2535  โดย

ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บาํเหน็จ 
บาํนาญ และเงินอื�นในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ.2535 ซึ� งมาตรา 33 

แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้กาํหนดให้ขา้ราชการซึ� งได้รับ
อนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบตัิการวิจยั ได้รับ
เงินเดือนระหวา่งลาไม่เกินสี�ปี นบัแต่วนัไปศึกษา ฝึกอบรม   ดูงาน
หรือปฏิบตัิการวิจยั จนถึงวนัก่อนวนัมารายงานตวัเพื�อเข้าปฏิบตัิ
ราชการ และในกรณีที�ผู ้บังคับบัญชาผู ้มีอ ํานาจอนุญาตการลา 
เห็นสมควรใหข้า้ราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั หรือ
ดูงาน เกินสี� ปี ก็ให้ไดร้ับเงินเดือนระหว่างลาได ้แต่ทั6งนี6 เมื�อรวม
ทั6งสิ6นจะตอ้งไม่เกนิหกปี 

� การลาศึกษาในระดับเดียวกนัหลายครั4ง:  กระทรวงการคลงั 

ได้วางแนวทางปฏิบตัิไวว้่า กรณีข้าราชการลาไปศึกษาในระดับ
เดียวกนัหลายครั6 งใหน้บัเวลาต่อเนื�องกนั 

    (หนงัสือกระทรวงการคลงั ที� กค 0503/42415 ลงวนัที� 18 ธนัวาคม  2522) 
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� การขออยู่ศึกษาต่อปริญญาเอก: ขา้ราชการซึ�งศึกษาสาํเร็จ 

การศึกษาขั6นปริญญาโทแลว้ หากจะขอลาต่อขั6นปริญญาเอกจะตอ้งมี
คุณสมบตัิพื6นฐานอยูใ่นเกณฑ ์ดงัต่อไปนี6 คือ 

1. ผลการศึกษาขั6นปริญญาโทอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ได้คะแนน
เฉลี�ย 3.46 ขึ6นไป หรือมีสถานศึกษาตอบรับ (สถานศึกษา

ต้องตอบรับให้เข้าศึกษาต่อปริญญาเอกอย่างต่อเนื� อง
ภายหลงัสาํเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

2. จะตอ้งกลบัมาทาํการสอนระดบัปริญญาตรีขึ6นไป หรือ
กลบัมาทาํการวจิยั วเิคราะห์ ในวชิาการซึ� งจะตอ้งใชผู้ม้ี
ความรู้ระดบัสูง 

3. เจา้สังกดัสนบัสนุน 

(มติ อ.ก.พ.ฯ ครั6 งที� 2/2521 วนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2521 และมติ  

      อ.ก.พ.ฯ ครั6 งที� 2/2522 วนัที� 3 กรกฎาคม 2522) 

ในการขอลาศึกษาต่อขั6นปริญญาเอก   เจา้สังกดัจะตอ้งส่งเหตุผล
ความจาํเป็นและแผนงานหรือโครงการที�จะให้ขา้ราชการผูน้ั6นกลบัมา
ปฏิบตัิ ใหส้าํนกังาน ก.พ.  เพื�อประกอบการพิจารณาดว้ย 
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� การขออยู่ทาํวจิัย Post–Doctoral: ก.พ. ไดก้าํหนดหลกัการที�จะ 

        ไม่อนุมตัิใหข้า้ราชการลาศึกษา ซึ� งสาํเร็จการศึกษาขั6นปริญญาเอก 

      แลว้ อยูท่าํการฝึกอบรม (วจิยั) ในระดบั Post-Doctoral ต่อไปอีก 

(มติ อ.ก.พ.ฯ ครั6 งที� 14/2527 วนัที� 12 ตุลาคม 2527) 

� การเปลี�ยนแปลงการลาที�กระทาํมไิด้:  

๏ ขา้ราชการที�ไดร้ับอนุมตัิใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน  
ณ ต่างประเทศ จะขอเปลี�ยนเป็นปฏิบัติการวิจัยหรือขออยู่
ปฏิบตัิการวจิยัต่อในภายหลงัมิได ้

      ๏ กรณีที�ไดร้ับอนุมตัิให้ไปปฏิบตัิการวจิยั จะขออยูศ่ึกษา ฝึกอบรม  
         หรือดูงานต่อมิได ้

 

 

ฝ่ายขา้ราชการลาศึกษาและฝึกอบรม 

ศูนยจ์ดัการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ 

สาํนกังาน ก.พ. 

สิงหาคม 2552 
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  หนังสือเวยีนที�ควรทราบ 
ที� สร 0401/ว 50            สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

    22 พฤษภาคม 2510 

เรื�อง  การลงโทษขา้ราชการกระทาํผดิวนิยั กรณีลาไปศึกษา  
        ณ ต่างประเทศ และไม่เดินทางกลบัมารับราชการภายในกาํหนด 

        เวลาที�ไดร้ับอนุมตัิ 

เรียน  (เวยีนกระทรวง ทบวง กรม) 

 ดว้ยสาํนกันายกรัฐมนตรีเสนอตามรายงานของสาํนกังาน ก.พ. 

วา่ 

 1. ขา้ราชการที�ลาไปศึกษาวชิาเพิ�มเติม ณ ต่างประเทศ นั6น          

มีระเบียบของ ก.พ. วางหลกัเกณฑไ์วว้า่ ก.พ.จะเป็นผูพ้ิจารณาวา่จะ     

สมควรใหข้า้ราชการผูน้ั6นลาไปศึกษาวชิาอะไร ภายในกาํหนดเวลา     
เท่าใด และหากจาํเป็นจะขอขยายเวลาศึกษาต่อไปอีกก็เป็นอาํนาจของ 
ก.พ.  ที�จะพิจารณาวา่สมควรอนุมตัิใหล้าไดห้รือไม่    ดงันั6น   ในกรณีที� 

วนัลาสิ6นสุดลงแลว้    หรือ  ก.พ. ไม่อนุมตัิใหข้ยายเวลาศึกษาต่อไปอีก  

ขา้ราชการผูน้ั6นจะตอ้งเดินทางกลบัมาปฏิบตัิหนา้ที�ราชการ 

/2… 
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 2. ในชั6นแรก ปรากฏวา่ขา้ราชการที�ไดร้ับอนุมตัิใหล้าไปศึกษา

มกัปฏิบตัิตามขอ้สัญญาและระเบียบโดยเคร่งครัด ต่อมาในระยะหลงั
เมื�อครบกาํหนดวนัลาแลว้ก็มกัจะหาทางหลีกเลี�ยงดว้ยวธิีต่างๆ เพื�อจะ
ใหไ้ดอ้ยูศ่ึกษาต่อ หรือหางานทาํต่อไปอีก และไม่ยอมเดินทางกลบัมา
ปฏิบตัิหนา้ที�โดยอา้งเหตุผลต่างๆ บางรายก็ไม่ยอมแจง้เหตุขดัขอ้งหรือ
ส่งข่าวใหส้าํนกังานผูดู้แลนกัเรียนฯ กรม หรือกระทรวงเจา้สังกดัทราบ 
แต่กลบัยา้ยสถานที�อยูเ่สีย เพื�อมิให้ติดต่อกนัได ้ บางรายไดอ้ยูเ่ลย
กาํหนดวนัลาที�ไดร้ับอนุมตัิชา้นาน ขา้ราชการที�ไม่ยอมเดินทางกลบั
เหล่านี6  บางรายเจา้สังกดัสั�งลงโทษทางวนิยัฐานฝ่าฝืนคาํสั�ง และไม่
ปฏิบตัิตามแบบธรรมเนียมของทางราชการโดยตดัเงินเดือน บางรายสั�ง
ลงโทษภาคทณัฑ ์บางรายก็ไม่ดาํเนินการลงโทษทางวนิยั 

 3. ก.พ. ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ กรณีเช่นนี6 เป็นการเสียหายแก่

ราชการและระเบียบวินยัของขา้ราชการเป็นอยา่งยิ�ง อาจทาํใหเ้ห็น  

เป็นวา่การพิจารณาลงโทษของผูบ้งัคบับญัชาไม่เป็นธรรม เพราะ      

ขา้ราชการที�ปฏิบตัิราชการอยูภ่ายในประเทศ หากละทิ6งหรือทอดทิ6ง
หนา้ที�ราชการไปเกินกวา่ 15 วนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรแลว้ อาจถูก  

 

/ลงโทษ 
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ลงโทษถึงไล่ออกจากราชการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  โดยหนังสือที�   
น.ว. 125/2503 ลงวนัที� 5  ตุลาคม 2503  สําหรับกรณีขา้ราชการที�ไดร้ับ

อนุมัติให้ลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เมื�อครบกําหนดวนัลาแล้ว      
ไม่ยอมเดินทางกลบัมาปฏิบตัิราชการเป็นเวลานานเป็นแรมปีแรมเดือน      
ก็ควรจะถือว่าเป็นการละทิ6งหรือทอดทิ6งหน้าที�ราชการเช่นเดียวกนั การ
ถูกผูบ้งัคบับญัชาลงโทษในกรณีเช่นนี6  เพียงตดัเงินเดือน หรือภาคทณัฑ์
เป็นการลงโทษสถานเบา จึงเป็นเหตุให้มีการฝ่าฝืนระเบียบวินยัและจะ
เป็นตวัอย่างแก่ขา้ราชการรุ่นหลงั ซึ� งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
ปกครอง บงัคบับญัชา และระเบียบวนิยัของขา้ราชการเป็นอยา่งยิ�ง 

 ก.พ. จึงลงมติใหน้าํเรื�องนี6 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 สาํนกันายกรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ การที�ขา้ราชการ
ไดร้ับอนุมตัิใหล้าไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เมื�อครบกาํหนดวนัลาที�
ไดร้ับอนุมตัิไวแ้ลว้ เป็นหนา้ที�ของขา้ราชการผูน้ั6นที�จะตอ้งเดินทาง
กลบัมาปฏิบตัิหนา้ที�ราชการของตนในทนัที การที�พยายามหาทาง
หลีกเลี�ยงดว้ยวธิีการต่างๆ เพื�อใหไ้ดอ้ยูศ่ึกษาต่อหรือหางานทาํต่อไปอีก 
และไม่ยอมเดินทางกลบัมาปฏิบตัิหนา้ที�โดยปราศจากเหตุผลและมิไดร้ับ
อนุมตัิจากผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั และ ก.พ. เช่นนี6  เป็นการเสียหายต่อ

การปกครองบงัคบับญัชาและระเบียบวนิยัของขา้ราชการเป็นอยา่งยิ�ง  
/นอกจาก... 
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นอกจากนั6นการที�ส่วนราชการเจา้สังกดัไม่พิจารณาโทษหรือสั�งลงโทษ
เพียงภาคทณัฑห์รือตดัเงินเดือนก็เป็นการลงโทษในสถานเบา      และ 

ลกัลั�นกนัอยูม่ิไดเ้ป็นไปในระดบัเดียวกนั จึงสมควรที�จะเสนอคณะ-     

รัฐมนตรีเพื�อพิจารณาวา่ พฤติการณ์ดงักล่าวเป็นการกระทาํผดิวินยั
อยา่งร้ายแรง และวางระเบียบการลงโทษไวใ้นสถานหนกัเป็นแนว
เดียวกนั ทาํนองเดียวกบัที�คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษา เมื�อ   

วนัที� 4 ตุลาคม 2503 ไดล้งมติไวค้วามวา่ “การละทิ6งหนา้ที�ราชการไป

เลยเกินกวา่ 15 วนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นความผดิร้ายแรงซึ� ง

ควรไล่ออกจากราชการ จะปรานีลดหยอ่นผอ่นโทษลงไดก้็เพียงปลด 
ออกจากราชการ การที�เป็นผูไ้ม่เคยกระทาํผดิมาก่อนก็ดี หรือมีเหตุอนั
ควรปรานีอื�นใดก็ดี ไม่เป็นเหตุเพียงพอที�จะลดหยอ่นผอ่นโทษลงเป็น
ใหอ้อกจากราชการได”้ ซึ� งเป็นไปตามขอ้เสนอของ ก.พ. ซึ� งท่าน

นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบดว้ยแลว้ 
 

 คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษา เมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2510 

ลงมติวา่ ถา้ปรากฏวา่มีเจตนาละทิ6งหนา้ที�ราชการโดยไม่มีเหตุผลอนั  
สมควร ก็ใหน้าํมติคณะรัฐมนตรีตามหนงัสือ ที� นว 125/2503 ลงวนัที� 

5  ตุลาคม  2503   มาประกอบการพิจารณาในการสั�งลงโทษทางวนิยั 

/จึงยนืยนัมา... 
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 จึงขอยนืยนัมาเพื�อถือเป็นหลกัปฏิบตัิต่อไป 

 

    ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

   (ลงชื�อ)           มนูญ  บริสุทธิL  

          (นายมนูญ  บริสุทธิL ) 

        เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

กองกลาง 
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ที� สนร 0403/ว 83        สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

        2  พฤศจิกายน 2513 
 

เรื�อง  การพิจารณาคุณวุฒิของผูท้ี�ศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ� งไดร้ับ 

ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพเพิ�มขึ6น โดยฝ่าฝืนมติ ก.พ. 

หรือศึกษานอกเหนือจากแนวการศึกษาที�กาํหนด 

เรียน  ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  สาํเนาหนงัสือที� สร 0903/88608 ลงวนัที� 5 ตุลาคม  
2513 

  ดว้ยสาํนกังาน ก.พ. รายงานวา่ ไดพ้ิจารณาเกี�ยวกบั

เรื�องคุณวฒุิของผูท้ี�ศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ� งไดร้ับปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพเพิ�มขึ6น โดยฝ่าฝืนมติ ก.พ. หรือศึกษา   

นอกเหนือจากแนวการศึกษาที�กาํหนดไวแ้ลว้ ไดล้งมติใหน้าํเสนอ   

คณะรัฐมนตรีพิจารณากาํหนดเป็นหลกัปฏิบตัิวา่ 

  1. ก.พ. จะไม่พิจารณาคุณวุฒิใหส้าํหรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพที�ไดร้ับโดยฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบั และคาํสั�ง
ของทางราชการ 

2…. 
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 2. ถือวา่เป็นการประพฤติผิดสัญญาที�ผูน้ั6นไดท้าํไวก้บัทาง-     

ราชการ ซึ� งจะตอ้งรับผิดชดใชเ้งินทุนหรือเงินเดือนที�ไดร้ับระหวา่งลา
และเบี6ยปรับตามสัญญา สาํนกังาน ก.พ. หรือส่วนราชการเจา้สังกดั

จะตอ้งดาํเนินการบงัคบัใหช้ดใชเ้งินตามสัญญานั6นโดยเคร่งครัดอีกทาง
หนึ�ง และ 

 3. นอกจากจะเป็นการประพฤติผดิสัญญาดงักล่าวแลว้ ยงัเป็น

การกระทาํผดิวินยัขา้ราชการพลเรือน ซึ� งผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งดาํเนินการ
พิจารณาโทษทางวนิยัตามควรแก่กรณี ทั6งนี6  ก.พ. เห็นวา่ควรที�จะไดใ้ช้

เป็นหลกัปฏิบตัิทั6งขา้ราชการประเภทอื�นๆ คือ ขา้ราชการครู            
ขา้ราชการมหาวทิยาลยั ขา้ราชการตุลาการ และขา้ราชการอยัการ ดว้ย 
ความละเอียดปรากฏตามสาํเนาหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที�ไดส้่งมา   

พร้อมนี6  
  

 คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษา เมื�อวนัที� 27 ตุลาคม 2513 ลง

มติเห็นชอบดว้ย และใหถ้ือเป็นหลกัปฏิบตัิต่อไป 
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 จึงเรียนมาเพื�อถือปฏิบตัิต่อไป 

 

   ขอแสดงความนบัถือเป็นอยา่งสูง 

   (ลงชื�อ)   ดุสิต   บุญธรรม 

             (นายดุสิต  บุญธรรม) 

        รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  

            รักษาการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

กองนิติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 


