
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบ ก.ค.ศ 
วาดวยการสงเสริม สนับสนนุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือวิชาชีพ ความจําเปน ความตองการของหนวยงาน
การศึกษา และคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. จึงวาง
ระเบียบไว ดังนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการสงเสริม สนับสนุนให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๒”  

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน หรือวิจัยตามหลักสูตร

ของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ หรือหนวยงานของทางราชการ เพ่ือใหไดมาซึ่งปริญญา
หรือประกาศนียบัตรและหมายรวมถึง การฝกอบรม หรือการดูงานท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
และการฝกฝนภาษาและคําแนะนํากอนเขาศึกษา และการฝกอบรมหรือการดูงาน ที่เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษานั้นดวย  

“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณ
ดวยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝกอบรม หรือการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ โดยมิได มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมาย
รวมถึงการฝกภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรม หรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการ
ฝกอบรมนั้นดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๓๗ ง/หนา ๒๗/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ดูงาน” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูและประสบการณดวยการสังเกตและ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

“ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา” หมายความวา การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดรับมา
พัฒนาหรือใชประโยชนในสวนราชการโดยตรง แตไมรวมถึงการวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
การศึกษาหรือการฝกอบรม 

 
ขอ ๔  ใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการตามระเบียบนี ้

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหเปนประโยชนตอาง
ราชการ ตามระเบียบนี้ 

 
ขอ ๖  ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ไดแก 
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
(๒) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูดํารงตําแหนงหัวหนา

หนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืน สําหรับผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาและ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือขาราชการใน
หนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืน  

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาจมอบอํานาจให
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สําหรับผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

(๔) ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เทียบเทา 
สําหรับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานการศึกษา
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืน  

 
ขอ ๗  ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี หรือผูดํารงตําแหนงที่

เทียบเทาอาจมอบอํานาจการจัดทําและลงนามในสัญญาแกผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๖ (๑) (๒) 
และ (๓)  

กรณีที่ตองจัดทําสัญญา ใหจัดทําตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนดทายระเบียบนี้ 
แลวแตกรณี โดยจัดทําเปน ๓ ฉบับ ตนฉบับเก็บไวที่สถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาของผูมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจอนุญาต สวนคูฉบับเก็บไวที่หนวยงานการศึกษาผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป จํานวน ๑ 
ฉบับ และมอบใหแกผูไดรับอนุญาต จํานวน ๑ ฉบับ  

เมื่อผูไดรับมอบอํานาจไดจัดทําสัญญาเรียบรอยแลว ใหสงผูที่ไดรับอนุญาตเขา
รับการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แลวแตกรณี และรายงานผูบังคับบัญชา
ทราบตามลําดับ  

 
ขอ ๘  ในระหวางที่ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ถา

หากทางราชการมีความจําเปนจะใหกลับมาปฏิบัติราชการ ใหผูมีอํานาจอนุญาตส่ังใหผูนั้นกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการทันที 

 
ขอ ๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหไปเขารับ

การศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ตามระเบียบนี้ตองปฏิบัติตามขอผูกพัน
ในสัญญาและตองปฏิบัติตามระเบียบนี้ดวย หากไมปฏิบัติตามอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย 

 
หมวด ๒ 

การศึกษาตอภาคปกต ิ
   

 
ขอ ๑๐  การไปศึกษาตอภาคปกติ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ  
ประเภท ก. ประเภทที่ผูบังคับบัญชาคัดเลือก 
ประเภท ข. ประเภทที่ตองไปสมัครสอบคัดเลือกหรือไดรับคัดเลือกดวยตนเอง  
 
ขอ ๑๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได รับการสงเสริม 

สนับสนุนไปศึกษาตอภาคปกติ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  
(๑) เปนผูที่เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอแลว จะตอง

มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบกอนเกษียณอายุราชการ 
(๒) เปนผูตั้งใจปฏิบัติหนาที่จนบังเกิดผลดีตอทางราชการ 
(๓) เปนผูที่พนจากการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมหรือพนจากการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ แลวแตกรณ ี
(๔) ผูที่เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคปกติ หรือศึกษาตอ ณ ตางประเทศ

แลว หากจะไปศึกษาตออีก ตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๒ เดือน เวน
แตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ เห็นวาจะเปนประโยชนอยางย่ิงแกทางราชการก็
ใหพิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ไป 

 
ขอ ๑๒  การกําหนดจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะใหไป

ศึกษาตอในแตละปใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจะใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอภาคปกติ ประเภท 
ข. ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจอนุญาต โดยคํานึงถึงระดับการศึกษา สาขาวิชาที่สอดคลองหรือ
เปนประโยชนกับงาน หรือมาตรฐานตําแหนงที่ดํารงอยูตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด รวมทั้งอัตรากําลังที่
ปฏิบัติงานอยู  

 
ขอ ๑๓  การอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอภาค

ปกติระดับไมสูงกวาปริญญาตรีใหพิจารณาอนุญาตไดมีกําหนดเทากับระยะเวลาของหลักสูตร
การศึกษา ระดับที่สูงกวาปริญญาตรีใหพิจารณาอนุญาตไดมีกําหนด ๒ ป สําหรับปริญญาโท และ 
๔ ป สําหรับปริญญาเอก เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่อนุญาตแลว และผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควรใหขยายเวลาศึกษาออกไปอีก ก็ใหขยายเวลาไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา รวม
แลวไมเกิน ๒ ภาคการศึกษา หรือไมเกิน ๑ ปการศึกษา  

สําหรับกรณีผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขอศึกษาตอภาคปกติในระดับ
ปริญญาโทถึงเอก หรือปริญญาเอก ใหพิจารณาอนุญาตไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรการศึกษา
กําหนดแตไมเกิน ๖ ป 

 
ขอ ๑๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ

ภาคปกติตองรายงานผลการศึกษาใหผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบทุกภาคการศึกษา  
 
ขอ ๑๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ

ภาคปกติตองศึกษาใหสําเร็จตามกําหนดเวลาในหลักสูตร ถาไมสามารถศึกษาใหสําเร็จไดทันตาม
กําหนดและมีความประสงคจะขยายเวลาศึกษาอีก ใหย่ืนคํารองตอผูมีอํานาจอนุญาตกอนวัน
ส้ินสุดของสัญญาไมนอยกวา ๓๐ วัน พรอมดวยความเห็นและระเบียบการลงทะเบียนของ
สถาบันการศึกษาที่เขาศึกษานั้นประกอบการพิจารณาอนุญาต เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหทําสัญญา
ขยายเวลาศึกษาแนบทายสัญญาเดิม แตหากพิจารณาแลวปรากฏวาผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษา
ไดใชเวลาไปเพื่อการอื่นหรือศึกษาวิชาอื่นนอกเหนือจากที่ทางราชการอนุญาตไวหรือมีพฤติการณ
เก่ียวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนจนเปนเหตุใหศึกษาสําเร็จชากวากําหนดเวลาเรียนตามหลักสูตร 
หรือไมเอาใจใสตอการศึกษา หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทาง
วินัยตามควรแกกรณี 

หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๖ 
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ผูที่ประสงคขอขยายเวลาศึกษาใหขอ
หลักฐานจากสถาบันการศึกษาที่เขาศึกษา ช้ีแจงเหตุผลที่ไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลา
ในหลักสูตร และเขียนแบบคํารองขอขยายเวลารวมแลวไมเกิน ๒ ครั้ง หรือไมเกิน ๑ ปการศึกษา 
เวนแตกรณีที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดและมีความจําเปนตองขยายเวลาใหขอตอผูมีอํานาจ
อนุญาตเปนกรณี ๆ ไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปศึกษา เมื่อศึกษาจบ
หลักสูตรตามที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ระหวางรอหลักฐานการสงตัวกลับจากสถาบนัการศกึษาที่
เขาศึกษาใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการทันที สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตั้งแต
ระดับปริญญาโทขึ้นไป ถาไดศึกษาในภาคทฤษฎีเสร็จเรียบรอยแลว คงเหลือเฉพาะการทํา
วิทยานิพนธจะรายงานตัวขอกลับเขารับราชการกอนก็ได แตหลังจากกลับเขาปฏิบัติราชการแลว 
ถาจะไปศึกษาคนควาเพ่ือทําวิทยานิพนธ ตองขออนุญาตลาตามระเบียบวาดวยการลา 

การรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ใหรายงานเปนหนังสือตอผู
มีอํานาจอนุญาต เพ่ือพิจารณาสั่งการใหกลับเขาปฏิบัติราชการแลวรายงานตามลําดับจนถึงหัวหนา
สวนราชการเพื่อทราบ 

สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธ 
หรือผลงานวิจัยใหสวนราชการดวย 

 
ขอ ๑๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ

ภาคปกติ มีผลการศึกษาประจําภาคเรียนปรากฏวาแมจะศึกษาอยูตอไปก็ไมสามารถสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได หรือสถาบันการศึกษาที่เขาศึกษารายงานวามีความประพฤติเสียหายไม
สมควรใหศึกษาตอไป หรือสถาบันการศึกษาที่เขาศึกษาส่ังใหออกหรือส่ังใหพนสภาพนักศึกษาใน
ระหวางศึกษา ใหผูไดรับอนุญาตรายงานตัวเพื่อขอกลับเขาปฏิบัติราชการทันที หรือใหผูมีอํานาจ
อนุญาตเรียกตัวกลับเขาปฏิบัติราชการทันที 

 
ขอ ๑๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ

ภาคปกติเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว หรือตองออกจากสถาบันการศึกษาที่เขาศึกษาหรือตองหยุด
การศึกษากอนสําเร็จการศึกษาดวยประการใด ๆ ก็ตาม ตองกลับมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
หรือหนวยงานการศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษา หรือในกระทรวง กรม ตามที่ทาง
ราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกําหนด เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลา
ที่ไปศึกษา แตหากผูนั้นไดโอนไปรับราชการที่สวนราชการอื่นหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมใน
ระหวางที่ปฏิบัติราชการชดใชอยูใหนับเวลาที่ตองปฏิบัติราชการดังกลาวตอเนื่องไปไดและใหสวน
ราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมนั้น รับโอนทั้งสิทธิและหนาที่ตามสัญญาที่กําหนดใน
ระเบียบนี้ดวย 

ถาผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคปกติรายใด ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง รวมทั้งผูที่ทางราชการเห็นวาไมเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไป จะตองชดใชคืน
เงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใดทั้งส้ินที่ไดรับไปในระหวางที่ไดรับ
อนุญาตใหไปศึกษาตอภาคปกติ และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินที่จะตองชดใชคืนแกสวนราชการ
ทันที เวนแตสวนราชการตรวจสอบแลว เห็นวาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใช หรือปฏิบัติ
ราชการชดใช ไมครบตามวรรคหนึ่ง เพราะถึงแกความตายหรือถูกส่ังใหออกหรืออนุญาตให
ลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบหรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะรัฐมนตรี ก็ใหระงับไมตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับจํานวนดังกลาวคืนแกสวนราชการเจา
สังกัด 

 
ขอ ๑๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ

ภาคปกติตองปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันการศึกษาที่เขาศึกษาและจะตองปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการดวย 

ในกรณีที่มีกิจธุระหรือเจ็บปวยหรือกรณีอ่ืนใด ตองย่ืนใบลาตอสถาบันการศึกษา 
ที่เขาศึกษานั้น ในกรณีที่ลาเกินกวา ๑๕ วัน จะตองย่ืนใบลาตอสวนราชการเจาสังกัดตามลําดับชั้น 
ตามระเบียบการลาของทางราชการดวย 

 
หมวด ๓ 

การศึกษาตอภาคนอกเวลา 
   

ขอ ๒๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได รับการสงเสริม 
สนับสนุนไปศึกษาตอภาคนอกเวลา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ก. ผูใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา 
(๑) เปนผูที่เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอภาค

นอกเวลาแลว จะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบกอนเกษียณอายุราชการ 
(๒) เปนผูที่พนจากการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลวหรือพน

ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ แลวแตกรณี 
ข. ผูไมใชเวลาราชการไปศึกษา ไมอยูในเงื่อนไขตามขอ ก. 
 
ขอ ๒๑  การขออนุญาตไปศึกษาตอภาคนอกเวลา เมื่อขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดไปสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเขาศึกษาไดแลวใหปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ผูที่ตองใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษาตลอดหลักสูตรที่สถาบันการศึกษา

กําหนด จะตองนําหลักฐานแสดงผลการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกมาแสดงตอผูมีอํานาจอนุญาต
เพ่ือขออนุญาตผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๖ กอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะไปศึกษาตอภาคนอก
เวลาได 

ผูที่ใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษาตอภาคนอกเวลา ถาจะไปศึกษาคนควาเพ่ือ
ทําวิทยานิพนธ ตองขออนุญาตลาตามระเบียบวาดวยการลา 

(๒) ผูที่ไมตองใชเวลาราชการไปศึกษาตอภาคนอกเวลา ไมตองขออนุญาตตาม
ขอ (๑) แตตองรายงานเปนลายลักษณอักษร ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบกอน จึงจะไปศึกษาตอ
ภาคนอกเวลาได  

 
ขอ ๒๒  หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ตองใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษาตอภาคนอกเวลา มีดังนี้  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เปนผูที่ผูบังคับบัญชาช้ันตนที่ตนปฏิบัติงานอยู แลวแตกรณี รับรองวาหาก
ใหไปศึกษาตอภาคนอกเวลาแลวจะไมเกิดความเสียหายตอราชการ  

(๒) เปนผูเอาใจใสในการปฏิบัติราชการเปนอยางดี และใชเวลาราชการไปศึกษา
ตอเฉลี่ยไมเกินวันละ ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที รวมแลวไมเกิน ๗ ช่ัวโมง ๓๐ นาทีตอสัปดาห หรือไม
เกิน  ๑ วันทําการตอสัปดาห 

(๓) จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะไดรับอนุญาตใหไป
ศึกษาตอภาคนอกเวลา ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจอนุญาต 

(๔) วิชาที่จะไปศึกษาตอภาคนอกเวลาตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ราชการ 

(๕) ถาสถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาใด มีผูสอบเขาศึกษาตอภาคนอก
เวลาไดเกินกวาจํานวนที่จะอนุญาตไดใหพิจารณาตามลําดับอาวุโสของทางราชการและโอกาส
ไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียม 

 
ขอ ๒๓  ขอผูกพันของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับอนุญาตให

ไปศึกษาตอภาคนอกเวลาโดยใชเวลาราชการบางสวน มีดังนี้ 
(๑) เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ตองกลับมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษาหรือ

หนวยงานการศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษาตอภาคนอกเวลา หรือในกระทรวง 
กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกําหนดเปนเวลา ๑๒ 
เดือนเต็ม แตหากผูนั้นไดโอนไปรับราชการที่สวนราชการอื่น หรือหนวยงานของรัฐแหงใหมใน
ระหวางที่ปฏิบัติราชการชดใชอยูใหนับเวลาที่ตองปฏิบัติราชการดังกลาวตอเนื่องไปไดและใหสวน
ราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมนั้น รับโอนทั้งสิทธิและหนาที่ตามสัญญาที่กําหนดใน
ระเบียบนี้ดวย 

(๒) ถาไมปฏิบัติตามขอ (๑) จะตองชดใชเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของเงินเดือน
ที่ไดรับไปในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคนอกเวลา รวมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของ
เงินที่จะตองชดใชคืนแกสวนราชการทันที เวนแตสวนราชการตรวจสอบแลว เห็นวาไมสามารถ
กลับเขาปฏิบัติราชการชดใช หรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตามขอ (๑) เพราะถึง
แกความตายหรือถูกส่ังใหออกหรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ 
ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นของ
รัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ก็ใหระงับไมตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ย
ปรับจํานวนดังกลาวคืนแกสวนราชการเจาสังกัด 

 
หมวด ๔ 

การศึกษาตอภาคฤดูรอน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได รับการสงเสริม 
สนับสนุน ไปศึกษาตอภาคฤดูรอน ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) วิชาที่จะไปศึกษาตอภาคฤดูรอนตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ราชการ 

(๒) เปนผูที่ผูบังคับบัญชาช้ันตนรับรองวา หากใหไปศึกษาตอภาคฤดูรอนจะไม
เกิดความเสียหายแกทางราชการ 

(๓) จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะไดรับอนุญาตใหไป
ศึกษาตอภาคฤดูรอน ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจอนุญาต 

 
ขอ ๒๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะไปศึกษาตอภาคฤดูรอน

ตองนําหลักฐานแสดงผลการสอบคัดเลือก หรือผลการคัดเลือกหรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการได
เขารับการศึกษามาแสดงตอผูมีอํานาจอนุญาต 

 
ขอ ๒๖  ขอผูกพันของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับอนุญาตให

ไปศึกษาตอภาคฤดูรอน 
(๑) เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ตองกลับมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษาหรือ

หนวยงานการศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษาตอภาคฤดูรอน หรือในกระทรวง กรม 
ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกําหนดเปนเวลาเทากับ
ระยะเวลาที่ไปศึกษา แตหากผูนั้นไดโอนไปรับราชการที่สวนราชการอื่นหรือหนวยงานของรัฐแหง
ใหมในระหวางที่ปฏิบัติราชการชดใชอยูใหนับเวลาที่ตองปฏิบัติราชการดังกลาวตอเนื่องไปไดและ
ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมนั้น รับโอนทั้งสิทธิและหนาที่ตามสัญญาที่กําหนดใน
ระเบียบนี้ดวย 

(๒) ถาไมปฏิบัติตามขอ (๑) จะตองชดใชคืนเงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้ง
เงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใดทั้งส้ินที่ไดรับไปในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภาคฤดูรอน 
และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินที่จะตองชดใชคืนแกสวนราชการทันที เวนแตสวนราชการ
ตรวจสอบแลว เห็นวาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใช หรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบ
กําหนดเวลาตามขอ (๑) เพราะถึงแกความตาย หรือถูกส่ังใหออกหรืออนุญาตใหลาออกจาก
ราชการ เนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ก็ให
ระงับไมตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับจํานวนดังกลาวคืนแกสวนราชการเจาสังกัด 

 
หมวด ๕ 

การฝกอบรม 
   

 
ขอ ๒๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะได รับการสงเสริม 

สนับสนุนไปฝกอบรม ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) หลักสูตรที่จะไปฝกอบรมตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
(๒) จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะไดรับอนุญาตใหไป

ฝกอบรมใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจอนุญาต 
 
ขอ ๒๘  การไปฝกอบรม แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ  
ประเภท ก. ประเภทฝกอบรมระยะเวลาไมเกิน ๑ เดือน 
ประเภท ข. ประเภทฝกอบรมระยะเวลาเกินกวา ๑ เดือน 
 
ขอ ๒๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่ไปฝกอบรมตองขออนุญาต

ตอผูมีอํานาจอนุญาต และในการอนุญาตใหพิจารณาอนุญาตเปนคราว ๆ ไป 
 
ขอ ๓๐  ขอผูกพันของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับอนุญาตให

ไปฝกอบรมประเภท ข. มีดังนี้ 
(๑) เมื่อสําเร็จการฝกอบรมแลว ตองกลับมาปฏิบัติราชการในสถานศึกษาหรือ

หนวยงานการศึกษาท่ีตนปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการฝกอบรม หรือในกระทรวง กรม ตามที่ทาง
ราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกําหนด เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
ระยะเวลาที่ไปฝกอบรม แตหากผูนั้นไดโอนไปรับราชการที่สวนราชการอื่น หรือหนวยงานของรัฐ
แหงใหมในระหวางที่ปฏิบัติราชการชดใชอยูใหนับเวลาที่ตองปฏิบัติราชการดังกลาวตอเนื่องไปได
และใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมนั้น รับโอนทั้งสิทธิและหนาที่ตามสัญญาที่
กําหนดในระเบียบนี้ดวย 

(๒) ถาไมปฏิบัติตามขอ (๑) จะตองชดใชคืนเงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้ง
เงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใดทั้งส้ินที่ไดรับไปในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรมและเบี้ยปรับ
อีกหนึ่งเทาของเงินที่จะตองชดใชคืนแกสวนราชการทันที เวนแตสวนราชการตรวจสอบแลวเห็นวา
ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใช หรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตามขอ (๑) 
เพราะถึงแกความตายหรือถูกส่ังใหออกหรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย 
ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือไปปฏิบัติงานใน
หนวยงานอื่นของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ก็ใหระงับไมตองรับผิด
ชดใชเงินและเบี้ยปรับจํานวนดังกลาวคืนแกสวนราชการเจาสังกัด 

 
ขอ ๓๑  ผูที่ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม ตองรายงานผลการฝกอบรมตอ

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาและใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
หรือการพัฒนางาน 

 
หมวด ๖ 
การดูงาน 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะได รับการสงเสริม 
สนับสนุนไปดูงาน ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

(๑) หัวขอการดูงานเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ และเปนการดูงานที่มี
ระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน ตามแผนงาน/โครงการหากมีระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปน
การฝกอบรม  

(๒) มีหนังสือเชิญ หรือมีแผนงาน/โครงการและหนังสือตอบรับในการดูงาน  
(๓) การพิจารณาอนุญาตใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาเปนราย ๆ 

ไป 
(๔) จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระยะเวลาที่จะอนุญาต

ใหไปดูงานใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุญาต 
 
ขอ ๓๓  ผูที่ไดรับอนุญาตใหไปดูงานตองรายงานผลการดูงานตอผูบังคับบัญชาผู

มีอํานาจอนุญาตพิจารณาและใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนางาน  
 

หมวด ๗ 
การปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

   
 

ขอ ๓๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได รับการสงเสริม 
สนับสนุนไปปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

(๑) เปนผูตั้งใจปฏิบัติหนาที่จนบังเกิดผลดีตอทางราชการ  
(๒) เปนผูที่พนจากการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมหรือพน

ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ แลวแตกรณี 
(๓) การวิจัยตองเปนสวนหนึ่งของโครงการหรือแผนงานที่สวนราชการ

ดําเนินการอยูหรือเตรียมที่จะดําเนินการ หรืองานวิจัยที่เปนประโยชนตองานในหนาที่ราชการโดย
มีรายละเอียดโครงการวิจัยที่ชัดเจน  

(๔) ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา มีกําหนดเวลาไมเกิน ๑ ป หากมี
ความจําเปนตองปฏิบัติงานเกินเวลาที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุญาต แตทั้งนี้ 
รวมแลวตองไมเกิน ๒ ป 

(๕) ใหผูไปปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา รายงานความกาวหนาทุก ๆ ๓ เดือนตอผู
มีอํานาจอนุญาตและเมื่อการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลวใหสงผลงานให
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาต ภายใน ๑ เดือน 

 
ขอ ๓๕  ขอผูกพันของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับอนุญาตให

ไปปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
(๑) เมื่อเสร็จการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาแลว ตองกลับมาปฏิบัติราชการใน

สถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือในกระทรวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการ
กําหนดเปนเวลาเทากับระยะเวลาท่ีไปปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แตหากผูนั้นไดโอนไปรับราชการ
ที่สวนราชการอื่นหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมในระหวางที่ปฏิบัติราชการชดใชอยูใหนับเวลาที่
ตองปฏิบัติราชการดังกลาวตอเนื่องไปไดและใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมนั้น รับ
โอนทั้งสิทธิและหนาที่ตามสัญญาที่กําหนดในระเบียบนี้ดวย 

(๒) ถาไมปฏิบัติตามขอ (๑) จะตองชดใชคืนเงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้ง
เงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใดที่ไดรับไปในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินที่จะตองชดใชคืนแกสวนราชการทันที เวนแตสวนราชการ
ตรวจสอบแลวเห็นวาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใช หรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบ
กําหนดเวลาตามขอ (๑) เพราะถึงแกความตาย หรือถูกส่ังใหออกจากหรืออนุญาตใหลาออกจาก
ราชการ เนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ก็ให
ระงับไมตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับจํานวนดังกลาวคืนแกสวนราชการเจาสังกัด 

 
หมวด ๘ 

การศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ณ ตางประเทศ 
   

 
ขอ ๓๖  การสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป

ศึกษาฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ณ ตางประเทศ ใหนําระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ 
ตางประเทศ มาใชบังคับ โดยอนุโลม 

 
หมวด ๙ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๓๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ที่ไดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันไวกอนใช
ระเบียบนี้ ใหมีผลบังคับใชตอไปได 

 
ขอ ๓๘  การดําเนินการใด ๆ กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ

อนุญาตไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนากอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับให
เปนไปตามระเบียบที่ใชอยูเดิมตอไปได  

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ ภาคปกต ิ

๒.  สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 

๓.  สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ ภาคฤดูรอน 

๔.  สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

๕.  สัญญาค้ําประกัน 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 


