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ฝายขาราชการลาศึกษาและฝกอบรม 
กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ 

สํานักงาน ก.พ. 
สิงหาคม 2550 

คําแนะนํา 
สําหรับขาราชการที่จะไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวจิัย 

และดูงาน ณ ตางประเทศ 



 
 
 
 
 “ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน 
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ 
เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง   
และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขา
ศึกษา และการฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
หรือตอจากการศึกษานั้นดวย 
 
 

 “ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู                
ความชํานาญ หรือประสบการณดวยการเรียนหรือการวิจัย               
ตามหลักสูตรของการฝกอบรม หรือการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การดําเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ การไป
เสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทั้งนี้ โดย 
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มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา
และการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวน
หนึ่งของการฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย 
 

 “ปฏิบัติการวิจัย” หมายความวา การทํางานวิจัยเพื่อ
นําผลที่ไดรับมาใชประโยชนของสวนราชการโดยตรง ซึ่งไมรวมถึง
การวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝกอบรม โดยตองอยู
ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 

 (1) ผูวิจัยจะตองเปนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เปนประโยชน 
และไดตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติแลว อยางนอยสองผลงาน 
 

 (2) เปนการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
โครงการหรือแผนงานที่สวนราชการดําเนินงานอยูหรือเตรียม    
ที่จะดําเนินงาน และหัวขอวิจัยเปนสวนหนึ่งของแผนงานวิจัยของ
สวนราชการนั้นๆ ซึ่งกําหนดผูรับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับ
ชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะดําเนินการจะตองมีแผนงานรองรับ   
ที่ชัดเจน ที่จะใหขาราชการกลับมาดําเนินการวิจัยตอไป และ
หัวขอวิจัยเปนประโยชนตอประเทศไทยโดยตรง 
 
 

คําแน ะนํา สําห รับข า ร าชการที่ จ ะ ไปศึ กษา  
ฝ กอบรม  ปฏิ บั ติก ารวิ จั ย  แล ะดู ง าน   

ณ  ต า งปร ะ เทศ  

ประเภทของการลา
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 (3) เปนการปฏิบัติการวิจัยที่หัวขอการวิจัยอยูในโครงการ
ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยหรือสวนราชการ กับรัฐบาล
ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติ
บุคคลตางประเทศ โดยเปนการปฏิบัติการวิจัยซึ่งเจาของทุนใหแก
สวนราชการโดยตรง 
 
 (4) คาใชจายในการปฏิบัติการวิจัยและคาครองชีพ สําหรับ
ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
ตลอดจนคาพาหนะเดินทางไปกลับ จะตองไมเบิกจายจากเงิน
งบประมาณ และจะตองไมเปนไปในลักษณะวาจาง 
 
 (5) เปนการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการเจาสังกัดแลว 
  

“ดูงาน”” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู และ
ประสบการณดวยการสังเกตการณ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
(การดูงานมีระยะเวลาไมเกินสิบหาวันตามหลักสูตรหรือโครงการ
หรือแผนการดูงานในตางประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดให
ดําเนินการเปนการฝกอบรม) 
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ระเบียบที่ควรคํานึงถึง 
 
  การใหขาราชการผูใดไปศึกษาหรือฝกอบรม                    
ณ ตางประเทศ ใหพิจารณาความจําเปนและความตองการของ
ทางราชการที่จะไดผูที่มีความรู ความชํานาญในสาขาวิชาและ
ระดับความรูที่เหมาะสมแกหนาที่ที่กําหนดใหกลับมาปฏิบัติ ทั้งนี้ 
ใหกําหนดโครงการศึกษา หรือฝกอบรมกับกําหนดแผนงานหรือ
โครงการที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไวลวงหนาเปน
การแนนอน 

สาขาวิชาและระดับความรูที่จะใหขาราชการไปศึกษา                  
ณ ตางประเทศ โดยปกติตองเปนสาขาและระดับที่ทางราชการ
ตองการมาก ซึ่งไมมีการศึกษาในประเทศ หรือมีแตยังไมเพียงพอ
หรือไมสูงพอ โดยปกติจะใหไปศึกษาไดเฉพาะในระดับที่สูง
กวาปริญญาโท 

 

ร ะ เ บี ยบ เ กี่ ย ว กั บ ก า รล าศึ กษ าฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน  ณ ตางประเทศ 
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สําหรับการอนุมัติใหศึกษาขั้นปริญญาเอก โดยปกติจะ

อนุมัติใหเฉพาะสําหรับกรณีที่ สังกัดตองการใชผูมีความรูระดับ
ปริญญาเอกเปนพิเศษ หรือผูที่จะกลับมาทําการสอนในระดับที่            
สวนราชการยืนยันเหตุผลความจําเปนที่ชัดเจนวาตองใชผูมี
คุณวุฒิในระดับปริญญาเอก หรือกลับมาทําการวิจัย   

(กรณีที่ขาราชการครูหรืออาจารย ควรจะไปศึกษาในสาขาที่
จะกลับมาทําการสอน สําหรับขาราชการที่มิใชขาราชการครูหรือ
อาจารย วิชาที่จะไปศึกษาจะตองสอดคลองกับคุณสมบัติของตําแหนงที่
ทางราชการกําหนดไวในโครงการใหกลับมาดํารงตําแหนงดวย และตอง
เปนไปตามประกาศ ก.ข.ต. ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ซึ่งดูไดที่ 
 www.ocsc.go.th     กฎหมาย  ระเบียบ   หนังสือเวียน        
กฎหมาย    ประกาศ      ประกาศ ก.ข.ต. พ.ศ.2550)    
 

 การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย     
ณ ตางประเทศ สวนราชการเจาสังกัด ตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มี
อยู โดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียราชการและไมตองตั้ง
อัตรากําลังเพิ่ม 

 

 ขาราชการที่ไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย             
ณ ตางประเทศ จะตองทําสัญญาผูกพันการกลับมาปฏิบัติราชการกับ
สวนราชการเจาสังกัด 
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 การใหขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการไปศึกษา  ฝกอบรม ปฏิ บัติการวิจัย หรือดู งาน  ณ 
ตางประเทศ จะกระทํามิได 

 
 กรณีขาราชการเดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศหรือ

ลากิจไปตางประเทศ หากมีสถานศึกษาตอบรับเขาศึกษา              
จะดําเนินเรื่องการลาศึกษาตอจากการลาทัศนศึกษาหรือลากิจ 
โดยไมเดินทางกลับประเทศไทย จะกระทํามิได 

 
 ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติการวิจัย  

ณ ตางประเทศ จะอยูศึกษา หรือฝกอบรมหรือดูงานตอมิได 
 

 ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ จะอยูปฏิบัติการวิจัยตอ
มิได โดยจะตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป   
จึงจะไดรับการพิจารณาใหไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศได 
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 (1) เปนขาราชการที่เมื่อศึกษาเสร็จแลว จะตองมีเวลา
กลับมาปฏิบัติราชการชดใชไดครบกอนเกษียณอายุราชการ             
การชดใชเวลาราชการนี้ใหรวมถึงการปฏิบัติราชการชดใชการลา
ศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่คางอยูดวย 
 
 (2) เปนผูมีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป แตถามีความจําเปนอยางยิ่งสวนราชการ
ใดจะใหขาราชการที่ มีวันรับราชการไมครบหนึ่ งป ไปศึกษา                
ณ ตางประเทศ ก็ได แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการแลว 
 

(3) เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษานัน้
ได ซึ่งตองมีความรูภาษานั้นๆ ในระดับที่ ก.พ. กําหนด ยกเวนทุน
ประเภท 1(ข) ใหเปนไปตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศกําหนด 
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 สําหรับผูที่จะไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาจะตองมี         
ผลสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language)             
ไมต่ํากวา 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน สําหรับการสอบโดยใช
คอมพิวเตอร  หรือ 61 คะแนน สําหรับการสอบทาง Internet)  
หรือผลสอบ Michigan Test ไมต่ํากวา 80 คะแนน 

 
  สําหรับผูที่จะไปศึกษาในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลยี    
นิวซีแลนด และแคนาดา จะตองมีผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 
5.5 หรือ TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน 
สําหรับการสอบโดยใชคอมพิวเตอร หรือ 61 คะแนน สําหรับ 
การสอบทาง Internet) 
 
 (4) เปนผู มีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยดี
พอที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศได โดยผานการตรวจรับรองจาก
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด สําหรับผูไปศึกษาดวยทุน
ประเภท 1 (ข) จะใหแพทยอื่นที่ทางการของประเทศที่จะไป
ศึกษาเปนผูตรวจรับรองก็ได แตหากประเทศที่จะไปศึกษามิได
กําหนดใหตองตรวจรางกาย ตองผานการตรวจรางกายโดย
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด 
 

คุณสม บัติ ข อ ง ข า ร า ชก า รที่ จ ะ ไ ปศึ กษ า   
ณ  ต า ง ป ร ะ เ ทศ  
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(5) เปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทาง

วินัย หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตกรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่
ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฎ ก.พ. วาดวยการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
 (6) ขาราชการที่กลับจากศึกษาหรือฝกอบรมจะตองปฏิบัติ
ราชการครบ 1 ปกอน จึงจะไปศึกษาหรือฝกอบรมครั้งใหมได 
ยกเวนการไปศึกษาหรือฝกอบรมในครั้งที่แลวไมถึง 1 ป หรือการไป
ศึกษาหรือฝกอบรมครั้งใหม มีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน (ซึ่งสวน
ใหญจะเปนการศึกษาตอเนื่องจากเดิมที่ยังไมสําเร็จการศึกษา และ
กลับเขาปฏิบัติราชการกอนระยะหนึ่งแลวจึงขอกลับไปศึกษาตอให
สําเร็จการศึกษา) หรือการไปศึกษา ฝกอบรมครั้งใหม ไดรับทุน
รัฐบาลตางประเทศ หรือทุนองคการระหวางประเทศ หรือทุนองคการ
มูลนิธิตางประเทศ หรือทุนประเภท 1 ก (ทุนรัฐบาลหรือทุนจาก
สวนราชการ) ทุนประเภท 1 ข และทุนประเภท 1 ค 
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1. การดําเนินการ  
 

    กรณีทุนประเภท 1 ก, 1 ค และทนุประเภท 2 
เมื่อสถานศึกษาตอบรับแลว ขาราชการจะตองยื่นขอ

อนุญาตไปศึกษาตอผู บั งคับบัญชา  ตามลําดับชั้น  เ พื่อให
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา โดยมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

ก. โครงการหรือแนวการศึกษา 
ข. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา ซึ่งระบุชื่อขาราชการ      

ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่ตอบรับ รวมทั้งวัน
เปดภาคเรียนหรือวันเริ่มศึกษา (สําหรับผูที่จะไป
ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา จะตองสงภาพถาย I-20 
หรือ  IAP-66 ประกอบดวย)  

ค. หลักฐานการไดรับทุน (กรณีที่ไดรับทุน): ระบุชื่อทุน, 
ระยะเวลาที่ใหทุน และจํานวนเงินทุน  

ง. หลักฐานการสําเร็จการศึกษา (Completed Transcript) 
ของวุฒิเดิม (กรณีที่ไปเรียนปริญญาโทซ้ํา) 

 

ก า รดํา เ นิ น ก า ร เ รื่ อ ง ก า ร ล า ไปศึ กษ า  
ณ  ต า ง ป ร ะ เ ทศ  
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จ. ผลสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

♦ TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน 
สําหรับการสอบ โดยใชคอมพิวเตอร หรือ 61 
คะแนน โดยสอบทาง Internet) หรือ Michigan Test 
ไมต่ํากวา 80 คะแนน สําหรับผูที่จะไปศึกษา                           
ณ  สหรัฐอเมริกา 

♦ TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน 
สําหรับการสอบ โดยใชคอมพิวเตอร หรือ 61 คะแนน 
โดยสอบทาง Internet) หรือ IELTS  ไมต่ํากวา 5.5 
สํ า ห รั บ ผู ที่ จ ะ ไ ปศึ กษ า  ณ  ปร ะ เทศอั ง ก ฤษ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแคนาดา 
ทั้งนี้ ยกเวนผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศทีใ่ช

ภาษาอังกฤษ และสถานศึกษาไมตองการผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ 

ฉ. ภาพถาย ก.พ.7 หรือ ก.ม. 1 (เพื่อประกอบการ
ตรวจสอบการลาครั้งกอน) 

 
สวนราชการเจาสังกัดพิจารณา โดยจัดทําเหตุผล              

ความจําเปนและโครงการหรือแผนงานที่จะใหขาราชการกลับมา
ปฏิบัติหนาที่ราชการภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษา ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับประกาศ ก.ข.ต. ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550  
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เ มื่อผู บังคับบัญชาผู มีอํานาจอนุมัติแลว  ใหสวน
ราชการเจา สังกัด  รายงานให  ก .พ .  หรือผูที่  ก .พ . 
มอบหมายทราบ พรอมทั้งจัดสงเหตุผลความจําเปนและ
โครงการหรือแผนงานที่จะใหขาราชการกลับมาปฏิบัติ
ราชการ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ขอ ก – ฉ 
ใหสํานักงาน ก.พ. ดวย 

 

 กรณีทุนประเภท 1 ข 
 

 สวนราชการเจาสังกัดจะตองทําความตกลงกับสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกอน เมื่อไดรับ          
ความเห็นชอบจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศแลว  ผู มีอํานาจอนุมัติ พิจารณา เมื่ออนุ มัติแลวให               
สวนราชการเจาสังกัดรายงานให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมาย 
ทราบ โดยจัดสงเอกสาร ดังนี้  
 1) โครงการหรือแนวการศึกษา ยกเวนกรณีที่สํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเปนผูจัดสรรทุนให 
 2) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และโครงการหรือ
แผนงานที่จะใหขาราชการกลับมาปฏิบัติราชการ 
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 3) หนังสือสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศที่อนุมัติหรือเห็นชอบการใหทุน พรอมรายละเอยีดการใหทนุ 
(ชื่อผูรับทุน ระดับการศึกษา วิชา ระยะเวลาการใหทุน และ
สถานศึกษา)  
 

 4) ผลตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. 
(กรณีแหลงทุนมิไดกําหนดใหตรวจรางกาย) 
 

 2. กําหนดระยะเวลาที่สวนราชการเจาสังกัดตองรายงาน 
     การอนุมัติใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ 
 

 
  กรณีขาราชการไปศึกษา ดวยทุนประเภท 2                 
สวนราชการเจาสังกัด ตองรายงานให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมาย
ทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติ 
 

 กรณีขาราชการไปศึกษา ดวยทุนประเภท 1 ก หรือ 1 ข 
หรือ 1 ค ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. 
มอบหมายทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติสั่ง
อนุมัติ 
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3 การตรวจรางกาย 
  ขาราชการจะตองเตรียมรูปถาย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน           
4 รูป และติดตอกับสวนราชการเจาสังกัด เพื่อขอรับหนังสือ
นําไปตรวจรางกายกับคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ดังนี้ 
      ๏การตรวจรางกาย – สวนกลาง 

- ตรวจสุขภาพรางกาย (คาตรวจ 1,700 บาท 
1. โรงพยาบาลศิริราช (ทุกวัน แตหากจะตรวจตาดวย 
    ในวันเดียวกันควรไปวันจันทร พุธ หรือศุกร) 
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ (วันจันทร) 

- ตรวจจิตวิทยา (คาตรวจ 300 บาท) 
1. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ (วันจันทร) 
2. โรงพยาบาลศรีธัญญา (วันพุธ) 
3. สถาบันกัลยาณราชนครินทร (วันพฤหัสบดี) 
4. สถาบันจิตเวชสมเด็จเจาพระยา (วันศุกร) 

♦ สวนภูมิภาค 
ตรวจสุขภาพรางกายและจิตวิทยา พรอมชําระเงิน               

คาตรวจ ณ โรงพยาบาล ดังตอไปนี้ 
1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  จั งหวัด

เชียงใหม 
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2. โรงพยาบาลสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 
3. โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน 
 

หมายเหตุ: โปรดดูคําแนะนําในการตรวจรางกายและแบบฟอรม
การตรวจรางกายไดที่ www.ocsc.go.th      กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือเวียน      หนังสือเวียน      ว17 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2548 

♦ สําหรับผูที่จะไปศึกษา ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส โดยที่
มีขอกําหนดใหตรวจรับรองเกี่ยวกับโรคเอดสดวย ดังนั้น 
ขาราชการจะตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ  
280 บาท (ซึ่งในสวนนี้ขาราชการจะตองจายใหกับ
โรงพยาบาลโดยตรง) 

♦ กรณีที่จะขอใหแพทยของ ก.พ. กรอกแบบฟอรม           
รับรองสุขภาพ ตามแบบฟอรมของสถานศึกษา (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ขาราชการจะตองชําระคาดําเนินการ
ดังกลาวใหกับทางสถานพยาบาลโดยตรง (ประมาณ 50 
บาท: อัตรานี้อาจมีการปรับเปลี่ยน) 
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 นําผลตรวจรางกายที่รับจากโรงพยาบาลศิริราช และ
โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน ไปยื่นใหสวนราชการ
เจาสังกัด 

♦ สํ าหรั บ โ ร งพยาบาลอื่ นทั้ ง ใ นส วนกลา งและ                 
สวนภูมิภาค  ทางโรงพยาบาลจะจัดสงผลตรวจ
รางกายใหสํานักงาน ก.พ. โดยตรง (อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนสงใหเจาสังกัดโดยตรง) 

**สําหรับขาราชการที่จะไปศึกษาดวยทุนประเภท 1 ข อาจ
ตรวจรางกายตามที่แหลงทุนที่ใหทุนผานสํานักงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนด** 
 

4  การทําหนังสือเดินทาง 
 หลังจากผลการตรวจรางกายผานเรียบรอยแลว สวนราชการ  
เจาสังกัดจะออกหนังสือใหขาราชการ (ที่ลาไปศึกษาทุกประเภททนุ) 
นํ า ไปยั งกระทรวงการต างประเทศ  เ พื่ อขอให กระทรวง                     
การตางประเทศออกหนังสือเดินทางและออกหนังสือรับรองใน
การขอวีซา 
 

5. การทําสัญญา 
 ขาราชการจะตองทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศกึษา 
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ กับสวนราชการ           
เจาสังกัด กอนเดินทางไปตางประเทศ 
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6  การรายงานตัวกอนเดินทาง 
 ขาราชการจะตองรายงานตัวกอนเดินทางกับสวนราชการเจา
สั งกัดตามแบบฟอรมรายงานตัวไปศึกษาหรือฝกอบรม 
(แบบฟอรมที่ 1) กอนออกเดินทางไปศึกษา และรับทราบระเบียบ
เกี่ยวกับการลาศึกษา ณ ตางประเทศ รวมทั้งรับแบบฟอรมเพื่อ
รายงานตัวกับสํานักงานผูดูแลนักเรียนหรือสถานทูตไทย            
ในประเทศที่ไปศึกษา เมื่อเดินทางถึงประเทศที่ศึกษา 
 ทั้งนี้ ขาราชการที่จะไปศึกษา เปนเวลา 1 ปการศึกษาขึ้นไป จะ
ออกเดินทางไปศึกษาลวงหนากอนสถานศึกษาเปดเรียนไดไมเกิน 
10 วัน  แตหากมีความจําเปนจะตองออกเดินทางลวงหนามากกวา
กําหนด 10 วัน จะตองยื่นเรื่องขอลาราชการใหสวนราชการเจาสังกัด
พิจารณาใหชวงเวลาดังกลาว เปนการลาประเภทอื่นๆ เชน ลากิจ 
หรือลาพักผอน 
 

7  การแจงวันเริ่มหยุดราชการไปศึกษา ณ ตางประเทศ 
 

เมื่อขาราชการออกเดินทางไปศึกษาแลว สวนราชการ              
เจาสังกัดจะตองแจงวันที่เริ่มหยุดราชการไปตางประเทศ (วันที่ออก
เดินทางไปตางประเทศ) ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบโดยดวนตอไปดวย 
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     กรณีที่จะไมไดรับอนุมัติ มีดังนี้   
๏ มีเพียงใบตอบรับของสถานศึกษาหรือฝกอบรม โดยไมมี    

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

สําหรับการสอบโดยใชคอมพิวเตอร หรือ 61 คะแนน โดยสอบ
ทาง Internet) หรือคะแนน Michigan Test ต่ํากวา 80 คะแนน 

๏ ใชวีซาเขาสหรัฐอเมริกาฐานะติดตามสามีหรือภรรยา 
(ประเภทวีซา F-2, J-2) หรือวีซาประเภท H-1B  ซึ่งเปนวีซา
ประเภทที่ไดรับอนุญาตใหทํางานชั่วคราว (Temporary Worker) 

๏ ถือ Immigrant Visa 
๏ ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาโดยมีเงื่อนไขใหทดลองเรียน  

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

ข อควรร ะ วั ง เ กี่ ย วกั บการลา ไปศึ กษา  
ณ  ปร ะ เทศต า งๆ  

สหรัฐอเมริกา 



19 
๏ สถานศึกษาที่ตอบรับเปนสถานศึกษาที่ ก.พ. ไมรับรอง 

♦ สําหรับกรณีที่สถานศึกษาตอบรับใหเขาศึกษาขั้น  
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยมีเงื่อนไขวาจะตอง
ศึกษา 12 หนวยกิตแรก ใหได B average ทาง
ราชการอาจพิจารณาอนุมัติ ใหไปศึกษาได 

 

 
 

 

 สถานศึกษาในสาธารณรัฐฟลิปปนส ที่ ก.พ. อนุมัติให 
ขาราชการไปศึกษาได  มีดังนี้ 

1. University of the Philippines ทุกสาขาและทุกวิทยาเขต  
  (Campus) 

2. Technological University of the Philippines 
3. Bicol University (ยกเวนวิชารัฐประศาสนศาสตร) 
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 
ขอ 8-9 เคยมีปญหาเรื่องความไมปลอดภัยในพื้นที่ จึงไมมี 

ขาราชการไปศึกษา 
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 ทางราชการจะไมอนุมตัิใหขาราชการไปศึกษา  
    ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส ในกรณีที่สถานศึกษาตอบรับ โดยมี 
    เงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 

1. ตอบรับใหเขาศึกษาเปนนักศึกษา ฐานะ non- degree 
2. ตอบรับใหเขาศึกษาในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน  

Provisional หรือ Probational student โดยมีเงื่อนไขใหทดลอง
เรียน เพื่อดูผลการศึกษาในภาคแรกกอน หากผลการศึกษาถึง
ระดับที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จึงจะใหเปนนักศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเอก 

3. ตอบรับใหเขาศึกษาระดับปริญญาโท-เอก โดยมีเงื่อนไข 
ใหศึกษาภาษาอังกฤษกอน 
 4. ตอบรับใหเขาศึกษาระดับปริญญาโท-เอก โดยมี
เงื่อนไขใหศึกษาภาษาอังกฤษควบคูกับศึกษาปริญญาโท-เอก 
 5. ตอบรับใหเขาศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก โดยมี
เงื่อนไขใหศึกษาวิชาพื้นฐาน (Prerequisite) ควบคูกับศึกษาระดบั
ปริญญาโท-เอก 
 6. กรณีไปศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ Bicol 
University  เนื่องจากวิชารัฐประศาสนศาสตรมีสอนในประเทศไทย 
และมีมาตรฐานอยูแลว 
 

สาธารณรฐัฟลิปปนส 
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 ทางราชการอาจอนุมัติ ให ข าราชการไปศึกษา   

ณ  สาธารณรัฐฟลิปปนส  ในกรณีที่สถานศึกษาตอบรับ  ดังนี้ 
♦ตอบรับใหเขาศึกษาปริญญาโท-เอก โดยกําหนดใหตอง 

ศึกษาวิชา Philippines New Constitution และวิชา Life 
& Work of Rizal วิชาละ 3 หนวยกิต 2 วิชา 

♦ ตอบรับโดยมีเงื่อนไขใหไปสอบ Educational  
    Graduate Exam. (EGE) กอนเขาเรียน 

 
 
 
 
1.. ทางราชการจะไมอนุมัติ ในกรณีดังนี้ 

 ก รณี ไ ม มี ผ ล ส อบภ าษ า อั ง ก ฤษห รื อ มี ผ ล ส อบ
ภาษาอังกฤษ ต่ํากวาเกณฑที่ ก.พ. กําหนด กลาวคือ 
TOEFL ต่ํากวา 500 คะแนน (หรือต่ํากวา 173 คะแนน
สําหรับการสอบโดยใชคอมพิวเตอร หรือ 61 คะแนน 
โดยสอบทาง Internet) หรือ IELTS  ต่ํากวา 5.5 

 กรณีที่สถานศึกษาตอบรับ โดยมีเงื่อนไขใหไปเรียน
ภาษากอนจนกวาคะแนนจะถึงเกณฑตามที่สถานศึกษา
กําหนด 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศออสเตรเลีย 
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2. ทางราชการอาจอนุมัติใหไปศึกษา ในกรณีดังนี้ 

 กรณีที่ขอลาไปศึกษาขั้นปริญญาโท แตสถานศึกษาตอบรับ 
มีเงื่อนไขใหเขาศึกษาในฐานะ non-degree มีกําหนด 1 ป กอน 
เพื่อดูผลสอบ Qualifying Examination หากสอบผานสถานศึกษา
จึงจะรับใหเขาศึกษาในระดับปริญญาโท กรณีเชนนี้ทางราชการ
อาจอนุมัติใหไปศึกษา 1 ปกอน เพื่อดูผลการศึกษา 

 กรณีที่ขอลาไปศึกษาขั้นปริญญาเอก แตสถานศึกษา 
ตอบรับใหเขาศึกษาขั้นปริญญาโทกอน กรณีเชนนี้ทางราชการ
อาจอนุมัติใหไปศึกษาได 1 ปกอน   โดยมีเงื่อนไขเพื่อดูผล
การศึกษา 

 
 

 
 ทางราชการจะไมอนุมัติใหไปศึกษา กรณีที่สถานศึกษา 

ตอบรับใหเขาศึกษาในหลักสูตร part-time ซึ่งตองใชเวลาศึกษา   
มากกวาหลักสูตรปกติ (full – time) 
 **หลักเกณฑการเรียนหลักสูตร Part-time นี้ ใชกับ       
การไปศึกษาในประเทศอื่นๆ ดวย** 
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1. ตองเปนขาราชการที่พนทดลองปฏิบัติราชการแลว 

 

2. ขาราชการที่กลับจากศึกษาหรือฝกอบรมจะตองปฏิบัติ
ราชการครบ 1 ปกอน จึงจะไปศึกษาหรือฝกอบรมครั้งใหมได 
ยกเวนการไปศึกษาหรือฝกอบรมในครั้งที่แลวไมถึง 1 ป หรือการ
ไปศึกษาหรือฝกอบรมครั้งใหม มีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน              
(ซึ่งสวนใหญจะเปนการศึกษาตอเนื่องจากเดิมที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษา และกลับเขาปฏิบัติราชการกอนระยะหนึ่งแลวจึงขอ
กลับไปศึกษาตอใหสําเร็จการศึกษา) หรือการไปศึกษา ฝกอบรม
ครั้งใหม ไดรับทุนรัฐบาลตางประเทศ หรือทุนองคการระหวาง
ประเทศ หรือทุนองคการมูลนิธิตางประเทศ หรือทุนประเภท 1 ก 
(ทุนรัฐบาลหรือทุนจากสวนราชการ) ทุนประเภท 1 ข และทุน
ประเภท 1 ค 

 
 
 

สาธารณรัฐอินเดีย 

คุณสมบัติของขาราชการที่จะไปฝกอบรม 
ณ ตางประเทศ 
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1. การดําเนินการ 
 

     กรณีทุนประเภท 1 ก, 1ค และทุนประเภท 2 
เมื่อสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมตอบรับแลว ขาราชการ 

จะตองยื่นขออนุญาตไปฝกอบรมตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
เพื่อใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา 
ดังนี้  

ก. โครงการหรือแนวการฝกอบรม 
ข. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาหรือสถานที่จะเขา        

ฝกอบรม ซึ่งระบุชื่อขาราชการ หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่
จะฝกอบรม และระยะเวลาในการฝกอบรม (สําหรับผูที่จะ
ไปฝกอบรม ณ สหรัฐอเมริกา จะตองสงภาพถาย I-20 
หรือ IAP-66 ประกอบดวย) 

ค.  หลักฐานการไดรับทุน (กรณีที่ไดรับทุน) 
ง.  ภาพถาย ก.พ. 7 หรือ ก.ม. 1 (เพื่อประกอบการ 
    ตรวจสอบการลาครั้งกอน) 
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 สวนราชการพิจารณาโดยจัดทําเหตุผลความจําเปน 
และโครงการหรือแผนงานที่จะใหขาราชการกลับมาปฏิบัติ
ราชการภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม (โดยสอดคลองกับ
ประกาศ ก.ข.ต. ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550) เมื่อผูมีอํานาจ
อนุมัติแลวใหรายงานให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายทราบ 
พรอมทั้งจัดสงเหตุผลความจําเปน และโครงการหรือแผนงาน
ที่จะใหขาราชการกลับมาปฏิบัติราชการ พรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ตามขอ ก - ง 

 
 กรณีทุนประเภท 1 ข 
 ส วนร าชกา ร เจ า สั งกั ดจะต องทํ าความตกลงกั บ          
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกอน เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศแลว ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา เมื่ออนุมัติแลวให
สวนราชการเจาสังกัดรายงานให ก.พ. ทราบ  พรอมทั้งจัดสง
เอกสาร ดังนี้ 

1) โครงการหรือแนวการฝกอบรม  ยกเวนกรณีที่
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ เปน               
ผูจัดสรรให 

2) บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนและโครงการหรือ
แผนงานที่จะใหขาราชการกลับมาปฏิบัติราชการ 

การดําเนินการเรื่องการลาไปฝกอบรม 
ณ ตางประเทศ 
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 3) หนังสือสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ ที่ออนุมัติหรือเห็นชอบการใหทุน พรอมรายละเอียด              
การใหทุน (รายชื่อผูไดรับทุน ระยะเวลาในการรับทุน และสถานที่
ฝกอบรม) 
 
2.  กําหนดระยะเวลาที่สวนราชการเจาสังกัดตองรายงานการอนุมัติ
ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ 

 
 ดํ า เนิ นกา ร เ ช น เ ดี ย วกั บ  ข อ  2  ขอ งกา ร ไปศึ กษา                       
ณ ตางประเทศ 
 

3.  การทําหนังสือเดินทาง 
 

เมื่อสวนราชการเจาสังกัดอนุมัติใหขาราชการไปฝกอบรม 
แลวจะออกหนังสือใหขาราชการนําไปยังกระทรวงการตางประเทศ    
เพื่อขอใหกระทรวงการตางประเทศออกหนังสือเดินทาง และ              
ออกหนังสือรับรองในการขอวีซา  
 

4.  การทําสัญญา 
 

 ขาราชการจะตองทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ กับสวนราชการกอน
เดินทางไปตางประเทศ 
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5.  การรายงานตัวกอนเดินทางไปฝกอบรม 

     ขาราชการจะตองกรอกแบบฟอรมรายงานตัวไปศึกษา 
หรือฝกอบรม กอนเดินทาง (แบบฟอรมที่ 1) และรับทราบ
ระเบียบเกี่ยวกับการลาไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ รวมทั้งรับ
แบบฟอรม (แบบฟอรมที่ 2) เพื่อรายงานตัวกับสํานักงานผูดูแล
นักเรียนหรือสถานทูตไทยในประเทศที่ไปฝกอบรมเมื่อเดินทางถึง
ประเทศที่ ฝ กอบรม  โดยขอรับแบบฟอรมรายงานตั วจาก                
สวนราชการเจาสังกัด  
 

6. การแจงวันเริ่มหยุดราชการไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ 
 

ขาราชการจะตองแจงวันเริ่มหยุดราชการไปตางประเทศ  
(คือ วันที่ออกเดินทางไปตางประเทศ) ใหสวนราชการ             
เจาสังกัดทราบ เพื่อแจงสํานักงาน ก.พ. ตอไป 

กรณีที่ขาราชการจะออกเดินทางไปฝกอบรมลวงหนา
กอนระยะเวลาตามหลักสูตรเปนเวลาหลายวัน จะตองยื่นเรื่อง
ขอลาราชการใหสวนราชการเจาสังกัดพิจารณาใหชวงเวลา
ดังกลาวเปนการลาประเภทอื่นๆ เชน ลากิจ หรือลาพักผอน   

(กรณีไปฝกอบรมเปนเวลา 1 ปขึ้นไป ออกเดินทาง
ลวงหนากอนเริ่มการฝกอบรมได ไมเกิน 10 วันเชนเดียวกับกรณี
ไปศึกษา) 
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(1) เปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

  (2) เปนผูที่มีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป แตถามีความจําเปนอยางยิ่งสวนราชการ
ใดจะใหขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบหนึ่งปไปปฏิบัติการวิจัย 
ณ ตางประเทศ ก็ได แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการแลว 
  (3) เปนผูที่สวนราชการเจาสังกัดรับรองวามีประสบการณ
ในดานการวิจัย หรืองานสอน หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะ
ทําการวิจัยมาแลวไมนอยกวาสองป และมีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติการวิจัย 

(4) สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  ณ ตางประเทศมาแลว จะตองกลับมาปฏิบัติราชการ
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  จึงจะไดรับการพิจารณาใหไปปฏิบัติ            
การวิจัย ณ ตางประเทศได 
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1. การดําเนินการ 
 

  ผู มี อํ านาจอนุ มัติ พิ จารณาการไปปฏิ บัติ การวิ จั ย                 
ณ ตางประเทศ ของขาราชการ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2549 นี้หรือที่ไดมีการ
กําหนดเพิ่มเติม เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติสั่งอนุมัติแลว ใหสวน
ราชการรายงานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ เพื่อติดตามผลภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ผูมีอํานาจสั่งอนุมัติ ในการแจงสํานักงาน ก.พ. 
ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ เพื่อประกอบ การติดตามผล  
   (1) โครงการพรอมทั้งแผนปฏิบัติการวิจัยโดย
สมบูรณ   ซึ่ งตองแสดงกําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด 
   (2) บันทึกของสวนราชการเจาสังกัดซึ่งแสดง
เหตุผลความจําเปนที่จะตองใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย ความ
สอดคลองของนโยบายรัฐบาล โครงการวิจัยกับแผนงานของ
หนวยงาน และโครงการวิจัยที่ ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและ
งบประมาณ รวมทั้งประโยชน ที่ทางราชการจะไดรับ 
 

คุณสมบัติของขาราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัย 
ณ ตางประเทศ 

การดําเนินการเรื่องการลาไปปฏิบัติการวิจัย 
ณ ตางประเทศ 
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(3) รายละเอียดขอตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย  
(4) รายละเอียดอัตรากําลังที่ขาราชการผูนั้นสังกัดอยู 
(5) ผลงานวิจัยของขาราชการที่ไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาติ 
(6) หนังสือตอบรับจากหนวยงานที่ขาราชการจะไป

ปฏิบัติการวิจัย (กรณีที่มิไดมีการระบุในขอ (1) หรือ (3)) 
 

2. การทําหนังสือเดินทาง 
 
3. การทําสัญญา 
 
4. การรายงานตัวกอนเดินทางไปปฏิบัติการวิจัย 
 
5. การแจงวันเริ่มหยุดราชการไปตางประเทศ 
 
 ขอ 2 – 5 ใหดําเนินการเชนเดียวกับการไปฝกอบรม 
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เปนขาราชการที่พนทดลองปฏิบัติราชการแลว 
 
 
 
 
 
 
1. การดําเนินการ 
 

ขาราชการยื่นคําขอไปดูงานกับสวนราชการเจาสังกัด   
โดยจัดสงหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงานในตางประเทศ 
ที่มีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน พรอมหนังสือตอบรับจากสถานที่           
ดูงาน  เพื่อใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะ
ไปดูงาน ณ ตางประเทศได 
 
 

2. การทําหนังสือเดินทาง 
 
 ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 3 ของการไปฝกอบรม 
 

คุณสมบัติของขาราชการที่จะไปดูงาน ณ ตางประเทศ 

การดําเนินการเรื่องการลาไปดูงาน ณ ตางประเทศ 
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3. การรายงานตัวกอนเดินทางไปดูงาน 
 
 โดยที่การดูงานเปนการไปตางประเทศระยะสั้น ซึ่งหาก
จะตองจัดสงแบบรายงานตัว (แบบฟอรมที่ 1) ใหสํานักงานผูดูแล
นักเรียนฯ หรือสถานทูต อาจจะไมสะดวกกับขาราชการ ขาราชการ
อาจจะสงแบบรายงานตัวใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานทูต
ทาง E-mail และควรจะมีขอมูลที่อยูของ สนร.ฯ หรือสถานทูตติดตัว
ไปดวย  กรณีที่เกิดขอปญหาจะไดติดตอขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานในตางประเทศไดอยางรวดเร็ว 
 
4. การแจงวันเริ่มหยุดราชการไปตางประเทศ 
 

สวนราชการเจาสังกัด  จะตองแจงวันเริ่มหยุดราชการไปดูงาน  
ณ ตางประเทศ และวันกลับเขาปฏิบัติราชการ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ดูงานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบตอไปดวย 
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1. การลาฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ไมตองตรวจ
สุขภาพรางกายและจิตวิทยา  

2. การลาฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ไมตอง
แสดงผลสอบภาษาอังกฤษ 

3. การลาดูงานไมตองทําสัญญา แตถาโครงการหรือ
หลักสูตรการดูงานเกินกวา 15 วัน ใหดําเนินการเปน
การลาฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

34 

♦♦ การสมัครสถานศึกษา 
1. ขาราชการควรสมัครสถานศึกษาประมาณ 5 แหง และหากมี

สถานศึกษาตอบรับหลายแหงให เลือกเพียงแหงเดียว เพื่อ
ดําเนินการขอลาศึกษา สําหรับบางประเทศ เชน สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส  อาจติดตอสถานศึกษาแหงเดียวก็ได โดยจัดสง
เอกสารหลักฐานตางๆ ตามที่สถานศึกษาแตละแหงกําหนด 
เชน หลักฐานการศึกษาประวัติการศึกษาและการทํางาน 
หนังสือรับรองของอาจารยหรือผูบังคับบัญชา ผลสอบ TOEFL, 
GRE หรือการสอบอื่นๆ 

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ขาราชการจะไปศึกษาจะตองเปน
สถานศึกษาหรือสถาบันที่ ก.พ. รับรอง  

2. ติดตอขอขอมูลรายละเอียด และคําแนะนําเกี่ยวกับประเทศ
และสถานศึกษาที่ประสงคจะไปศึกษาหรือฝกอบรม ไดที่  
กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ สํานักงาน ก.พ. 
โทร. 0-2281-9453, 0-2281-3333   ตอ 2130      
หรือศูนยแนะแนวการศึกษาตางประเทศ สํานักงาน ก.พ. 
สยามสแควร ซอย  7   โทร .  0 2252 9737-8 หรือ                
Call Center สํานักงาน ก.พ. : 1786 

คําแนะนําเพิม่เติม การดําเนินการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ดูงาน ณ ตางประเทศ มีความแตกตางกัน 
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♦♦ การนําเงินคาใชจาย และเงินตราตางประเทศติดตัว   
     เปนคาใชจายเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ 
 
 เนื่องจากขณะนี้ธนาคารแหงประเทศไทย มีนโยบายเปดเสรี   
ในการนําเงินตราตางประเทศติดตัวเปนคาใชจายเพื่อการศึกษา 
หรือฝกอบรมในตางประเทศ ดังนั้น ขาราชการที่จะไปศึกษา หรือ
ฝกอบรม ณ ตางประเทศ สามารถไปติดตอขอซื้อเงินและนําเงินออก
นอกประเทศไดโดยตรงที่ธนาคารพาณิชยทุกแหง โดยนําหนังสือ
เดินทางและหลักฐานตางๆ ที่ใชสําหรับการไปศึกษาตอตางประเทศ 
รวมทั้งหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาไปแสดงดวย 
 
 อนึ่ ง  เ พื่อความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง 
ขาราชการไมควรถือเงินตราติดตัวครั้งละจํานวนมาก แตหากมี
เหตุผลจะตองนําเงินติดตัวไป ควรแลกเปนดราฟทหรือเช็คเดินทาง 
 

******** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            กรณีมีปญหาขอสงสัยในแนวทางปฏิบัติหรือ 
ขอปลีกยอยเกี่ยวกับวิธีการ หรือระเบียบตางๆ ขอได
โปรดสอบถามไดที่  
• ฝายขาราชการลาศึกษาและฝกอบรม          

กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ  
โทร. 0 2281 9453 (เบอรตรง) หรือ 
0 2281 3333 ตอ 2130  
ไดทุกวันในเวลาราชการ หรือไปพบกับเจาหนาที่
ดวยตนเอง 

• E-mail: thanida@ocsc.go.th 
กรณีตองการทราบรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑตางๆ หรือขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถ 
ดูจาก website ของสํานักงาน ก.พ.: www.ocsc.go.th 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ฝายขาราชการลาศึกษาและฝกอบรม 
     กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ 
     สํานักงาน ก.พ.  ถนนพิษณุโลก 
     เขตดุสิต  กทม. 10300 
    โทร. 02281 9453, 0 2281 3333 ตอ 2130 
     โทรสาร 0 2628 6202, 0 2280 3334 
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