คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร

จัดทาโดย
นางสาวสุพรรษา เรืองอุไร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เล่มนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
ส่วนที่ 3 งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ
ส่วนที่ 4 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
พัฒนาบุคลากรในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจทั่วไป
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1. ซื่องาน
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือแนวทางการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่ นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3. ขอบเขตของงาน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 เป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอด
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น นาผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานตามตาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ
4. ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ (การพัฒนาตาม ว.3)
4.1 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะในเขตพืน้ ที่การศึกษา ให้ทราบโดยทั่วกัน
4.2 เปิดรับคาขอเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตามความสนใจ ณ สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนา
จานวน 27 แห่ง ยกเว้น ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้เข้ารับการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เพียงแห่งเดียว (คาขอตามแบบฟอร์มดังแนบ)
4.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรที่ยื่นคาขอรับการพัฒนา
ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
4.4 รวบรวมรายชือ่ ของข้าราชการครูและบุคลากรที่ส่งแบบคาขอเข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และหลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จัดส่งเป็นหนังสือจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ไปยังสถาบันอุดมศึกษาตามที่ระบุ (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด) ภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน โดยในรอบเดือนส่งเพียงครั้งเดียว กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังมิได้รับการพัฒนาในเดือนนั้น ๆ ให้สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา รวบรวม
จัดส่งในเดือนต่อไป โดยมิต้องให้ยื่นคาขอใหม่ เว้นแต่ข้าราชการครูและบุคลากรมีความประสงค์
จะเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาใหม่
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4.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามประกาศรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนาที่แจ้งความประสงค์ไปเข้ารับการพัฒนา
จากนั้นดาวน์โหลดรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการพัฒนา เพื่อขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาไปเข้ารับการพัฒนา
ตามระยะเวลาที่หน่วยพัฒนากาหนดต่อไป โดยไม่นับเป็นวันลา ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ใช้ระยะเวลาพัฒนา จานวน 4 วัน และหลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ใช้ระยะเวลาพัฒนา จานวน 5 วัน
4.6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเข้ารับการพัฒนาตามช่วงเวลาที่กาหนด
โดยต้องชาระเงินเป็นค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท (หลักสูตรชานาญการพิเศษ) และคนละ 5,000 บาท
(หลักสูตรเชี่ยวชาญ) ตามช่องทางชาระเงินทีส่ ถาบันอุดมศึกษากาหนด สาหรับผลการพัฒนาให้นาไปใช้ใน
การแต่งตั้งให้มีและเลือ่ นเป็นวิทยฐานะได้ ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นสาเร็จหลักสูตรการพัฒนา
5. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทราบ
เปิดรับคาขอเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคาขอเข้ารับการพัฒนา

รวบรวมรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่มีคุณสมบัติส่งให้สถาบันอุดมศึกษา
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขออนุญาตไปเข้ารับ
การพัฒนา โดยไม่นับเป็นวันลา
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบคาขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
7.2 แบบสรุปรายชือ่ ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
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ซื่องาน
การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขต พื้นที่การศึกษาตามความต้องการ
3. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 79 ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ จึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้อยูใ่ ต้บังคับ บัญชาทุกคน ได้รบั การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ งและได้มาตรฐาน
ถือว่าการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็น เรือ่ งเดียวกัน จาเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนือ่ งด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอื่น ๆ นาผล การพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสาคัญในการพิจารณา
ดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 จัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID – Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เพือ่ นามาวางแผนพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการและสภาพปัญหา เซ่น
- ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร
- ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา
- สภาพปัญหาอุปสรรคในการพัฒนางาน
4.2 จัดทาแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมการพัฒนา
4.3 ดาเนินการพัฒนา
4.4 ติดตามและประเมินผล
4.5 นาผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์
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5. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

จัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(ID – Plan)

จัดทาแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม

ดาเนินการพัฒนา

ติดตามและประเมินผล

การนาผลการพัฒนาไปใช้

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
จุดสาคัญและกลไกการพัฒนา ควรเริ่มจากความต้องการ ความสนใจในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร และใช้รูปแบบการพัฒนาทีม่ ีความหลากหลายอันเนือ่ งจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

แผนพัฒนาตนเอง
แผนงาน/โครงการ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินโครงการ
แบบรายงานโครงการ

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 79
8.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
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1. ซื่องาน
งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น
2.2 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพและ
ได้รับการ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า
3. ขอบเขตของงาน
การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ไป ศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัตงิ านวิจยั และพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการ
ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิชาดแคลน ผู้บงั คับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือวิจยั โดย อนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. ที่ได้รับมอบหมาย
โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้เลือ่ นขึ้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม ประกอบด้วย
1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
1.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
1.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
2. ขั้นตอนการจัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน
3. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ
3.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการ
บางส่วนไปศึกษา
3.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการ
ไปศึกษา
4. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน
5. การฝึกอบรม ภายในประเทศ
6. การปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
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7. การคานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
8. การรายงานจานวนข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั
ภายในประเทศ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ
เต็มเวลา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
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4.1.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก

1.

2.

3.

4.

ขั้นตอนการดาเนินการ
สพฐ. พิจารณาโควตาประเภท ก
ที่ได้รับการจัดสรรจากสถาบัน
การศึกษาให้สพท. ตามความ
เหมาะสม
สพท. ประสานงานกับสถาบัน
การศึกษา เพื่อขอโควตา
ประเภท ก เพิ่ม และดาเนินการ
คัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กาหนด
โรงเรียนประสานกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อขอโควตา
ประเภท ก เพิ่ม และดาเนินการ
คัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กาหนด
สพท. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษา
โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกไปดาเนินการตามขั้นตอน
ของสถาบันการศึกษา และรายงาน
สพฐ. ทราบ

5. ขั้นตอนการดาเนินการลาศึกษาของ
ข้าราชการ
5.1 ข้าราชการขออนุญาตลาศึกษา
ต่อผู้มีอานาจอนุญาต
5.2 จัดทาสัญญา และสัญญา
ค้าประกันตามแบบที่กาหนด

เอกสารประกอบ
1. ผลการสอบคัดเลือกจาก
สถาบันการศึกษา
2. สาเนา ก.พ. 7
3. หลักฐานการทาสัญญา และ
สัญญาค้าประกันรายละเอียด
ตามขั้นตอนการทาสัญญา

ผู้มีอานาจอนุญาต / ดาเนินการ
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีอานาจ
อนุญาต
1.1 ข้าราชการในสถานศึกษา
2. ผอ.สพท. มีอานาจอนุญาต
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงานของ สพท.
3. สพฐ. มีอานาจอนุญาต
3.1 ผอ.สพท.
3.2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงานของ สพฐ.
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ขั้นตอนการดาเนินการ
6. ขั้นตอนการดาเนินการของผู้มี
อานาจอนุญาต
(ผู้บริหารสถานศึกษา/สพท./สพฐ.)
6.1 จัดทาคาสั่งให้ไปศึกษาต่อ
6.2 จัดทาหนังสือส่งตัวข้าราชการ
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา
ไปยัง สถาบันการศึกษา
7. การรายงานจานวนข้าราชการ
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา / ขยาย
เวลา / กลับเข้าปฏิบัติราชการเมื่อ
เสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ
โดยรายงานให้ สพฐ. ทราบ
ทุกภาคการศึกษา

เอกสารประกอบ

ผู้มีอานาจอนุญาต / ดาเนินการ
ผู้มีอานาจอนุญาตลงนามในคาสั่ง
ตามแบบที่กาหนด

คาสั่งฯ / แบบที่ 1 และ 2 / แบบ
ที่ 11 / แบบที่ 12 / หนังสือตอบ
รับ หรือหนังสือให้ขยายเวลา หรือ
หนังสือส่งตัวโดยระบุวันที่กลับ
เข้าปฏิบัติราชการจากสถาบัน
การศึกษา แล้วแต่กรณี

สถานศึกษา และ สพท. รายงาน
จานวน พร้อมแนบเอกสารตามที่
กาหนดแล้วแต่กรณีให้สพฐ. ทราบ
ทุกภาคการศึกษา
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4.1.2 การดาเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ข้าราชการขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
ศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข

เอกสารประกอบ
ยื่นแบบขออนุญาตไป
สมัครสอบคัดเลือกตาม
(แบบที่ 1)

2. การลาศึกษาต่อ
2.1 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กาหนด 2 ปี 1. ยื่นแบบขออนุญาตให้
2.2 ระดับปริญญาเอก กาหนด 4 ปี
ข้าราชการไปศึกษาต่อ
2.3 คุณวุฒิและสาขาวิชา / วิชาเอกที่
ภายในประเทศ
สานักงาน ก.พ. และ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.
ภาคปกติ ประเภท ข
กาหนด / และเป็นประโยชน์ต่อการ
(แบบที่ 2)
ปฏิบัติงานในหน้าที่ กรณีนอกเหนือจากที่ 2. แนบผลการสอบ
ประกาศสพฐ. กาหนด ให้เสนอ สพฐ.
คัดเลือก จาก
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
สถาบันการศึกษา
3. สาเนา ก.พ. 7

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ
1. ผู้บริหารสถานศึกษามี
อานาจอนุญาต
1.1 ข้าราชการ
ในสถานศึกษา
2. ผอ.สพท. มีอานาจอนุญาต
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสานักงานของ
สพท.
3. สพฐ. มีอานาจอนุญาต
3.1 ผอ.สพท.
3.2 ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสานักงาน
ของสพฐ
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ขั้นตอนการดาเนินการ
3. จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้าประกัน
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจะต้อง
จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้าประกัน
ตามแบบที่กาหนด
4. การดาเนินการของผู้มีอานาจอนุญาต
(สถานศึกษา / สพท. / สพฐ.) มีดังนี้
4.1 จัดทาคาสั่งให้ลาศึกษาต่อ
4.2 จัดทาหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษา
ไปยังสถาบันการศึกษา
4.3 รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาต
ให้ลาศึกษาต่อ ให้สพฐ. ทราบ
5. การรายงานผลการศึกษา
ผู้ลาศึกษาต่อรายงานผลการศึกษาภาคปกติ
ประเภท ก และประเภท ข ทุกภาคการศึกษา
ต่อผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาศึกษา
(ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา)
6. การขยายเวลาศึกษาต่อ
6.1 เสนอหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษา
ต่อ ก่อนสิ้นสุดสัญญา ไม่น้อยกว่า 15 วัน
6.2 อนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ไม่เกิน
ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน
2 ครั้ง หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
7. การจัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาต่อ
จัดทาสัญญาขยายเวลาศึกษาต่อ และสัญญาค้า
ประกันเพิ่มเติมทุกครั้งที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อ

เอกสารประกอบ
หลักฐานการทาสัญญาฯ
และสัญญาค้าประกัน
รายละเอียดตามที่ระบุ
ในขั้นตอนการทาสัญญา
และสัญญาค้าประกัน
คาสั่งฯ / แบบที่ 1
และ 2/ หนังสือตอบรับ
จากสถาบันการศึกษา /
แบบที่ 11 หรือ
แบบที่ 12

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ
ผู้มีอานาจอนุญาตเป็น
ผู้ลงนามรับสัญญา

ผู้มีอานาจอนุญาตเป็นผู้ลงนาม
ในคาสั่งให้ลาศึกษาต่อตาม

แบบที่กาหนดสถานศึกษา
และสพท. รายงานจานวน
พร้อมแนบเอกสารตามที่
กาหนดแล้วแต่กรณีให้สพฐ.
ทราบทุกภาคการศึกษา

แบบรายงานผลการศึกษาฯ เสนอผู้มีอานาจอนุญาตทราบ
(แบบที่ 3)

1. แบบคาร้องขอขยาย
เสนอผู้มีอานาจอนุญาต
เวลาศึกษาต่อ (แบบที่ 4)
2. หนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษาให้
ขยายเวลาศึกษาต่อ
โดยระบุระยะเวลาที่จะ
ขอขยายเวลา
หลักฐานการทาสัญญา
ผู้มีอานาจอนุญาต
ขยายฯ และสัญญาค้า
ลงนามรับสัญญา
ประกันตามที่ระบุใน
ขั้นตอนการทาสัญญา
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ขั้นตอนการดาเนินการ
8 . การขยายเวลาศึกษา
การดาเนินการของผู้มีอานาจอนุญาตให้ขยาย
เวลาศึกษาต่อ (สถานศึกษา / สพท. / สพฐ.)
มีดังนี้
8.1 จัดทาคาสั่งขยายเวลาศึกษาต่อ
8.2 รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้
ขยายเวลาศึกษา ให้สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา
9. การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
ข้าราชการที่ประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตามเดิม ให้ดาเนินการดังนี้
9.1 ยื่นคาร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มี
อานาจอนุญาต และ
9.2 เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร หรือตามที่
ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต้องรายงานตัวต่อผู้มี
อานาจอนุญาตทราบทันที
9.3 ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรแล้ว ให้จัดส่งเอกสาร
รายงานผู้มีอานาจอนุญาตทราบ
9.4 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ให้ส่งผลงานวิจัย หรืองาน
วิชาการที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เช่น
ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์
เป็นต้น ให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบ และ
รวบรวม

เอกสารประกอบ
1. ส่งสาเนาคาสั่งขยาย
เวลาศึกษาต่อ
2. หนังสือรับรองของ
สถาบันการศึกษาให้
ขยายเวลาศึกษาต่อ

1. แบบคาร้องขอกลับเข้า
ปฏิบัติราชการ (แบบที่ 5)
2. หนังสือจาก
สถาบันการศึกษาส่งตัว
กลับโดยระบุวันที่ส่งตัว
กลับ

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ
ผู้มีอานาจอนุญาตเป็นผู้ลงนาม
ในคาสั่งให้ขยายเวลาศึกษาต่อ
ตามแบบที่กาหนด

ผู้มีอานาจอนุญาตออกคาสั่ง
ให้ข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการตามเดิม

1. สาเนาใบรับรองวุฒิ
รายงานผู้มีอานาจอนุญาต
หรือใบปริญญาบัตร
ทราบ
หรือประกาศนียบัตร
ของข้าราชการ จานวน
1 ฉบับ
2. วิทยานิพนธ์
จานวน 1 เล่ม
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ขั้นตอนการจัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน

ขั้นตอน
1. จัดทาสัญญา และสัญญา
ค้าประกัน ตามแบบที่สพฐ.
กาหนด

รายการ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการในสถานศึกษา จัดทาสัญญาฯ และ
สัญญาค้าประกัน จานวน 3 ชุด (เก็บไว้ที่ สพท. 1 ชุด
สถานศึกษา 1 ชุด และผู้ให้สัญญา 1 ชุด)
2. ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาสัญญา จานวน 2 ชุด
(เก็บไว้ที่ สพท. / สพฐ. 1 ชุด และผู้ให้สัญญา 1 ชุด)
ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาเป็นผู้เก็บ สัญญาและสัญญาค้าประกัน ชุดที่ติด
อากรแสตมป์ 10 บาท และ 1 บาท รวม 11 บาท (ฉบับจริง)
2. เอกสารของผู้จัดทาสัญญา
1. บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
ลาศึกษาต่อ และผู้ค้าประกัน
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4. หนังสือยินยอมให้ทาสัญญา หรือค้าประกันของคู่สมรส
(กรณีผู้ทาสัญญา หรือผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (เฉพาะผู้ให้สัญญาเท่านั้น)
6. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้าประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการฯ
3. ผู้ทาสัญญา และผู้ค้าประกัน
1. คู่สมรสของผู้ทาสัญญา (ถ้ามี)
ต้องนาบุคคลต่อไปนี้มา ในวันทา 2. ผู้ค้าประกัน จานวน 1 คน
สัญญาด้วย
3. คู่สมรสของผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
4. อากรแสตมป์
สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 1 บาท และสัญญาค้าประกัน 10 บาท
(ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ ๆ ละ 1 บาท การจัดทาสาเนาคู่ฉบับโดย
สถานศึกษาจานวน 2 ชุด และสพท. / สพฐ. 1 ชุด)

กรณีผู้ลาศึกษาต่อ และกลับเข้าปฏิบัติราชการย้ายต่างเขตพื้นที่ ให้เก็บสัญญาไว้ที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเดิม แต่ให้ระบุไว้ในหนังสือส่งตัวย้ายเกี่ยวกับข้อมูลการลาศึกษาต่อ และการชดใช้ทุนของ
ข้าราชการดังกล่าวให้หน่วยงานใหม่ทราบด้วย (ข้าราชการที่ลาศึกษาต่อไม่สามารถขอย้าย /โอนตามเกณฑ์
การย้าย / โอนข้าราชการฯ)
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3. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ
3.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา

ขั้นตอนการดาเนินการ

เอกสารประกอบ

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ
1. วิธีการ
แบบขออนุญาตไปสมัคร
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบ
สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ
มีอานาจอนุญาต
คัดเลือกต่อผู้มีอานาจอนุญาต
ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลา
1.1 ข้าราชการใน
ราชการบางส่วน
สถานศึกษา
(แบบที่ 6)
2. ผอ.สพท. มีอานาจอนุญาต
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสานักงานของ
สพท.
3. สพฐ. มีอานาจอนุญาต
3.1 ผอ.สพท.
3.2 ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสานักงานของ
สพฐ.
2. การลาศึกษา
1. หลักฐานแสดงผล
1. ผู้บริหารสถานศึกษามี
เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นาหลักฐานผลการสอบ การสอบคัดเลือกได้
อานาจอนุญาต
คัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอต่อผู้มีอานาจ 2. แบบขออนุญาตไปศึกษา 1.1 ข้าราชการในสถานศึกษา
อนุญาต
ต่อภาคนอกเวลา โดยใช้
2. ผอ.สพท. มีอานาจอนุญาต
เวลาราชการบางส่วน
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
(แบบที่ 7)
2.2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงานของสพท.
3. สพฐ. มีอานาจอนุญาต
3.1 ผอ.สพท.
3.2 ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงานของสพฐ.
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ขั้นตอนการดาเนินการ
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
3.1 มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวัน
เริ่มต้น เปิดภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษาแต่ถ้ากรม
เจ้าสังกัดเห็นสมควรหรือมีความจาเป็นจะให้ผู้มี
อายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์ ไปศึกษาก็ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของกรมเจ้าสังกัดพิจารณาอนุญาต
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
3.2 เป็นผู้ที่พันกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการแล้ว
4. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาอนุญาตให้ไปศึกษา
ต่อ
4.1 เป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ หัวหน้า
สานักงานที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วแต่กรณี รับรองว่า
หากให้ไปศึกษาต่อแล้ว จะไม่เกิดความเสียหาย
ต่อราชการหรือการศึกษาของนักเรียน
ในสถานศึกษา
4.2 เป็นผู้เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติราชการเป็น
อย่างดี และให้ออกเดินทางจากสถานศึกษา หรือ
สานักงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ก่อนเวลาเลิก
ปฏิบัติราชการได้ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง
30 นาที
4.3 จานวนข้าราชการที่จะได้รับอนุญาตให้ไป
ศึกษาต่อภาคนอกเวลา รวมกันทั้งสิ้นต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของจานวนข้าราชการทั้งหมดใน
สถานศึกษา หรือหน่วยงานนั้น ๆ กรณีข้าราชการ
ต่ากว่า 10 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจ
อนุญาต

เอกสารประกอบ

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ
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ขั้นตอนการดาเนินการ

เอกสารประกอบ

5. การจัดทาสัญญาลาศึกษา และสัญญาค้าประกัน 1. สัญญาอนุญาตให้
ให้จัดทาสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา
ข้าราชการไปศึกษาต่อ
ต่อภายในประเทศภาคนอกเวลาโดยใช้เวลาราชการ
ภายในประเทศ
บางส่วน ตามแบบที่กาหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
ภาคนอกเวลา
ตามแบบ ที่กาหนด
2. รายละเอียดการจัดทา
สัญญาปฏิบัติ
เช่นเดียวกับ
การจัดทาสัญญาฯ
ภาคปกติ
6. การจัดทาคาสั่งให้ไปศึกษาต่อ
คาสั่งตามแบบที่กาหนด
การดาเนินการของผู้มีอานาจอนุญาต
(ผู้บริหารสถานศึกษา / สพท. / สพฐ.) จัดทา
คาสั่งให้ไปศึกษาต่อ
7. การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
7.1 ยื่นคาร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อ
1. แบบคาร้องขอกลับ
ผู้มีอานาจอนุญาต และ
เข้าปฏิบัติราชการ
7.2 เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร หรือตามที่
ตามเดิม
ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ต้องรายงานตัวต่อ
(แบบที่ 5)
ผู้มีอานาจอนุญาตทราบทันที
2. หนังสือจากสถาบัน
7.3 จัดทาคาสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
การศึกษาส่งตัวกลับ
โดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ
3. เอกสารที่แสดงว่าสาเร็จ
การศึกษา
8. การจัดทารายงาน
ให้สถานศึกษา และสพท. รายงานจานวน
ผู้ลาศึกษา / และกลับเข้าปฏิบัติราชการ ให้สพฐ.
ทราบ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการลาศึกษาภาคปกติ

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ
ผู้มีอานาจอนุญาตเป็นผู้ลงนาม
รับสัญญา

ผู้มีอานาจอนุญาตเป็นผู้ลงนาม
ในคาสั่ง

ผู้มีอานาจอนุญาตลงนาม
ในคาสั่งให้ข้าราชการกลับ
เข้าปฏิบัติราชการตามเดิม

จัดทารายงาน ให้สพฐ. ทราบ
ตามแบบที่กาหนด
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3.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษาให้รายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ทราบก่อน
จึงจะไปศึกษาต่อภาคนอกเวลาได้
4. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูรอ้ น
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน หมายถึง การศึกษาโดยใช้เวลาราชการตามที่
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของทางราชการ จัดขึ้นในภาคฤดูร้อน

ขั้นตอนการดาเนินการ

เอกสารประกอบ

1. ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
แบบขออนุญาตไป
1.1 ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบ สมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
คัดเลือกต่อ ผู้มีอานาจอนุญาต
ศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
(แบบที่ 8)
1.2 เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นาหลักฐาน
1. หลักฐานแสดงผล
ผลการสอบคัดเลือกเสนอต่อผู้มีอานาจ
การสอบคัดเลือกได้
อนุญาต
2. แบบขออนุญาตไป
ศึกษา ต่อภาคฤดูร้อน
(แบบที่ 9)

2. เกณฑ์การพิจารณา
2.1 วิชาที่จะไปศึกษาต้องเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน
2.2 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองว่าจะไม่เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
มีอานาจอนุญาต
1.1 ข้าราชการ
ในสถานศึกษา
2. ผอ.สพท. มีอานาจอนุญาต
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสานักงานของ
สพท.
3. สพฐ. มีอานาจอนุญาต
3.1 ผอ.สพท.
3.2 ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสานักงานของ
สพฐ.
ผู้มีอานาจอนุญาตสามารถ
อนุญาตเป็นปี ๆ ไป
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ขั้นตอนการดาเนินการ

เอกสารประกอบ

2.3 อนุญาตให้ไปศึกษาต่อได้ ไม่เกินร้อยละ
20 ของจานวนข้าราชการทั้งหมดในสานักงานนั้น ๆ
ถ้าต่ากว่า 10 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจ
อนุญาต
2.4 การอนุญาตให้พิจารณาอนุญาตเป็นปีๆ ไป
3. การจัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน
1. สัญญาอนุญาตให้
ข้าราชการไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ภาคฤดู
ร้อน ตามแบบที่กาหนด
2. รายละเอียดการจัดทา
สัญญา และสัญญาค้า
ประกัน ดาเนินการ
เช่นเดียวกับการศึกษา
ต่อภาคปกติ
4. การจัดทาคาสั่ง
ตามแบบคาสั่งที่กาหนด
การจัดทาคาสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ
ภาคฤดูร้อน
5. การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
1. แบบคาร้องขอกลับเข้า
การจัดทาคาสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อ
ปฏิบัติราชการตามเดิม
ภาคฤดูร้อน กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
(แบบที่ 5)
2. หนังสือจากสถาบัน
การศึกษาส่งตัวกลับ
โดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ
3. เอกสารที่แสดงว่า
สาเร็จการศึกษา
6. การรายงานจานวนผู้ลาศึกษา
การจัดทารายงาน จานวนผู้ลาศึกษา / การ
กลับเข้าปฏิบัติราชการให้สพฐ. ทราบ โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการลาศึกษาภาคปกติ

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ

ผู้มีอานาจอนุญาตลงนาม
ในคาสั่ง
ผู้มีอานาจอนุญาตลงนาม
ในคาสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ
ราชการตามเดิม

จัดทารายงาน ให้สพฐ. ทราบ
ตามแบบที่กาหนด
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5. การฝึกอบรมภายในประเทศ
การฝึกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน
การอบรมสัมมนา หรือการฝึกงาน

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
1.1 วิชาที่จะไปฝึกอบรมต้องเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน
1.2 เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองว่า
หากให้ไปเข้ารับการฝึกอบรมแล้วจะไม่เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ
1.3 จานวนข้าราชการที่จะได้รับอนุญาตให้ไป
ฝึกอบรมให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา
หรือหัวหน้าหน่วยงาน
2. หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่น ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน หรือ
ทางราชการจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดทาสัญญา
ข้าราชการไปฝึกอบรม
3. การจัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน
ในกรณีที่ผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพื้นที่ให้
เก็บสัญญาไว้ที่ สพท. เดิม แต่ในหนังสือส่งตัวให้
แจ้งข้อมูลการลาไปฝึกอบรมของบุคคลดังกล่าวให้
หน่วยงานใหม่ทราบด้วย
4. จัดทาคาสั่ง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม
ภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ
5. การจัดทารายงานจานวนผู้ไปฝึกอบรมให้
สพฐ.ทราบ

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดหลักสูตร
ที่จะไปฝึกอบรม
2. แบบขออนุญาตไป
ฝึกอบรม
ภายในประเทศ

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
มีอานาจอนุญาต
1.1 ข้าราชการใน
สถานศึกษา
2. ผอ.สพท. มีอานาจอนุญาต
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสานักงานของ
สพท.
3. สพฐ. มีอานาจอนุญาต
3.1 ผอ.สพท.
3.2 ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสานักงาน
ของสพฐ

1. สัญญาอนุญาตให้
1. ดาเนินการเช่นเดียวกับ
ข้าราชการไปฝึกอบรม
การลาศึกษาต่อ ภาคปกติ
ภายในประเทศ
2. ผู้มีอานาจอนุญาตลงนาม
2. ดูรายละเอียดการจัดทา
รับสัญญา
สัญญา และสัญญาค้า
ประกัน
ตามแบบที่กาหนด
ผู้มีอานาจอนุญาตลงนาม
ในคาสั่ง
จัดทารายงาน ให้สพฐ. ทราบ
ตามแบบที่กาหนด
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6. การปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เป็นข้าราชการในสังกัด สพฐ.
2. มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ได้รับทุนการวิจัยจากหน่วยงาน สถาบันของ
ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันกับ สพฐ.
4. หัวข้อ / โครงร่างงานวิจัยต้องเกี่ยวข้องและ
มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารสถานศึกษา สพท. และ สพฐ.

5. ระยะเวลาการขอลาไปปฏิบัติการวิจัย ไม่เกิน
1 ปี หากมีความจาเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มี
อานาจอนุญาต
6. การจัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน

7. จัดทาคาสั่งให้ไปปฏิบัติการวิจัย และกลับเข้า
ปฏิบัติราชการ
8. การจัดทารายงานจานวนผู้ไปปฏิบัติการวิจัย
ให้สพฐ.ทราบ

เอกสารประกอบ

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ
1. แบบคาขออนุญาตไป 1. ผอ.สพท. มีอานาจอนุญาต
ปฏิบัติการวิจัย(แบบที่ 10)
1.1 ข้าราชการใน
2. โครงร่างการวิจัยที่ได้
สถานศึกษา
รับทุน
1.2 ข้าราชการที่
3. เอกสารหลักฐานการได้ ปฏิบัติงานในสานักงาน
รับทุนวิจัยจากหน่วยงาน / ของสพท.
สถาบันของทางราชการ
2. สพฐ. มีอานาจอนุญาต
4. บันทึกความเห็นจาก
2.1 ผอ.สพท.
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
2.2 ข้าราชการที่
ปฏิบัติงาน ในสานักงาน สพฐ.

1. สัญญาอนุญาตให้
ข้าราชการไปฝึกอบรม
ภายในประเทศตามแบบที่
กาหนด
2. รายละเอียดการจัดทา
สัญญา และสัญญาค้า
ประกันดาเนินการ
เช่นเดียวกับการศึกษาต่อ
ภาคปกติ
ตามแบบที่กาหนด

ผู้มีอานาจอนุญาตลงนาม
รับสัญญาฯ

ผู้มีอานาจอนุญาตลงนาม
ในคาสั่ง
จัดทารายงานให้ สพฐ.ทราบ
ตามแบบที่กาหนด
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7. การคานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา

ขั้นตอนการดาเนินการ

เอกสารประกอบ

ผู้มีอานาจอนุญาต /
ดาเนินการ
การดาเนินการกรณีผิดสัญญา
1. หลักเกณฑ์และตัวอย่าง สถานศึกษา / สพท. / สพฐ.
กรณีผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย การคานวณการชดใช้ทุน
พิจารณา แล้วแต่กรณี
ภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุน
องกระทรวงการคลัง
(กรณีสถานศึกษาเป็นผู้คานวณ
ให้ดาเนินการดังนี้
และตามประกาศของ สพฐ. การชดใช้ทุนให้เสนอ สพท.
1. คานวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และ
2. หนังสือแจ้งเรียกชาระ และกรมบัญชีกลางพิจารณา
วิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด และตามประกาศ หนี้ พร้อมหลักฐาน
ตรวจสอบด้วย)
ของ สพฐ.
การตอบรับ
2. แจ้งเรียกชาระหนี้จากผู้ผิดสัญญาและ
3. แบบคาร้องการขอผ่อน
ผูค้ ้าประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
ชาระ
3. หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้าประกัน ยินยอม 4. หลักเกณฑ์การผ่อน
ชดใช้ ให้รับชดใช้แล้วรายงาน สพฐ.
ชาระของกระทรวงการคลัง
4. หากขอผ่อนชาระให้ผู้มีอานาจ (ผู้รับมอบ 5. แบบสัญญาการผ่อน
อานาจ) พิจารณาโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ที่
ชาระ
กระทรวงการคลังกาหนด
5. หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้าประกันปฏิเสธ
หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมด
รายงาน สพฐ. โดยด่วน อย่าให้ขาดอายุความ

8. การรายงานจานวนข้าราชการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
เมื่อสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั ภายในประเทศ ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้รายงานโดยส่งคาสั่ง
พร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กาหนดในคู่มือการปฏิบัติงานนี้ ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้

23
1. สถานศึกษาจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ (ตามแบบที่ 11)
หรือผู้ไปฝึกอบรม และปฏิบตั ิการวิจัย (ตามแบบที่ 13) เสนอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
การลาศึกษาต่อฯ รายงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบในแต่ละภาคการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ (ตามแบบที่ 12) หรือผู้ไปฝึกอบรม
และปฏิบัติการวิจัย (ตามแบบที่ 13) พร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่กาหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
การลาศึกษาต่อฯ รายงานให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละภาคการศึกษา

การศึกษาต่อต่างประเทศ
การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พิจารณาจากสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์
กับงานที่ปฏิบัติ และไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ สพฐ. จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.พ. ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ข้าราชการที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
เสนอขออนุญาตโดยได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษา และ สพท. โดยจัดส่งเอกสารให้ สพฐ.
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. แบบรายงานขอทาความตกลงกับ ก.พ.
ข. โครงการ หรือแนวการศึกษา
ค. เหตุผลความจาเป็น และความต้องการของทางราชการที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา
ง. โครงการที่จะกลับมาปฏิบตั ิราชการภายหลังสาเร็จการศึกษา
จ. ภาพถ่าย ก.พ. 7 หรือ ก.ม. 1
ฉ. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา ซึ่งระบุชอื่ ข้าราชการ ระดับการศึกษาและ
สาขาวิชาที่ตอบรับ รวมทั้งวันเปิดภาคเรียน หรือวันเริ่มศึกษา (สาหรับผู้ที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา
จะต้องส่งภาพถ่าย I-20 หรือ IAP-66 ประกอบด้วย)
ช. หลักฐานการได้รับทุน (กรณีที่ได้รับทุน)
ซ. หลักฐานการสาเร็จการศึกษา (Completed Transcript) ของวุฒเิ ดิม
ฌ. ผลสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
- TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน สาหรับการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์) หรือ Michigan Test ไม่ต่ากว่า 80 คะนน สาหรับผู้ที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา)
- TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนน สาหรับการสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์) หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.5 สาหรับผู้ที่จะไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และแคนาดา
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ทั้งนี้ ยกเว้นผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและสถานศึกษา
ไม่ต้องการผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการดาเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
1. ข้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ให้เสนอเรือ่ งพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านโรงเรียน / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนเสนอเรือ่ งมายัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.พ.
4. สานักงาน ก.พ. พิจารณาเห็นชอบและแจ้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ทราบ
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุญาตตามความเห็นชอบของ ก.พ. และ
จัดทาคาสั่งให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
6. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
เพื่อแจ้งให้ข้าราชการทราบ
ข้าราชการที่ขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ก่อนออกเดินทางต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ติดตามเรื่องการขออนุญาต โดยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ
2. ตรวจร่างกายก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน (ติดต่อขอหนังสือนาตัวจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากโรงพยาบาล
2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา)
3. ข้าราชการจัดทาสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั
ณ ต่างประเทศ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท. ลงนามรับสัญญา) พร้อมแบบรายงาน
วันเดินทางไปต่างประเทศ
4. รายงานตัวไปต่างประเทศที่สานักงาน ก.พ. และเมื่อสาเร็จการศึกษา เดินทางกลับ
ประเทศไทย ให้รายงานตัวทีส่ านักงาน ก.พ. และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัตริ าชการต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งสัญญาให้ สพฐ. 1 ฉบับ พร้อมรายงานวันที่
ที่ข้าราชการออกเดินทางไปต่างประเทศ ตามแบบฟอร์ม (ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5184 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1281/2547 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2547 เรื่อง
มอบอานาจการทาสัญญาให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ)
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การขอยกเว้นคุณสมบัติ จาก ก.ข.ต.
กรณีที่ข้าราชการอายุเกิน 40 ปี หรือมีวันรับราชการไม่ครบ 1 ปี ส่วนราชการจะต้อง
ยื่นเรือ่ งขออนุมัติจาก ก.ข.ต. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก่อนข้าราชการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
โดยจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบรายงานขอทาความตกลงกับ ก.ข.ต.
2. เหตุผลความจาเป็นจากเจ้าสังกัด
3. อัตรากาลังของหน่วยงานที่ข้าราชการสังกัด
4. หลักฐานการตอบรับของสถานศึกษา (เหมือนข้อ ฉ.)
5. หลักฐานการได้รับทุน (กรณีที่ได้รับทุน)
6. โครงการที่จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสาเร็จการศึกษา
7. หลักฐานสาเร็จการศึกษา (Completed Transcript) หรือ ใบรับรองการสาเร็จ
การศึกษา อย่างละ 1 ชุด
8. ผลสอบภาษาอังกฤษ (เช่นเดียวกับข้อ ฌ.)
9. ภาพถ่าย ก.พ. 7 หรือ ก.ม. 1
10. สาหรับข้าราชการที่มีวนั รับราชการไม่ครบ 1 ปี จะต้องจัดส่งแบบรายงาน ก.พ.
หรือแบบรายงาน ก.ม. ที่แสดงว่าพ้นทดลองปฏิบัติราชการแล้วไปประกอบการพิจารณาด้วย

การลาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ พิจารณาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์กับหน้าที่และงานทีป่ ฏิบัติ โดยได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษา และสพท. โดยจัดส่ง
เอกสารให้ สพฐ. ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในต่างประเทศ ระบุชอื่ ผู้ขออนุญาต ชื่อหลักสูตร
ช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม
2. รายละเอียดรายวิชาของหลักสูตรที่จะไปฝึกอบรม
3. แบบรายงานขอทาความตกลงกับ ก.พ.ให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ
4. โครงการหรือแนวการศึกษา และเหตุผลความจาเป็น
5. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
6. สาเนา ก.พ. 7
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ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ข้าราชการที่ประสงค์ขออนุญาตไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เสนอขออนุญาตผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ พร้อมเอกสารหมายเลข 1-6 ผ่านโรงเรียน / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบเอกสารหมายเลข 1-6 ให้ครบถ้วนเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาและขอความเห็นชอบจาก
สานักงานก.พ.
4. สานักงาน ก.พ. พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตตามความเห็นชอบของ ก.พ.
และจัดทาคาสั่งให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
6. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
และแจ้งให้ข้าราชการทราบ
ข้าราชการที่ขออนุญาตไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ก่อนออกเดินทางต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ติดตามเรื่องการขออนุญาต โดยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ
2. ข้าราชการจัดทาสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั
ณ ต่างประเทศ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท. ลงนามรับสัญญา) พร้อมแบบรายงาน
วันเดินทางไปต่างประเทศ
3. เมื่อสาเร็จการฝึกอบรมเดินทางกลับประเทศไทย ให้รายงานวันที่กลับเข้าปฏิบัติราชการ
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขั้น
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

ผู้มีความประสงค์ยื่นคาขอต่อหน่วยงานการศึกษา

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุญาต / มีคาสั่ง
ให้ลาศึกษาต่อ
รายงาน สพท.
ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษาระหว่างลาศึกษา

รายงานกลับเข้ารับราชการ
เมื่อจบการศึกษา ผู้บังคับบัญชาสั่งกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบสารวจ
7.2 สัญญาลาศึกษา
8. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม
ภายในประเทศ พ.ศ. 2538
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม
ภายในประเทศ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2547
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่, 13 พฤษภาคม
2547 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2547
4. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1602/2547
สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547
5. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1281/2547
สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2547
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2/ว.410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
8. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 307/2551
สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551
9. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/086 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553
10. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ขา้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
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1. ซื่องาน
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตสุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือการดาเนินการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมและยก ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 มาตรา 23 “ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอานาจและหน้าที่ ดังนี้... (5) ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาการเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทาง
การศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา” มาตรา 75 วรรคหนึ่ง “ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและ
หน่วยงานทางการศึกษาดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี”
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี เพือ่ สร้างขวัญ
และกาลังใจแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ระพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
4.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ กศจ. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ สรรหาและ
ดัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
4.3 เสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
4.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและดัดเลือกไปยัง
สถานศึกษาใน สังกัดทั้งภาครัฐและเอกซน
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4.5 สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ดาเนินการสรรหาและดัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
แล้วส่งประวัติและผลงาน ตามแบบที่กาหนดไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูส้ มควรได้รับยก
ย่องเชิดชู เกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยคานึงถึงความประพฤติวินัยและ
การรักษาวินัย การปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลงาน
การปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แล้ว เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบ
4.7 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบ
โดยทั่วกัน และ ดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี เซ่น การจัดแสดง
ผลงาน การเผยแพร่ประวัติ และผลงานทางสือ่ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น
4.8 ดาเนินการมอบเกียรติบตั รหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร
4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นาผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เป็นกรณีพเิ ศษ
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5. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

จัดทาหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก

นาเสนอ กศจ. พิจารณาหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา

ประกาศหลักเกณฑ์วธิ ีการสรรหาและคัดเลือก

ดาเนินการสรรหาและคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก

มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล
ตามโอกาสอันสมควร
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6. แบบฟอร์มที่ใช้
ใบสมัครเพือ่ คัดเลือก
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจแบ่งเป็นประเภทและระดับต่าง ๆ เช่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูแยกตามระดับช่วงชั้น หรือกลุ่มสาระที่สอน
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 23 และมาตรา 75
7.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (6)
7.3 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550
7.4 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2550

ภาคผนวก

แบบที่ 1
แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ส่งคืนกลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สพฐ.
 ข้าราชการลาศึกษา
ปฏิบัติการวิจยั

 ข้าราชการลาฝึกอบรม

 ข้าราชการลา

1. ชื่อ (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………..…….............
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………...........................
2. สถานที่ติดต่อโดยตรงในประเทศไทย……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………………………………………………………
3. ข้าราชการระดับ……………….ขั้น……………………บาท ตาแหน่ง…………………………………………...................
โรงเรียน / หน่วยงาน………………………………………………………………………..…………………………………………
สังกัด……………………………………………………………กระทรวง……………………………………...………………………
4. วัน เดือน ปีเกิด……………………………………………………………………………………………………………………..…
5. กาหนดออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร วันที่…………..…..เดือน……………………………..พ.ศ……………….
6. ถือหนังสือเดินทางประเภท  ธรรมดา
 ราชการ เลขที่………………………………………………
ออกให้เมื่อวันที่……………..….เดือน…………………………………………พ.ศ…………………………….
มีอายุใช้ได้ถึงวันที่…………..….เดือน…………………………………………พ.ศ…………………………….
7. ได้วีซ่าเข้าประเทศ………………………………………..ประเภท………………………………………………………………..
8. พื้นความรู้ขั้นสูงสุด……………………….………………………วิชา……………………………………………………..……….
จากสถานศึกษา…………………………………………………..…………………..เมื่อ พ.ศ…………………….……………..
9. กาหนดไป  ศึกษา  ฝึกอบรม
 ปฏิบัติการวิจัย
วิชา…………………………………………………………….………..ขั้น……………………………………………….……………..
ณ สถานศึกษา / ฝึกอบรม………………………………………………………………………………………………………….
รัฐ……………………………………………………..…………………..ประเทศ…………………………..…………………………
โดยทุน…………………………………………………………………………….(ทุนประเภท………………………………….)
มีกาหนด….……….ปี……….….เดือน……….วัน นับตั้งแต่วันที่……….เดือน………………….พ.ศ………………...
ถึงวันที่……………….เดือน………………………………….พ.ศ………………………..
(ลงชือ่ )…………………………………………
(………………………………………)

แบบที่ 2
แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 ส่งสานักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ทันทีที่เดินทางมาถึง
 ส่งสถานเอกอัครราชฑูตไทย ทันทีที่เดินทางมาถึง
 ข้าราชการลาศึกษา
 ข้าราชการลาฝึกอบรม  ข้าราชการลาปฏิบัติการวิจัย
 ส่งเงินผ่านสานักงาน ก.พ.
 ไม่ส่งเงินผ่านสานักงาน ก.พ.
1. ชื่อ (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………………….
2. ข้าราชการระดับ………..………….ขั้น…………………………บาท ตาแหน่ง………………………………………………
โรงเรียน / หน่วยงาน…………………………..………………………………………………….………………………………….
สังกัด……………………………….………………………………….กระทรวง…………………………..…………………………
3. วัน เดือน ปีเกิด…………………………………………………………………………………………………………………………
4. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร วันที่…………..เดือน……………………….………..พ.ศ…………….………….
5. ถือหนังสือเดินทางประเภท  ธรรมดา
 ราชการ เลขที่…………………………………………
ออกให้เมื่อวันที่…………….เดือน…………………………………………พ.ศ…………………………….
มีอายุใช้ได้ถึงวันที่………….เดือน…………………………………………พ.ศ…………………………….
6. ได้วีซ่าเข้าประเทศ………………………..……….……………..ประเภท………………………………………………………..
7. พื้นความรู้ขั้นสูงสุด……………………………………….…………วิชา……………………………………………..…………….
จากสถานศึกษา…………………………………………………………..เมื่อ พ.ศ…………………………..
8. ได้รับอนุมัติให้มา  ศึกษา
 ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย
วิชา…………………………………………………….………………..ขั้น……………………………….………………………..
ณ สถานศึกษา / ฝึกอบรม…………………………………..………………………………………………………………….
รัฐ…………………………………………………….………………..ประเทศ………………………….……………………………
โดยทุน…………………………………………………………………….(ทุนประเภท………………………..………………….)
มีกาหนด………….….ปี……….เดือน……….วัน นับตั้งแต่วันที่……….เดือน………………….พ.ศ………………...
ถึงวันที่……………….เดือน………………………………….พ.ศ………………………..
9. เดินทางมาถึงประเทศ…………………………………………….เมื่อวันที…่ …….…เดือน……..…………..พ.ศ……………
ขณะนี้มีที่อยู่ซึ่งอาจติดต่อได้โดยทางไปรษณีย์ คือ…………………….…………………………………………………
……………………………………………………………..โทรศัพท์…………………………………………………………………...
(ลงชื่อ)…………………………………………
(………………………………………)

ต

โครงการหรือแนวการศึกษาและเหตุผลความจาเป็น
1. ชื่อ………………………………………..………………….นามสุกล…………………………………………………….................
2. วุฒ…ิ ………………………………….…………….หน้าที…่ …………………………………………………………………………...
3. ตาแหน่ง…………………………..…………………………ศูนย์……………………………………………………………………..
กรม…………………………………….………………………………กระทรวง………………………….………………………….
4. ได้รับทุนการศึกษา………………………………………………….………………………………………………………………….
ระดับ………………………………………………..………………ประจาปีการศึกษา………………………….………………
5. ไปศึกษาวิชา……………………………………………………….…………………………………………………………………...
ณ……………………………………………..…………………….ประเทศ………………………………………………………….
6. มีกาหนด…………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. เริ่มตั้งแต่วันที่…………เดือน……….…………พ.ศ…….……….ถึงวันที่………..…เดือน…………………พ.ศ……..…..
เหตุผลความจาเป็น
วัตถุประสงค์เหตุผลความจาเป็นที่จะไปศึกษา……………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โครงการศึกษา
ลักษณะและเนือ้ หาวิชาที่จะไปศึกษา……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โครงการที่จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสาเร็จการศึกษา
ภายหลังสาเร็จการศึกษาแล้วจะกลับมาปฏิบัติงานในตาแหน่ง……………….…………………………..
หน่วยงาน………………………………………..…………………………………………………………………………..
ลักษณะงาน…………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงนาม)…………………………………………….

แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
1. ชื่อ (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………..
ดารงตาแหน่ง………………………………………………..ระดับ……..………เงินเดือน…………….……………….บาท
โรงเรียน / หน่วยงาน……………………………………….………………………………………………………………………..
สังกัด…………………………………….……………………………….กระทรวง…………………………………………………
วุฒิเดิม………………………………………………………สาเร็จจาก……………………….………………………………………
เกิดวันที…่ ………..……เดือน……………..………………………………………พ.ศ……………………..
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….โทรศัพท์…………………….……………………...
2. ได้รับอนุมัติให้ไป  ศึกษาระดับ…………………………………  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย
วิชา…………………………………………….……………………..ขั้น……………………………………………………………….
ณ สถานศึกษา………………………………………………….…………...ประเทศ……………………….……………………
โดยทุน………………………………………………………………………….(ทุนประเภท…………..………………………….)
 สาเร็จตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที…่ …………เดือน………..…………..พ.ศ……………..
 ไม่สาเร็จ เพราะ………………………………………….……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..…….
3. ข้าพเจ้ามีข้อสังเกตและความเห็นที่จะเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
4. ออกเดินทางจากประเทศไทย
วันที่………….…เดือน……………….…………….พ.ศ………………………
ออกเดินทางจากต่างประเทศ
วันที่…………...เดือน……………..……………….พ.ศ………………………
เดินทางถึงประเทศไทย
วันที่……………เดือน………….………………….พ.ศ………………………
วันเข้าปฏิบัติราชการ
วันที่....…………เดือน……………..…………….พ.ศ………………………
รายงานตัว ณ สานักงาน ก.พ.
วันที่………….…เดือน…………….…………….พ.ศ………………………
5. ข้าพเจ้าได้แนบ  หลักฐานสาเร็จการศึกษา / ฝึกอบรม  Transcript

วิทยานิพนธ์
 อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………มาพร้อมนีด้ ้วยแล้ว
ลงชือ่ ………………………………………….
(.....................................................)
ผู้รายงาน

แบบรายงานขอทาความตกลงกับ ก.พ. ให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ด้วยกระทรวง………………………………………………………………………....ได้พิจารณาเห็นสมควรให้
ข้าราชการ ( ) ศึกษา ( ) ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศด้วยทุนประเภท 2 จึงขอเสนอ
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ประวัติสว่ นตัวของข้าราชการ
1.1 ชื่อภาษาไทย…………...…………………….………….ภาษาอังกฤษ………………………………………………
1.2 วัน เดือน ปีเกิด……………………………..………………………..อายุ……………………………………...ปี
1.3 พื้นความรู้ขั้นสูงสุด ( ) ประกาศนียบัตร……………….……….…………………………………..….
( ) ปริญญาตรี………………………..…………………………………………..
( ) ปริญญาโท.……………………….…………………………………………..
จาก……………………………..……………ประเทศ…………….……………………เมื่อพ.ศ…………….…..
1.4 เคยไป ( ) ศึกษา ( ) ฝึกอบรมต่างประเทศครั้งสุดท้าย ณ ประเทศ…………………
มีกาหนด……….……ปี……………เดือน….………วัน ตั้งแต่วันที่…………………………………………….
ถึงวันที่…………………………………………
1.5 รับราชการจนถึงวันกาหนดออกเดินทาง รวมเป็นเวลา………….….ปี……..……เดือน……………วัน
โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประเภท…………………………………………………………………
ตั้งแต่วันที่…….….เดือน…………..……พ.ศ…………..ถึงวันที่….……..เดือน…………………พ.ศ…….……
1.6 ขณะนี้เป็นข้าราชการ…….…………………….……..ระดับ……..………….….ขั้น………….………….บาท
1.7 สถานที่ติดต่อ…………………………….……………………หมายเลขโทรศัพท์…………………………………
2. โครงการหรือแนวการศึกษาฝึกอบรม
2.1 ไปศึกษาวิชา………………………………………………………………………………เพือ่ ทา
( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) ไปฝึกอบรมวิชา…………………………………..ณ………………………………….……………………..
(ชื่อสถานศึกษาหรือฝึกอบรม) ประเทศ…………………………………………………….………….
มีกาหนด…………ปี……….เดือน……….วัน กาหนดออกเดินทางประมาณ…………………...
………………………..………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ มีโครงการหรือแนวการ ( ) ศึกษา ( ) ฝึกอบรม โดยละเอียดตามบันทึกแนบท้าย
(ถ้ามี)

2.2 กรณีมีข้าราชการผู้นี้มีเหตุผลและความจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงสถาน ( ) ศึกษา
( ) ฝึกอบรม กระทรวง…………………………………………………..….เห็นสมควรดาเนินการดังนี้
( ) มอบให้ ก.พ. พิจารณาดาเนินการอนุมัติไปได้ตามที่เห็นสมควร
( ) ให้สอบถามความเห็นของกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน
2.3 กรณีข้าราชการผู้นี้มเี หตุผลและความจาเป็นจะต้องขยายเวลาอยู่ ( ) ศึกษา
( ) ฝึกอบรม ต่อไปอีก กระทรวง…………….………………………...เห็นสมควรดาเนินการดังนี้
( ) มอบให้ ก.พ. พิจารณาดาเนินการอนุมัติไปได้ตามที่เห็นสมควร
( ) ให้สอบถามความเห็นของกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน
2.4 ขณะศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ หากข้าราชการผู้นขี้ อกลับประเทศไทยชั่วคราวในระหว่าง
ปิดภาค
ฤดูร้อน กระทรวง……………………………………………………………….เห็นสมควรดาเนินการดังนี้
( ) มอบให้ ก.พ. พิจารณาดาเนินการอนุมัติไปได้ตามที่เห็นสมควร
( ) ให้สอบถามความเห็นของกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน
3. ผู้รับผิดชอบเรือ่ งเงินค่าใช้จ่าย
3.1 ไป ( ) ศึกษา ( ) ฝึกอบรม ด้วยทุน…………………………………………………………………..
3.2 ผู้รับผิดชอบเรือ่ งเงินค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณีไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนส่วนตัว หรือทุน
ประเภท
อื่น ๆ ) คือ…………………………………………….……………..อยูบ่ ้านเลขที่………………..………….…..
ตรอก / ซอย………………………..……….ถนน……………….…………..ตาบล / แขวง……………………
อาเภอ / เขต…………………………..…………………….จังหวัด……….……………..…………………………
อาชีพ…………………………………………………….สถานที่ติดต่อ………………….…………………………..
……………………………………….…………………..หมายเลขโทรศัพท์………………..…………………..…
(หมายเหตุ เฉพาะค่าตัว๋ เครือ่ งบินเดินทางไป-กลับ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่ายานพาหนะ, ค่าที่พัก
และค่าภาษีสนามบิน)
4. คาชี้แจงและคารับรองของกระทรวงเจ้าสังกัด
4.1 ขอชี้แจงว่า ข้าราชการผู้นี้
4.1.1 ( ) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันกาหนดออกเดินทางไปศึกษาขั้นปริญญาตรี
( ) อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันกาหนดออกเดินทางไปศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรี
( ) อายุเกิน แต่ได้รับอนุมัติจาก ก.ข.ต.เป็นกรณีพเิ ศษแล้ว ตามหลักฐานแนบท้าย
4.1.2 ( ) รับราชการครบ 1 ปี นับถึงวันกาหนดออกเดินทาง
( ) รับราชการไม่ครบ 1 ปี แต่ ก.ข.ต.ยกเว้นให้แล้ว ตามหลักฐานแนบท้าย

4.1.3 ( ) ไม่เป็นข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งระดับ 2 หรือเทียบเท่าลงมา และไม่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
( ) เป็นข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งระดับ 2 หรือเทียบเท่าลงมา แต่ ก.ข.ต.
อนุมัติแล้ว ตามหลักฐานแนบท้าย
4.1.4 ( ) มีความรู้ภาษาต่างประเทศ ที่จะใช้ในการศึกษาได้ตามที่ ก.พ. กาหนด คือ
………………………………………………………………………………………..
4.1.5 ( ) ไปศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรี และไม่สูงกว่าปริญญาโท
( ) ไปศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีเหตุผลความจาเป็นตามบันทึกแนบท้าย
( ) ไปศึกษาขั้นปริญญาเอก โดยมีเหตุผลความจาเป็นตามบันทึกแนบท้าย
( ) ไปฝึกอบรมโดยไม่มีการรับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4.2 ขอรับรองว่า
4.2.1 การไป ( ) ศึกษา ( ) ฝึกอบรม ของข้าราชการผู้นี้ไม่ทาให้เสียราชการ
เพราะยังมีผอู้ ยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่มและอยู่ในจานวนอัตราร้อยละที่พึงอนุมัติ
ให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศของกรมนี้ (โควตาเลขที่……………………………………)
4.2.2 กรมนี้มีความจาเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการผู้นี้ไป ( ) ศึกษา ( ) ฝึกอบรม
วิชานี้
ณ ต่างประเทศ เพราะเป็นวิชาที่สาคัญที่กรมนี้ต้องการมาก และ
( ) ไม่มีการศึกษาวิชานีใ้ นประเทศไทย
( ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แต่ยังมีจานวนไม่เพียงพอ
( ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แต่ไม่สูงพอ
ทั้งนี้ เพื่อให้กลับมาทาหน้าทีใ่ นตาแหน่ง……………………………………………………
แผนก……………….……………………………………กอง………………….………………………………
มีหน้าที่……………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งจะต้องใช้ผู้มีความรู้ความชานาญในสาขาวิชานี้ในระดับ………………………………….……
ตามบันทึกแสดงรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นและความต้องการที่จะต้องให้ข้าราชการไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่างประเทศ และแผนงานหรือโครงการที่กาหนดให้กลับมาปฏิบัติที่แนบมานี้ (ถ้ามี)
4.2.3 ในการพิจารณาเห็นสมควรให้ข้าราชการผู้นี้ ( ) ศึกษา ( ) ฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศนี้ได้พิจารณาตามลาดับความสาคัญของสาขาวิชาที่กรมนี้ต้องการตามที่ ก.ข.ต. กาหนด
โดยคานึงถึงความรีบด่วนและความจาเป็นมากน้อยของโครงการ หรือแผนงานที่กาหนดไว้แล้ว
ลงชื่อ.............................................
ตาแหน่ง……………………………………
วัน เดือน ปี……………………………….

