
 
การลาศึกษาตอตางประเทศ 

 
  การใหขาราชการไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ พิจารณาจากสาขาวิชาที่เปนประโยชนกับ
งานที่ปฏิบัติ และไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ สพฐ. จะตองไดรับความเห็นชอบจาก 
ก.พ. กอนออกเดินทางอยางนอย 30 วัน ขาราชการที่ประสงคจะลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ เสนอขอ
อนุญาตโดยไดรับความเห็นชอบจากสถานศึกษา และสพท. โดยจัดสงเอกสารให สพฐ. ประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

ก. แบบรายงานขอทําความตกลงกับ ก.พ. 
ข. โครงการหรือแนวการศึกษา 
ค. เหตุผลความจาํเปน และความตองการของทางราชการที่จะใหขาราชการไปศึกษา 
ง. โครงการที่จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา 
จ. ภาพถาย ก.พ. 7 หรือ ก.ม. 1 
ฉ. หนังสือตอบรับจากสถานศกึษา ซ่ึงระบุช่ือขาราชการ ระดับการศกึษา และสาขา

วิชาที่ตอบรับ รวมทั้งวันเปดภาคเรียนหรือวันเริ่มศึกษา (สําหรับผูที่จะไปศึกษา      
ณ สหรัฐอเมรกิา จะตองสงภาพถาย I – 20 หรือ IAP-66  ประกอบดวย) 

ช. หลักฐานการไดรับทุน (กรณีทีไ่ดรับทุน) 
ซ. หลักฐานการสําเร็จการศึกษา (Completed Transcript) ของวุฒิเดิม 
ฌ. ผลสอบภาษาอังกฤษ ดังนี ้

- TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนนสําหรับการสอบโดยใช
คอมพิวเตอร) หรือ Michigan Test ไมต่ํากวา 80 คะแนน สําหรับผูที่จะไป
ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา) 

- TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน (หรือ 173 คะแนนสําหรับการสอบ โดยใช
คอมพิวเตอร) หรือ IELTS  ไมต่ํากวา 5.5  สําหรับผูที่จะไปศกึษา              
ณ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแคนาดา 

ทั้งนี้ ยกเวนผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษและ               
สถานศึกษาไมตองการผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาตไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 
 

  1. ขาราชการที่ประสงคจะขออนุญาตไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ใหเสนอเรื่องพรอม
เอกสารประกอบการพิจารณา ผานโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
  2. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ตรวจสอบเอกสารใหครบถวน เสนอเรื่องมายังสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานพจิารณาและเสนอขอความเหน็ชอบ
จากสํานักงาน ก.พ. 
  4. สํานักงาน ก.พ. พิจารณาเห็นชอบและแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐานทราบ 
  5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานอนุญาตตามความเหน็ชอบของ ก.พ. 
และจัดทําคําส่ังใหขาราชการไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 
  6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานแจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบเพื่อแจงใหขาราชการทราบ 
 
ขาราชการทีข่ออนุญาตไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ กอนออกเดินทางตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ติดตามเรื่องการขออนุญาต โดยจะตองไดรับอนุญาตกอนออกเดินทางไปตางประเทศ 
  2. ตรวจรางกายกอนออกเดินทางอยางนอย 1 เดือน  (ตดิตอขอหนังสือนาํตัวจากสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากโรงพยาบาล 2 แหง 
คือ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา) 

3. ขาราชการจัดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  
ณ ตางประเทศ ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา (ผอ.สพท. ลงนามรับสัญญา) พรอมแบบรายงาน 
วันเดินทางไปตางประเทศ   

1. รายงานตัวไปตางประเทศที่สํานักงาน ก.พ.  และเมื่อสําเร็จการศึกษาเดินทางกลับ 
ประเทศไทย ใหรายงานตัวที่ สํานักงาน  ก.พ. และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตอสํานักงาน              
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดสงสัญญาให  สพฐ . 1 ฉบับ  พรอมรายงานวันท่ี                   
ท่ีขาราชการออกเดินทางไปตางประเทศ ตามแบบฟอรม (ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/5184 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ       
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1281/2547 สั่ง ณ วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2547 เร่ือง มอบอํานาจการทําสัญญา          
ใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ) 
 



 
การขอยกเวนคุณสมบัติ จาก ก.ข.ต. 

 
  กรณีที่ขาราชการอายุเกิน 40 ป หรือมีวันรับราชการไมครบ 1 ป สวนราชการจะตองยื่น
เร่ืองขออนุมัติจาก ก.ข.ต. เปนกรณีพเิศษเฉพาะรายกอนขาราชการเดินทางไมนอยกวา 60 วัน โดยจัดสง
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1.    แบบรายงานขอทําความตกลงกับ ก.ข.ต. 
2.    เหตุผลความจําเปนจากเจาสังกัด 
3.    อัตรากําลังของหนวยงานที่ขาราชการสังกัด 
4. หลักฐานการตอบรับของสถานศึกษา (เหมอืนขอ ฉ.) 
5. หลักฐานการไดรับทุน (กรณทีี่ไดรับทุน) 
6. โครงการที่จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา 
7. หลักฐานสําเรจ็การศึกษา (Completed Transcript) หรือ ใบรับรองการสําเร็จการ

ศึกษา อยางละ 1 ชุด 
8. ผลสอบภาษาอังกฤษ (เชนเดียวกับขอ ฌ.) 
9. ภาพถาย ก.พ. 7 หรือ ก.ม. 1 
10. สําหรับขาราชการที่มีวันรับราชการไมครบ 1 ป จะตองจัดสงแบบรายงาน ก.พ. 

หรือ แบบรายงาน ก.ม. ที่แสดงวาพนทดลองปฏิบัติราชการแลวไปประกอบการ
พิจารณาดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การลาไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ 
 
  การใหขาราชการไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ พิจารณาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนกับหนาที่และงานที่ปฏิบัติ โดยไดรับความเห็นชอบจากสถานศึกษา และสพท. โดยจัดสง
เอกสารให สพฐ. ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  1. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในตางประเทศ ระบช่ืุอผูขออนุญาต ช่ือหลักสูตร    
ชวงระยะเวลาการฝกอบรม 
  2. รายละเอียดรายวิชาของหลักสูตรที่จะไปฝกอบรม 
  3. แบบรายงานขอทําความตกลงกับ ก.พ. ใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม  
ณ ตางประเทศ 
  4. โครงการหรือแนวการศึกษาและเหตุผลความจําเปน 

5. แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
6. สํานา ก.พ. 7   

ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. ขาราชการที่ประสงคขออนุญาตไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ  เสนอขออนุญาต             
ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ พรอมเอกสารหมายเลข 1 – 6  ผานโรงเรียน/สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
  2. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ตรวจสอบเอกสารหมายเลข 1 – 6 ใหครบถวน  
เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานพจิารณา และขอความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.พ. 
  4. สํานักงาน ก.พ. พิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพืน้ฐานทราบ 
  5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน อนุญาตตามความเหน็ชอบของ ก.พ. 
และจัดทําคําส่ังใหขาราชการไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ 
  6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบและแจงใหขาราชการทราบ 
ขาราชการทีข่ออนุญาตไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ กอนออกเดินทางตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ติดตามเรื่องการขออนุญาต โดยจะตองไดรับอนุญาตกอนออกเดินทางไปตางประเทศ 

2. ขาราชการจัดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  
ณ ตางประเทศ ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา (ผอ.สพท. ลงนามรับสัญญา) พรอมแบบรายงาน 
วันเดินทางไปตางประเทศ  

3.   เมื่อสําเร็จการฝกอบรมเดินทางกลับประเทศไทย ใหรายงานวันที่กลับเขาปฏิบัติ     
ราชการใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
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