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ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ฉบับที่ 7/2555 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ การอบรมและการศึกษาดูงานของบุคลากร พ.ศ. 2556 
 

 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนตามความเหมาะสม      

และตรงตามความตอ้งการของโรงเรียน  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนไดม้ีวิสัยทศัน์ท่ี
กา้วไกลและน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาพฒันาโรงเรียน ดงันั้น  อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 31(1)              
แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสมัชญั
ธนบุรี ในคราวประชุมคร้ังท่ี4/2555 วนัท่ี 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556  จึงเห็นสมควรให้มีการก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร ตามระเบียบโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ว่าดว้ย “การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2554” ดงัต่อไปน้ี   

ขอ้  1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีว่าดว้ย หลกัเกณฑ์การลาศึกษาต่อ 
การอบรมและการศึกษาดูงานของบุคลากร พ.ศ. 2556”   

ขอ้  2 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้  3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีว่าด้วยทุนส าหรับการลาศึกษาต่อและ

การศึกษาดูงานต่างประเทศของบุคลากรโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี พ.ศ. 2552  ระเบียบโรงเรียนอสัสัมชญั
ธนบุรีว่าด้วยทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ ของครู พ.ศ. 2541 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2543)       
โดยระเบียบ  ขอ้บงัคบัและค าสัง่อ่ืนใดท่ีก  าหนดไวแ้ลว้  ถา้ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ขอ้  4 ในประกาศน้ี 
 “โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
 “ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

 “ครู”                                 หมายความว่า ผู้ซ่ึ งได้รับการบรรจุ เ ป็นครูผู ้สอนหรือ        
ครูสนับสนุนการสอนประจ าการจากทาง
โรงเรียน 

“บุคลากรทางการศึกษา“      หมายความว่า ผู้ซ่ึ งได้รับก ารบรร จุ เ ป็น บุคลากรทาง
การศึกษาประจ าการจากทางโรงเรียน 

 “เจ้าหน้าที”่  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งไดรั้บการบรรจุเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าการ 
จากทางโรงเรียน 
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“พนักงาน”           หมายความว่า  ผูซ่ึ้งไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจ าการ 
จากทางโรงเรียน 

“บุคลากร”                   หมายความว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี และ
พนกังานประจ าการของโรงเรียน 

“ผู้รับทุนโรงเรียน”       หมายความว่า บุคลากรท่ีได้รับอนุมัติจากทางโรงเรียน     
ให้ลาศึกษา ต่อโดยทุนการศึ กษาของ
โรงเรียน 

“คณะกรรมการ”      หมายความว่า                คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการหรือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลซ่ึงท าหน้าท่ี
ให้ค  าแนะน าทางดา้นการบริหารงานบุคคล
แก่ผูอ้  านวยการ 

“ผู้ดูงาน”                      หมายความว่า บุ ค ล า ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง จ า ก
ผูอ้  านวยการใหไ้ปศึกษาดูงานท่ีต่างประเทศ 

“ผู้รับทุนฝึกอบรม”        หมายความว่า บุคลากรท่ีได้รับอนุมติัจากโรงเรียนให้ไป
เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู้  ค ว า ม ช า น า ญ ห รื อ
ประสบการณ์ดว้ยการเรียนหรือการวิจยัตาม
หลกัสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานตาม
โครงการแลกเปล่ียนกบัต่างประเทศ  และ
การประชุมเชิงปฏิบติัการ ทั้งน้ี   โดยมิไดม้ี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซ่ึงปริญญาหรือ
การปรับวุฒิการศึกษา 

“ทุนโรงเรียน”                 หมายความว่า เงินเดือนรวมกบัค่าธรรมเนียมการเรียนและ               
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทั้ งหมดท่ีโรงเรียนได้จ่าย
ให้แก่ผูรั้บทุนในระหว่างการลาศึกษาต่อ 
รวมทั้งค่าใชจ่้ายของโรงเรียนท่ีต้องจ่ายแก่
บุคคลอ่ืนเพื่อทดแทนการท างานของผูรั้บทุน
ในระหว่างการลาศึกษาต่อ ส่วนการลาศึกษา
ต่อโดยทุนของโรงเรียน (นอกเวลาราชการ) 
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คิด เฉพาะค่ าธรรมเ นียมการ เ รี ยนและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ งหมดท่ีโรงเรียนได้จ่าย
ใหแ้ก่   ผูรั้บทุนในระหว่างการลาศึกษาต่อ   

“ทุนการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ”     หมายความว่า เงินเดือนรวมกับค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัอาศัย
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทั้ งหมดท่ีโรงเรียนได ้   
จ่ายไป เพื่อการศึกษาดูงานของผูดู้งาน 

“ทุนการฝึกอบรมในประเทศ”          หมายความว่า เงินเดือนรวมกบัค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม               
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆทั้งหมดท่ีโรงเรียนไดจ่้าย
ไปเพื่อการฝึกอบรม 

“ทุนการฝึกอบรมท่ีต่างประเทศ”       หมายความว่า      เงินเดือนรวมกบัค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม            
ค่ า เ ดินทาง  ค่ าวี ซ่ า  ค่ า ท่ีพักอาศัยและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทั้งหมดท่ีโรงเรียนไดจ่้ายไป
เพื่อการฝึกอบรม 

“ปีการศึกษา”               หมายความว่า   รอบปีการด าเนินกิจการของโรงเรียนตาม
ปฏิทินการศึกษา 

“เงินเดือน”                 หมายความว่า เ งินท่ีโรงเรียนจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ท างานแก่บุคลากรเป็นประจ ารายเดือน 

ขอ้  5 ใหผู้อ้  านวยการเป็นผูรั้กษาการประกาศน้ีและให้มีอ  านาจออกแนวปฏิบติัหรือค าสั่งใด
เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี  

ขอ้  6 การเสนอขอรับทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อใหใ้ชแ้บบพิมพท่ี์โรงเรียนก าหนด 
ขอ้  7 ผลการพิจารณาวินิจฉยัของคณะกรรมการตามประกาศน้ีถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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หมวดที่ 1 
การลาศึกษาต่อโดยทุนส่วนตวั(นอกเวลาราชการ) 

 
 

ขอ้  8 การลาศึกษาต่อโดยทุนส่วนตวัตามประกาศน้ี อนุญาตเฉพาะการลาศึกษาต่อโดยทุน
ส่วนตวั (นอกเวลาราชการ) เท่านั้น 

ขอ้  9 บุคลากรทุกประเภทไม่ว่าจะไดบ้รรจุเป็นบุคลากรประจ าการของโรงเรียนแลว้หรือไม่   
ก็ตาม มีสิทธิขอลาศึกษาต่อโดยทุนส่วนตวั(นอกเวลาราชการ)ได ้ โดยตอ้งมีการแจง้เร่ืองใหท้างโรงเรียน
ผ่านทางงานบุคคลทราบล่วงหน้าก่อนท่ีจะเข้าศึกษา  แต่การท่ีจะได้รับการปรับวุฒิการศึกษานั้ น  
บุคลากรดังกล่าวจะต้องมีการยื่นขอปรับวุฒิการศึกษาจากทางโรงเรียนเมื่อตนส าเร็จการศึกษาแลว้         
ซ่ึงการพิจารณาเร่ืองจะปรับวุฒิการศึกษาใหห้รือไม่นั้น  คณะกรรมการจะพิจารณาโดยอาศยัหลกัเกณฑ ์ 
ดงัต่อไปน้ี 

9.1 เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนโดยไม่บกพร่อง  มีการให้ความร่วมมือและ
ความรับผิดชอบในการท างาน  มีพฤติกรรมการท างานท่ีดี  เขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆของทางโรงเรียนมาโดยตลอด  และ   

9.2 เป็นการเรียนในสาขาวิชาท่ี เปิดสอนอยู่ในโรงเรียนหรือเป็นสาขาวิชาท่ี
คณะกรรมการพิจารณาแลว้  เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอนหรือ
การปฏิบติังานของโรงเรียน และ 

9.3  เป็นมหาวิทยาลยัท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี
คุณภาพ มีช่ือเสียงทางดา้นมาตรฐานการศึกษา  และ 

9.4   มีการแจ้งให้งานบุคคลทราบล่วงหน้าโดยได้รับการอนุมติัให้ไปเรียนจาก
ผูอ้  านวยการ  ก่อนการไปศึกษาต่อเรียบร้อยแลว้ 

 ทั้ ง น้ี  การปรับวุฒิการศึกษาจะมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ันท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติและ
ผูอ้  านวยการลงนามอนุมติัเรียบร้อยแลว้ 

ขอ้  10 ระดบัของการลาศึกษาต่อโดยทุนส่วนตวั 
10.1   ระดบัปริญญาเอก  ในประเทศ 
10.2  ระดบัปริญญาโท   ในประเทศ 
10.3  การอมรมตามหลกัสูตรต่างๆ ท่ีใชร้ะยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีในประเทศ 
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ข้อ  11  สิทธิของผูล้าศึกษาต่อโดยทุนส่วนตัว(นอกเวลาราชการ) ท่ีได้รับการอนุมัติจาก
ผูอ้  านวยการ 

11.1  มีสิทธิไดรั้บการพิจารณาค่าสอนเสริมตามอตัราของเวลาการปฏิบติังานจริง 
11.2  ใช้บริการยืมหนังสือห้องสมุดและใช้หนังสืออา้งอิงได้ตามระเบียบการใช้

หอ้งสมุด 
11.3 ขอใบรับรองสถานะความเป็นบุคลากรของโรงเรียน เพื่อใชใ้นกิจการท่ีเก่ียวกบั

การศึกษาต่อ  
11.4   อ่ืนๆตามท่ีโรงเรียนเห็นสมควร 

ส าหรับการขอลากิจเพื่อการศึกษาต่อโดยขอไม่ให้นับเป็นวนัลานั้น  ให้ผูล้าศึกษาต่อยื่นเร่ือง     
ขออนุญาตต่อผูอ้  านวยการผ่านทางงานบุคคลทุกภาคเรียน  ทั้งน้ี  การอนุญาตหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของผูอ้  านวยการ 

เช่นเดียวกบั การขอลากิจเพื่อไปศึกษาดูงานหรือปฏิบติักิจกรรมอ่ืนตามหลกัสูตรท่ีเรียน โดยขอ
ไม่ใหน้บัเป็นวนัลานั้น   ให้ผูล้าศึกษาต่อยื่นเร่ืองขออนุญาตต่อผูอ้  านวยการผ่านทางงานบุคคลเป็นราย
กรณีไป  ทั้งน้ี  การอนุญาตหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูอ้  านวยการ 

ขอ้  12  หนา้ท่ีของผูล้าศึกษาต่อโดยทุนส่วนตวั(นอกเวลาราชการ )ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูอ้  านวยการ 
12.1     เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้จะตอ้งมารายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากทางโรงเรียนท่ีห้องงานบุคคล  ภายในหน่ึงสัปดาห์นับแต่วนัท่ี
ส าเร็จการศึกษา   

12.2   ในระหว่างท่ีลาศึกษาต่อนั้น  หากโรงเรียนมีความจ าเป็นตอ้งเรียกตวัใหก้ลบัเขา้
มาปฏิบติังานหรือร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน  ผูล้าศึกษาต่อจะตอ้งปฏิบัติ
ตามค าสัง่ของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 

12.3   ในระหว่างท่ีลาศึกษาต่อนั้น  ผูท่ี้ลาศึกษาต่อยงัคงตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ  กฎ  
ขอ้บงัคบั และค าสัง่ของทางโรงเรียนอยู ่

12.4 งานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ขอ้  13 บุคลากรท่ีไดรั้บการอนุมติัใหล้าศึกษาต่อโดยทุนส่วนตวั (นอกเวลาราชการ) เมื่อส าเร็จ

การศึกษาแลว้  ไม่ตอ้งชดใชทุ้นใหแ้ก่ทางโรงเรียน 
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หมวดที ่2 
การลาศึกษาต่อโดยทุนโรงเรียน 

 
ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

 
 

ขอ้  14 บุคลากรประจ าการทุกประเภท  มีสิทธิลาศึกษาต่อโดยทุนโรงเรียนได ้
ขอ้  15 คุณสมบติัของบุคลากรผูม้ีสิทธิลาศึกษาต่อโดยทุนโรงเรียน 

15.1 ตอ้งไดรั้บการบรรจุเป็นบุคลากรประจ าการของโรงเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปี  
15.2    มีอายไุม่เกิน 45 ปีในวนัท่ียืน่ค  าร้อง 
15.3 มีผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน โรงเรียน หน่วยงานท่ีตนสงักดัหรือชุมชน   
15.4   มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ  าคุกหรือเป็นบุคคล

ลม้ละลาย  เวน้แต่เป็นความผดิลหุโทษหรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท  
และไม่เคยถกูโรงเรียนลงโทษในการกระท าความผดิร้ายแรงฐานไม่ปฏิบติัตาม
ระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียน 

          กรณีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเกณฑ์ท่ีก  าหนดขา้งตน้  คณะกรรมการจะพิจารณาเป็น
รายกรณีไป 

ขอ้  16 ระดับของการลาศึกษาต่อโดยทุนโรงเรียนส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และ
เจา้หนา้ท่ี 

16.1  ระดบัปริญญาเอก  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
16.2  ระดบัปริญญาโท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ขอ้  17 ระดบัการลาศึกษาต่อโดยทุนโรงเรียนส าหรับพนกังาน 
17.1 ปริญญาตรี  ในประเทศ 
17.2 อนุปริญญาตรี  ในประเทศ 
17.3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ในประเทศ 
17.4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ในประเทศ 

ขอ้  18 ประเภทของการลาศึกษาต่อโดยทุนโรงเรียน 
18.1  ในเวลาราชการ 
18.2  นอกเวลาราชการ 
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ส่วนที่  2 
ขั้นตอนการลาศึกษาต่อโดยทุนของโรงเรียน 

 
 

ขอ้  19 ในทุกปีการศึกษา  งานบุคคลจะพิจารณาสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนตอ้งการและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้การอนุมติัเก่ียวกับทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ ซ่ึงในแต่ละ            
ปีการศึกษา   โรงเรียนจะมีการใหทุ้นสาขาวิชาใดบา้ง ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ขอ้  20 งานบุคคลประกาศประเภททุน  จ  านวนทุนการศึกษาและสาขาวิชาท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการ 

ขอ้  21 บุคลากรท่ีมีความประสงค์ขอลาศึกษาต่อโดยทุนของโรงเรียน  ให้ด  าเนินการตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 

21.1  แจง้ความจ านงการขอลาศึกษาต่อโดยทุนโรงเรียนท่ีงานบุคคลภายในระยะเวลา
ท่ีก  าหนด 
  อน่ึง  บุคลากรท่ีเคยไดรั้บอนุมติัให้ลาศึกษาต่อโดยทุนโรงเรียนหรือ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีต่างประเทศแลว้ จะต้องกลบัมา
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีโรงเรียนมอบหมายเป็นเวลาอย่างน้อยหน่ึงปี จึงจะสามารถ
ยืน่ความจ านงการขอลาศึกษาต่อโดยทุนโรงเรียนไดอี้ก 

21.2  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคลากรท่ียื่นความจ านงตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 15 และประกาศผลผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก 

21.3   ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกจากคณะกรรมการและผา่นการสอบคดัเลือกจากทางคณะ
ท่ีตอ้งการไปศึกษาต่อ  ใหแ้จง้ผลการสอบและหลกัฐานท่ีงานบุคคล  พร้อมทั้ง
ท าสญัญากบัทางโรงเรียนตามเอกสารสญัญาท่ีก  าหนด 

หากผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกจากคณะกรรมการไม่ผ่านการสอบคดัเลือก
จากทางคณะท่ีตอ้งการไปศึกษาต่อ  เช่นน้ี  คณะกรรมการจะคดัเลือกบุคลากร
ล าดบัต่อไปใหไ้ดรั้บทุนของโรงเรียนแทน 

21.4   ในกรณีผูรั้บทุนโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการขอลาศึกษาต่อในเวลาราชการหรือนอก
เวลาราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ตาม  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดเวลาในสญัญาท่ีท ากบัทางโรงเรียน  เช่นน้ี  บุคลากรผูน้ั้นตอ้งมายืน่ค  าร้อง
ต่อคณะกรรมการผ่านทางงานบุคคล เพื่อขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อ        
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ซ่ึงคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป  หากคณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั
ให้ขยายระยะเวลา  ผูรั้บทุนโรงเรียนต้องรับผิดชดใช้ทุนโรงเรียนทั้งหมดท่ี    
ไดรั้บไป พร้อมทั้งเงินอีกจ านวนสองเท่าของจ านวนทุนท่ีไดรั้บ  เพ่ือเป็นเบ้ียปรับ
ใหแ้ก่โรงเรียน   

 
ส่วนที่  3 

สิทธิและหน้าที่ของผู้รับทุนโรงเรียน 
 

ขอ้  22 สิทธิส าหรับผูรั้บทุนโรงเรียน มีดงัต่อไปน้ี 
22.1   เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตามใบเสร็จฉบบัจริง 
22.2   ค่าหนงัสือและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา 

22.2.1  ไม่เกินภาคการเรียนละ 1,500 บาท ส าหรับการลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี อนุปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง และ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ   

22.2.2  ไม่เกินภาคการเรียนละ 3,000 บาท ส าหรับการลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

22.2.3   ไม่เกินภาคการเรียนละ 5,000 บาท  ส าหรับการลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อน่ึง  บุคลากรท่ีได้รับอนุมติัให้ลาศึกษาต่อโดยทุนโรงเรียน 
หากมีความประสงค์รับค่าหนังสือหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาเกินกว่าอตัราท่ีก  าหนดขา้งตน้  ตอ้งมายื่นค าร้องเพื่อขอการ
อนุมติัจากผูอ้  านวยการเสียก่อน 

22.3   เงินเดือนในระหว่างท่ีลาศึกษาต่อ เฉพาะผูรั้บทุนโรงเรียนประเภทขอลาศึกษา
ต่อในเวลาราชการ   

ส าหรับบุคลากรท่ีไดรั้บทุนโรงเรียนเพื่อไปศึกษาต่อท่ีต่างประเทศให้
ไดรั้บเบ้ียเล้ียงรายเดือนตามอตัราท่ีทางโรงเรียนก าหนดดว้ย 

22.4  มีสิทธิไดรั้บการพิจารณาค่าสอนเสริมตามสดัส่วนของเวลาการปฏิบติังานจริง 
22.5  ใช้บริการยืมหนังสือห้องสมุดและใช้หนังสืออา้งอิงได้ตามระเบียบการใช้

หอ้งสมุด 
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22.6  ขอใบรับรองสถานะความเป็นบุคลากรของโรงเรียน เพื่อใชใ้นกิจการท่ีเก่ียวกบั
การศึกษาต่อ  

22.7 เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้จะไดรั้บการปรับวุฒิทางการศึกษาจากทางโรงเรียน 
โดยตอ้งยืน่ค  าร้องพร้อมทั้งเอกสารประกอบการส าเร็จการศึกษาแก่ผูอ้  านวยการ
ผา่นทางงานบุคคล 

22.8   อ่ืนๆตามท่ีโรงเรียนเห็นสมควร 
ส าหรับการขอลากิจเพื่อการศึกษาต่อโดยขอไม่ให้นับเป็นวนัลานั้น  ให้ผูรั้บทุนโรงเรียนทุก

ประเภท ยืน่เร่ืองขออนุญาตต่อผูอ้  านวยการผา่นทางงานบุคคลทุกภาคเรียน  ทั้งน้ี  การอนุญาตหรือไม่นั้น
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูอ้  านวยการ 

เช่นเดียวกบั การขอลากิจเพื่อไปศึกษาดูงานหรือปฏิบติักิจกรรมอ่ืนตามหลกัสูตรท่ีเรียน โดยขอ
ไม่ใหน้บัเป็นวนัลานั้น   ให้ผูรั้บทุนโรงเรียนยื่นเร่ืองขออนุญาตต่อผูอ้  านวยการผ่านทางงานบุคคลเป็น
รายกรณีไป  ทั้งน้ี  การอนุญาตหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูอ้  านวยการ 

อยา่งไรก็ตาม  ในระหว่างท่ีลาศึกษาต่อนั้น  ผูรั้บทุนโรงเรียนประเภทขอลาศึกษาต่อ(นอกเวลา
ราชการ)จะไดรั้บการพิจารณาการข้ึนขั้นเงินเดือนและเงินโบนสัตามปกติ   

ส่วนผูรั้บทุนโรงเรียนประเภทขอลาศึกษาต่อทุกระดับ(ในเวลาราชการ) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  จะไม่ไดรั้บการพิจารณาข้ึนขั้นเงินเดือนประจ าปีและเงินโบนัส  แต่เมื่อใดท่ีบุคลากร
ดงักล่าวกลบัเขา้มาปฏิบติังานตามปกติ  โรงเรียนจะข้ึนขั้นเงินเดือนและเงินโบนัสให้ตามผลงานและ
สดัส่วนของระยะเวลาการท างานในปีการศึกษานั้น  

โดยผูรั้บทุนโรงเรียนท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินโบนสันั้น จะตอ้งมีระยะเวลาการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีโรงเรียน   
ไม่นอ้ยกว่าสามเดือน นบัตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคมของปีท่ีกลบัเขา้มาปฏิบติังานตามปกติ   

ส่วนผูรั้บทุนโรงเรียนท่ีมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาข้ึนขั้นเงินเดือนประจ าปีนั้น จะตอ้งมีระยะเวลา
การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีโรงเรียนในปีการศึกษาท่ีมีการประเมินนั้นไม่นอ้ยกว่าสามเดือน  

ขอ้  23 หนา้ท่ีส าหรับผูรั้บทุนโรงเรียน มีดงัต่อไปน้ี 
23.1   ตอ้งตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและไม่สามารถเปล่ียนสาขาหรือคณะท่ีไดรั้บอนุมติัให ้        

ลาศึกษาต่อได ้ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ 
23.2  ส าหรับการลาศึกษาต่อภายในประเทศในทุกระดับการศึกษา ให้ผูรั้บทุน

โรงเรียนส่งใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาและใบเสร็จค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการลาศึกษาต่อ(ท่ีได้รับอนุมัติ)ฉบับจริง ทุกภาคการเรียนท่ีงานบุคคล 
ภายในหน่ึงเดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบเสร็จฉบบัจริงดงักล่าว 
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ส่วนการลาศึกษาต่อต่างประเทศในทุกระดบัการศึกษา  ให้ผูรั้บทุน
โรงเรียนมาด าเนินการแจกแจงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตลอดการลาศึกษาต่อแก่ทาง
แผนกการเงิน ภายในหน่ึงสปัดาห์นบัแต่วนัท่ีกลบัมารายงานตวั โดยอตัราการ
แลกเปล่ียนเงินนั้น  ให้ค  านวณ ณ วันท่ีโรงเรียนเบิกจ่ายเงินให้แก่ผูรั้บทุน
โรงเรียน 

23.3   ส่งตารางเรียนและผลการเรียนท่ีงานบุคคลทุกภาคการเรียน 
23.4   เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้ ต้องมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ 

ภายในระยะเวลาท่ีงานบุคคลก าหนด ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
23.5  ในระหว่างท่ีลาศึกษาต่อนั้น  หากโรงเรียนมีความจ าเป็นตอ้งเรียกตวัผูรั้บทุนให้

กลบัเขา้มาปฏิบติังานหรือร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน  ผูรั้บทุนจะตอ้งปฏิบติั
ตามค าสัง่ของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 

23.6   ในระหว่างท่ีลาศึกษาต่อนั้น  ผูรั้บทุนโรงเรียนยงัคงตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ  กฎ  
ขอ้บงัคบั และค าสั่งของทางโรงเรียนอยู่ ทั้งท่ีมีใชบ้งัคบัอยู่ก่อนแลว้ในวนัท า
สญัญากบัทางโรงเรียนหรือภายหลงัจากนั้น 

23.7  งานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

ส่วนที่  4 
การชดใช้ทุนโรงเรียน 

 
 

ขอ้  24   ในกรณีท่ีผูรั้บทุนโรงเรียนซ่ึงลาศึกษาต่อในประเทศ(ในเวลาราชการ)หรือลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ทุกระดับการศึกษา  เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้ ต้องกลบัมาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีโรงเรียน
มอบหมาย  ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี   

จ านวนทุนโรงเรียนท่ีไดจ่้ายไปในระหว่างการ
ลาศึกษาต่อ 

ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีโรงเรียน
มอบหมายเพื่อชดใชทุ้น 

ไม่เกิน   500,000  บาท 3 ปี 
ตั้งแต่  500,001 -  600,000  บาท 6 ปี 
ตั้งแต่  600,001 -  700,000  บาท 9 ปี 
ตั้งแต่  700,001 บาท เป็นตน้ไป 12 ปี 
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ขอ้  25   ในกรณีท่ีผูรั้บทุนโรงเรียนซ่ึงลาศึกษาต่อในประเทศ(นอกเวลาราชการ)ทุกระดับ
การศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้ต้องกลบัมาปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย  ตามระยะเวลา
ดงัต่อไปน้ี   

จ านวนทุนโรงเรียนท่ีไดจ่้ายไปในระหว่าง
การลาศึกษาต่อ 

ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
โรงเรียนมอบหมายเพื่อชดใชทุ้น 

ไม่เกิน   250,000  บาท 2 ปี 
ตั้งแต่  250,001 -  350,000  บาท 4 ปี 
ตั้งแต่  350,001 -  450,000  บาท 6 ปี 

      ตั้งแต่  450,001  – 550,000  บาท  8 ปี 
ตั้งแต่ 550,001 บาทเป็นตน้ไป 10 ปี 

 
ขอ้  26 เหตุแห่งการรับผดิของผูรั้บทุนโรงเรียน มีดงัต่อไปน้ี   

26.1 ยกเลิกการศึกษาต่อหรือยกเลิกการรับทุนจากโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก 
คณะกรรมการ 

26.2 เปล่ียนมหาวิทยาลยัหรือสาขาวิชาท่ีลาศึกษาต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ 

26.3 พน้จากการเป็นบุคลากรของโรงเรียนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามในระหว่างท่ี       
ลาศึกษาต่อ 

26.4 รับทุนจากองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนในระหว่างท่ีลาศึกษาต่อ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ 

26.4 ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคบัหรือแนวปฏิบัติของโรงเรียนในระหว่าง    
ลาศึกษาต่อ  

26.5 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีก  าหนดและไม่ได้รับการอนุมัติ                  
จากคณะกรรมการให้สามารถขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อได้หรือ
คณะกรรมการพิจารณาว่ามีเหตุอนัไม่สมควรจะใหผู้รั้บทุนโรงเรียนคงอยูศ่ึกษา
ต่อไปไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ  

26.6 ส าเร็จการศึกษาแลว้แต่ไม่กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนตามระยะเวลา ท่ี
ก  าหนดใน ขอ้ 24 หรือ ขอ้ 25 แลว้แต่กรณี 
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กรณีท่ีมีเหตุตามข้างต้น  ไม่ว่าผูรั้บทุนโรงเรียนจะจบการศึกษาตามหลกัสูตรหรือไม่ก็ตาม                  
ผูรั้บทุนโรงเรียนยงัคงตอ้งรับผิดชดใชทุ้นโรงเรียนทั้งหมดท่ีไดรั้บตามขอ้ 22 พร้อมทั้งเงินอีกจ านวน  
หน่ึงเท่าของจ านวนทุนท่ีไดรั้บ(ส าหรับการลาศึกษาต่อในประเทศนอกเวลาราชการ) หรือ เงินอีกจ านวน
สองเท่าของจ านวนทุนท่ีไดรั้บ (ส าหรับการลาศึกษาต่อในประเทศในเวลาราชการและการลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ) เพ่ือเป็นเบ้ียปรับให้แก่โรงเรียน ภายในก าหนด 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากโรงเรียน 
หากผูรั้บทุนโรงเรียนไม่ช าระคืนภายในก าหนดหรือช าระใหไ้ม่ครบ   ผูรั้บทุนโรงเรียนตอ้งช าระดอกเบ้ีย
จากเงินตน้ท่ียงัไม่ไดช้  าระอีกในอตัราร้อยละสิบหา้ต่อปี 

อยา่งไรก็ตาม  หากผูรั้บทุนโรงเรียนกระท าผดิตามขอ้ 26.1 ถึง 26.5 แต่โรงเรียนพิจารณาแลว้ว่า
ผูรั้บทุนโรงเรียนใกลจ้ะจบการศึกษาแลว้และการกระท าผิดนั้นไม่ร้ายแรงหรือไม่ไดก่้อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงแก่โรงเรียน  โรงเรียนอาจมีค าสัง่ยติุการใหทุ้นแก่ผูรั้บทุนโรงเรียนแต่อนุญาตให้ผูรั้บทุน
โรงเรียนศึกษาต่อได้ โดยผูรั้บทุนโรงเรียนต้องรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเหลือเองทั้งหมดจนกว่าจะจบ
การศึกษาตามหลักสูตร  ส่วนโรงเรียนจะจ่ายเพียงเงินเดือนตามอัตราท่ีผูรั้บทุนมีสิทธิได้รับใน              
แต่ละเดือนเท่านั้น  เมื่อจบการศึกษาแลว้  ผูรั้บทุนโรงเรียนยงัคงตอ้งกลบัมาปฏิบติัหน้าท่ีท่ีโรงเรียน   
ตามระยะเวลาท่ีก  าหนดในขอ้ 24 หรือ ขอ้ 25 แลว้แต่กรณี  แต่หากไม่กลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีโรงเรียนตาม
ระยะเวลาท่ีก  าหนด ผูรั้บทุนโรงเรียนตอ้งรับผดิชดใชเ้งินใหแ้ก่ทางโรงเรียนตามขอ้ 26 วรรคสอง  

ขอ้  27 ในกรณีท่ีผู ้รับทุนโรงเรียนได้กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายแล้ว               
แต่ยงัไม่ครบตามระยะเวลาในข้อ  24หรือข้อ 25 แลว้แต่กรณี หากผูรั้บทุนโรงเรียนพน้จากการเป็น
บุคลากรของโรงเรียนไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม  เช่นน้ี  ผูรั้บทุนโรงเรียนต้องชดใช้ทุนโรงเรียนรวมทั้ง        
เบ้ียปรับตามข้อ 26 ให้แก่โรงเรียนโดยลดลงตามส่วนจ านวนเวลาท่ีผูรั้บทุนโรงเรียนไดป้ฏิบติัหน้าท่ี
ชดใชไ้ปบา้งแลว้ ภายในก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากทางโรงเรียน  หากผูรั้บทุนโรงเรียน
ไม่ช าระคืนภายในก าหนดหรือช าระให้ไม่ครบ  ผูรั้บทุนโรงเรียนตอ้งช าระดอกเบ้ียจากเงินตน้ท่ียงัมิได้
ช าระอีกในอตัราร้อยละสิบหา้ต่อปี  

ขอ้  28 หลกัเกณฑก์ารชดใชทุ้นและความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญาส าหรับการลาศึกษาต่อ ณ 
มหาวิทยาลยัของต่างประเทศ ท่ีมาเปิดสาขาในประเทศไทยนั้น หากเป็นการลาศึกษาต่อ(ในเวลาราชการ) 
ให้อนุโลมใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบัเร่ืองการลาศึกษาต่อในประเทศ(ในเวลาราชการ)และการลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ แต่หากเป็นการลาศึกษาต่อ(นอกเวลาราชการ) ให้อนุโลมใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบัเร่ืองการลา
ศึกษาต่อ(นอกเวลาราชการ)  
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ขอ้ 29   ผูรั้บทุนโรงเรียนไม่ตอ้งรับผดิชดใชทุ้นใหแ้ก่โรงเรียน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
29.1 เกษียณ 
29.2 เสียชีวิต 
29.3 ไดรั้บการอนุมติัใหไ้ม่ตอ้งชดใชทุ้นจากคณะกรรมการ 

 

 หมวดที่  3 
การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 
 

ขอ้ 30   เม่ือผูอ้  านวยการไดมี้ค  าสัง่แต่งตั้งบุคลากรใดของโรงเรียนใหเ้ป็นตวัแทนในการไปศึกษา
ดูงานท่ีต่างประเทศแลว้ บุคลากรคนดงักล่าวจะตอ้งมาท าสญัญาตามแบบท่ีก าหนดกบัทางโรงเรียน 

ขอ้  31  สิทธิของผูดู้งาน  มีดงัต่อไปน้ี 
31.1  ค่าตัว๋เดินทางไป-กลบั (ชั้นประหยดั) 
31.2 ค่าวีซ่า 
31.3 เงินเดือนในระหว่างท่ีไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
31.4 เบ้ียเล้ียงตามอตัราท่ีโรงเรียนก าหนด 
31.5  ค่าท่ีพกัและค่าอาหารในระหว่างการศึกษาดูงาน 
31.6  ในระหว่างท่ีไปศึกษาดูงานไม่ถือเป็นวนัลา 
31.7  อ่ืนๆตามท่ีโรงเรียนเห็นสมควร 

ขอ้  32  เมื่อเดินทางกลบัมาแลว้ ผูดู้งานจะตอ้งจดัท ารายงานการไปศึกษาดูงานส่งงานบุคคล
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเดินทางกลบัมาถึง 

ขอ้ 33 เม่ือเสร็จส้ินการไปศึกษาดูงานแลว้ ผูดู้งานต้องกลบัมาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีโรงเรียน
มอบหมาย เป็นระยะเวลาหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ   

ขอ้ 34 ในกรณีท่ีผูดู้งานกลบัมาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ครบตามระยะเวลาใน  
ขอ้ 33 เช่นน้ี  ผูดู้งานตอ้งรับผิดชดใชทุ้นโรงเรียนทั้งหมดท่ีไดรั้บไป  เพ่ือเป็นเบ้ียปรับให้แก่โรงเรียน
ภายในก าหนดสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจ้งจากทางโรงเรียน  หากผูรั้บทุนโรงเรียนไม่ช าระคืน
ภายในก าหนดหรือช าระใหไ้ม่ครบ  ผูรั้บทุนโรงเรียนตอ้งช าระดอกเบ้ียจากเงินตน้ท่ียงัมิไดช้  าระอีกใน
อตัราร้อยละสิบหา้ต่อปี   
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ขอ้  35 ผูดู้งานไม่ตอ้งรับผดิชดใชทุ้นใหแ้ก่โรงเรียน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
35.1 เกษียณ 
35.2 เสียชีวิต 
35.3 ไดรั้บการอนุมติัใหไ้ม่ตอ้งชดใชทุ้นจากคณะกรรมการ 

 
หมวดที่ 4  การฝึกอบรม 

 
 

ขอ้ 36 โรงเรียนโดยผูอ้  านวยการ อาจพิจารณาอนุมติัให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมใน
หลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโรงเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือ
บางส่วน เพ่ือเป็นการพฒันาทักษะและความรู้ความสามารถรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพการท างานของ
บุคลากร   

ขอ้  37 บุคลากรท่ีไดรั้บการอนุมติัใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมในกรณีดงัต่อไปน้ี จะตอ้งมาท าสัญญา
ตามแบบท่ีก าหนดกบัทางโรงเรียน พร้อมทั้งชดใชทุ้นใหแ้ก่ทางโรงเรียนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 42 

37.1  การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ในประเทศท่ีใชร้ะยะเวลาเกินกว่าหน่ึงเดือนหรือ
ผลของการฝึกอบรมนั้นสามารถเลง็เห็นไดว้่าอาจท าใหบุ้คลากรท่ีเขา้ร่วมไดรั้บ
ผลประโยชน์ต่อตนเองอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

     37.1.1 ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน 
     37.1.2  ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง 
     37.1.3  ไดรั้บการเล่ือนวิทยฐานะ 

37.2 การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีต่างประเทศ 
ขอ้  38  สิทธิของผูรั้บทุนฝึกอบรมในประเทศ มีดงัต่อไปน้ี 

38.1 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 
38.2 เงินเดือนในระหว่างท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 
38.3 ไดรั้บการพิจารณาค่าสอนเสริมตามสดัส่วนของเวลาการปฏิบติังานจริง 
38.4 วนัท่ีไปฝึกอบรมไม่นบัเป็นวนัลา 
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ขอ้ 39  หนา้ท่ีของผูรั้บทุนฝึกอบรมในประเทศ มีดงัต่อไปน้ี 
39.1  ตั้งใจในการฝึกอบรมและส าเร็จการฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีก  าหนดไว ้                      

ในแต่ละหลกัสูตร 
39.2     ไม่ปฏิบติัตนเป็นปรปักษต่์อการฝึกอบรม จนเป็นเหตุใหโ้รงเรียนตอ้งยติุการใหทุ้น 
39.3 จดัท ารายงานสรุปการฝึกอบรม ส่งผูอ้  านวยการภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุด

การฝึกอบรม 
ขอ้  40 สิทธิของผูรั้บทุนฝึกอบรมท่ีต่างประเทศ มีดงัต่อไปน้ี 

40.1  ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 
40.2 ค่าตัว๋เดินทางไป-กลบั (ชั้นประหยดั) 
40.3 ค่าวีซ่า 
40.4  เงินเดือนในระหว่างท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 
40.5   เบ้ียเล้ียงตามอตัราท่ีโรงเรียนก าหนด 
40.6 ไดรั้บการพิจารณาค่าสอนเสริมตามสดัส่วนของเวลาการปฏิบติังานจริง 
40.7 ไดรั้บโบนสัตามสดัส่วนของระยะเวลาการท างาน ทั้งน้ี เมื่อรวมระยะเวลาท่ีอยู่

ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีโรงเรียน นบัตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคมแลว้ จะตอ้งมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามเดือน  

40.8 การข้ึนขั้นเงินเดือนประจ าปี จะพิจารณาตามผลงานและสัดส่วนของระยะเวลา 
ทั้งน้ี เมื่อรวมระยะเวลาท่ีอยู่ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีโรงเรียน ในปีการศึกษาท่ีมีการ
ประเมินนั้นจะตอ้งมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าหกเดือน  

40.9  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเดินทางไป-กลบัจากสนามบินและ     
ท่ีพักรวมทั้ งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว          
(ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูร่้วมโครงการ) ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาอนุมติั
ของผูอ้  านวยการ 

40.10 วนัท่ีไปฝึกอบรมไม่นบัเป็นวนัลา 
ขอ้  41   หนา้ท่ีของผูรั้บทุนฝึกอบรมท่ีต่างประเทศ   มีดงัต่อไปน้ี 

41.1  ตั้งใจในการฝึกอบรมและส าเร็จการฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีก  าหนดไว ้                      
ในแต่ละหลกัสูตร 

41.2     ไม่ปฏิบติัตนเป็นปรปักษต่์อการฝึกอบรม จนเป็นเหตุใหโ้รงเรียนตอ้งยติุการใหทุ้น 
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41.3 เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแลว้ ตอ้งมารายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัหน้าท่ีตามปกติ 
ภายในระยะเวลาท่ีงานบุคคลก าหนด ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

41.4  ด าเนินการแจกแจงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตลอดการฝึกอบรมต่อทางแผนกการเงิน       
ภายในหน่ึงสปัดาห์นบัแต่วนัท่ีกลบัมารายงานตวั โดยอตัราการแลกเปล่ียนเงิน
นั้นใหค้  านวณ ณ วนัท่ีโรงเรียนเบิกจ่ายเงินใหแ้ก่บุคลากร 

41.5    จดัท ารายงานสรุปการฝึกอบรม ส่งงานบุคคลภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีมา
รายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ 

ขอ้  42 เม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรมแลว้ ผูรั้บทุนฝึกอบรมในประเทศ จะตอ้งกลบัมาปฏิบติัหน้าท่ี
ตามท่ีโรงเรียนมอบหมายเป็นระยะเวลาหน่ึงปี นบัจากวนัท่ีกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ   

ส าหรับผูรั้บทุนฝึกอบรมท่ีต่างประเทศ จะตอ้งกลบัมาปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
ตามอตัราดงัต่อไปน้ี   

 

จ านวนเงินทุนการไปเขา้ร่วมโครงการ             
ท่ีโรงเรียนตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีโรงเรียน
มอบหมายเพื่อชดใชทุ้น 

ไม่เกิน   150,000  บาท 1 ปี 
ตั้งแต่  150,001 -  300,000  บาท 3 ปี 
ตั้งแต่  300,001 บาทเป็นตน้ไป 5 ปี 

 
ขอ้  43 เหตุแห่งการรับผดิของผูรั้บทุนฝึกอบรม มีดงัต่อไปน้ี 

43.1 ยกเลิกการฝึกอบรมโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการ 
43.2 พน้จากการเป็นบุคลากรของโรงเรียนไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ในระหว่างท่ีเขา้รับ

การฝึกอบรม 
43.3 ไม่ผา่นการฝึกอบรม 
43.4 ปฏิบติัตนเป็นปรปักษต่์อการฝึกอบรม จนเป็นเหตุใหโ้รงเรียนยติุการใหทุ้น 

กรณีท่ีมีเหตุตามขา้งตน้  ผูรั้บทุนฝึกอบรมตอ้งรับผดิชดใชทุ้นโรงเรียนทั้งหมดท่ีไดรั้บตามขอ้40 
คืนใหแ้ก่โรงเรียนภายในก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากทางโรงเรียน  หากผูรั้บทุนฝึกอบรม
ไม่ช าระคืนภายในก าหนดหรือช าระใหไ้ม่ครบ  ผูรั้บทุนฝึกอบรมตอ้งช าระดอกเบ้ียจากเงินตน้ท่ียงัมิได้
ช าระอีกในอตัราร้อยละสิบหา้ต่อปี  
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ขอ้  44 ในกรณีท่ีผูรั้บทุนฝึกอบรมส าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตรและไดก้ลบัมาปฏิบติัหน้าท่ี
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้  แต่ยงัไม่ครบตามระยะเวลาในข้อ 42  หากผูรั้บทุนฝึกอบรมไดพ้น้จากการ
เป็นบุคลากรของโรงเรียนไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม  เช่นน้ี  ผูรั้บทุนฝึกอบรมตอ้งชดใชเ้งินทุนโรงเรียน
ใหแ้ก่โรงเรียนโดยลดลงตามส่วนจ านวนเวลาท่ีผูรั้บทุนฝึกอบรมไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีชดใชไ้ปบา้งแลว้ ภายใน
ก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บแจ้งจากทางโรงเรียน  หากผูรั้บทุนฝึกอบรมไม่ช าระคืนภายใน
ก าหนดหรือช าระใหไ้ม่ครบ  ผูรั้บทุนฝึกอบรมตอ้งช าระดอกเบ้ียจากเงินตน้ท่ียงัมิไดช้  าระอีกในอตัราร้อย
ละสิบหา้ต่อปี   

ขอ้  45 ผูรั้บทุนฝึกอบรมไม่ตอ้งรับผดิ ชดใชทุ้นโรงเรียน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
45.1 เกษียณ 
45.2  เสียชีวิต 
45.3  ไดรั้บการอนุมติัใหไ้ม่ตอ้งชดใชทุ้นจากคณะกรรมการ 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
 
 

                 
      (ภราดา ดร.ช านาญ  เหล่ารักผล ) 
       ผูอ้  านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 

 




