
ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรวีาดวยทุนสําหรบัการลาศึกษาตอและการศึกษาดูงาน
ตางประเทศ ของบุคลากรโรงเรียนอัสสมัชัญธนบรุี  พ.ศ. 2552 

 
เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรยีนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม  

และตรงตามความตองการของโรงเรียน  อีกทัง้เปนการสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรยีนไดมี
วิสัยทัศนที่กาวไกลและนาํประสบการณทีไ่ดรับมาพัฒนาโรงเรียน  สอดคลองกับระเบียกระทรวง-
ศึกษาธกิาร  วาดวยการคุมครองการทาํงานของครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542  ขอ 23  
ดังนัน้  อาศัยอํานาจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
มาตรา 31(1)  จึงเห็นสมควรใหมีระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีวาดวยทนุสาํหรับการลาศึกษา
ตอและการศึกษาดูงานตางประเทศของบคุลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ดังตอไปนี้   
ขอ  1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีวาดวยทุนสาํหรับการลาศึกษาตอ 

และการศึกษาดูงานตางประเทศของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  พ.ศ. 2552  “ 
ขอ  2 ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ  3 ใหยกเลกิระเบยีบโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีวาดวยทุนการศกึษาและการลาศึกษาตอของครู  

พ.ศ. 2541 (ฉบับแกไขปรับปรุง พ.ศ. 2543)  โดยระเบียบ  ขอบังคับและคําสั่งอืน่ใดที ่
กําหนดไวแลว  ถาขัดหรือแยงกับระเบยีบนีใ้หใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  4 ในระเบียบนี ้
 “โรงเรียน”  หมายความวา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 “ผูอํานวยการ”  หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 “ครู”   หมายความวา ผูซึ่งไดรับการบรรจุเปนครูผูสอนหรือครู 

สนับสนนุการสอนประจําการจากทางโรงเรียน 
“บุคลากรทางการศึกษา “ หมายความวา ผูซึ่งไดรับการบรรจุเปนบุคลากรทางการศกึษา 

ประจําการจากทางโรงเรียน 
 “เจาหนาที”่  หมายความวา ผูซึ่งไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ประจําการ 

จากทางโรงเรยีน 
“พนกังาน”  หมายความวา ผูซึ่งไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําการ 

จากทางโรงเรยีน 
 “บุคลากร”  หมายความวา ครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ และ 

พนกังาน  ประจําการของโรงเรียน 
“ผูรับทุนโรงเรียน” หมายความวา บุคลากรที่ไดรับอนมุัติจากทางโรงเรียน 

ใหลาศึกษาตอโดยทนุการศกึษาของโรงเรยีน 



    “คณะกรรมการ”             หมายความวา    คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ   
ประกอบดวยหัวหนาฝายตางๆของโรงเรียน มี
หนาที่ใหคําแนะนําทางดานตางๆแก
ผูอํานวยการ  

 “ผูดูงาน”  หมายความวา บุคลากรที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งจากผูอํานวยการ 
ใหไปศึกษาดงูานที่ตางประเทศ 

 “ทุนโรงเรียน “    หมายความวา เงินเดือนรวมกับคาธรรมเนยีมการเรียนและ 
คาใชจายอืน่ๆทั้งหมดทีโ่รงเรยีนไดจายใหแก 
ผูรับทุนในระหวางการลาศึกษาตอ  รวมทัง้
คาใชจายของโรงเรียนที่ตองจายแกบุคคลอื่น
เพื่อทดแทนการทํางานของผูรับทุนในระหวาง
การลาศึกษาตอ  สวนการลาศึกษาตอโดยทนุ
ของโรงเรียน(นอกเวลาราชการ) คิดเฉพาะ 
คาธรรมเนียมการเรียนและคาใชจายอืน่ๆ  
ทั้งหมดทีโ่รงเรยีนไดจายใหแกผูรับทุนใน
ระหวางการลาศึกษาตอ   

 “ทุนการไปศึกษาดูงานตางประเทศ” หมายความวา เงินเดือนรวมกับคาเดินทาง  
คาที่พกัอาศัยและคาใชจายอื่นๆทั้งหมดที่
โรงเรียนไดจายไปเพื่อการศึกษาดงูานของ 
ผูดูงาน 

 “เงินเดือน”  หมายความวา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษารวมกับเงินนานป 
และเงินคาประสบการณ 
 

ขอ  5 ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการระเบียบนี้และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อ 
ปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี ้  

ขอ  6 การเสนอขอรบัทุนการศึกษาและการลาศึกษาตอใหใชแบบพิมพที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
กําหนด 

ขอ  7 ผลการพิจารณาวินจิฉัยของผูอํานวยการตามระเบียบนีใ้หเปนอนัสิ้นสุด 
 
 
 



สวนที่ 1 
      หมวดที ่1 

การลาศึกษาตอโดยทุนสวนตัว(นอกเวลาราชการ) 
 
ขอ  8 การลาศึกษาตอโดยทุนสวนตัว ตามระเบียบนี ้อนุญาตเฉพาะ การลาศึกษาตอโดย 

ทุนสวนตวั (นอกเวลาราชการ) เทานัน้ 
ขอ  9 บุคลากรทุกประเภทไมวาจะไดบรรจุเปนบุคลากรประจาํการของโรงเรยีนแลวหรือไมก็ตาม 

มีสิทธิขอลาศกึษาตอโดยทนุสวนตัว(นอกเวลาราชการ)ได  แตการที่จะไดรับการปรับวุฒ ิ
การศึกษาจากทางโรงเรียนนัน้  บุคลากรดงักลาวจะตองมีการยืน่ขอปรับวุฒิการศึกษา 
จากทางโรงเรยีนเมื่อตนสําเร็จการศึกษาแลว  ซึง่คณะกรรมการจะพิจารณาในเรื่องการ 
ปรับวุฒิทางการศึกษาให  โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี ้
9.1 เปนผูทีป่ฏิบัติงานในหนาที่ของตนโดยไมบกพรอง  มกีารใหความรวมมอืและ

ความรับผิดชอบในการทํางาน  มพีฤติกรรมการทาํงานที่ดี  เขารวมกจิกรรมตางๆ
ของทางโรงเรียนมาโดยตลอด  และ   

9.2 เปนการเรียนในสาขาวิชาที่เปดสอนอยูในโรงเรียนหรือเปนสาขาวิชาที ่
คณะกรรมการ  พิจารณาแลว  เหน็วาจะเปนประโยชนแกการเรียนการสอนหรือ
การปฏิบัติงานของโรงเรยีน และ 

9.3  เปนมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วาเปนมหาวิทยาลัยที่ม ี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และ 

9.4   มีการแจงใหงานบุคคลทราบลวงหนาและไดรับการอนมุัติจากผูอํานวยการกอน 
การไปศึกษาตอเรียบรอยแลว 

ขอ  10 ระดับของการลาศึกษาตอโดยทุนสวนตัว 
10.1   ระดับปริญญาเอก  ในประเทศ 
10.2  ระดับปริญญาโท   ในประเทศ 
10.3  การอมรมตามหลักสูตรตางๆ ที่ใชระยะเวลาไมเกนิ 1 ป  ในประเทศ 

ขอ  11  สิทธิของผูลาศึกษาตอโดยทุนสวนตัว(นอกเวลาราชการ) ที่ไดรับการอนุมติัจากผูอํานวยการ 
11.1  มีสิทธิไดรับการพิจารณาคาสอนเสริมตามอัตราของเวลาการปฏิบัติงานจริง 
11.2  ใชบริการยืมหนังสือหองสมดุและใชหนงัสอือางอิงไดตามระเบียบการใชหองสมุด 
11.3 ขอใบรับรองสถานะความเปนครู  เมื่อตองไปใชสถานที่ราชการหรือที่ใดๆเพื่อ  
  ประโยชนตอการวิจัย 
11.5   การขอลากิจเพื่อการศึกษาตอโดยไมถือเปนวนัลา 



11.6 ในกรณีที่ตองไปศึกษาดูงานหรือปฏิบัติกิจกรรมอื่นตามหลักสูตรที่เรียนในเวลา 
ราชการทั้งในและนอกประเทศ  ใหแจงงานบุคคลพรอมหลักฐานจากอาจารย 
ผูสอนโดยโรงเรียนจะไมคิดวนัที่ไปศึกษาดงูานนัน้เปนวนัลา 

11.7 อ่ืนๆตามทีโ่รงเรียนเห็นสมควร 
ขอ  12  หนาที่ของผูลาศึกษาตอโดยทุนสวนตัว(นอกเวลาราชการ )ที่ไดรับการอนมุัติจากผูอํานวยการ 

12.1     เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตองมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  นบัแต 
วันที่สําเร็จการศึกษา  ตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน  

12.2   ในระหวางที่ลาศึกษาตอนั้น  หากโรงเรียนมีความจาํเปนตองเรียกตัวใหกลับเขา   
มาปฏิบัติงานหรือรวมกิจกรรมของทางโรงเรียน  ผูลาศึกษาตอจะตองปฏิบัติตาม 
คําสั่งของโรงเรียนอยางเครงครัด 

12.3   ในระหวางที่ลาศึกษาตอนั้น  ผูที่ลาศึกษาตอยังคงตองปฏิบัติตามระเบียบ  กฎ   
ขอบังคับ และคําสั่งของทางโรงเรียนอยู 

12.4 งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ  13 บุคลากรที่ไดรับการอนุมัติใหลาศึกษาตอโดยทนุสวนตวั (นอกเวลาราชการ) เมื่อสําเร็จ 

การศึกษาแลว  ไมตองชดใชทุนใดๆใหแกทางโรงเรียน 
 

สวนที่ 2 
หมวดที่ 1 

การลาศึกษาตอโดยทุนโรงเรียน 
 

ขอ  14 บุคลากรประจาํการทุกประเภท  มีสิทธิลาศึกษาตอโดยทุนโรงเรียนได 
ขอ  15 คุณสมบัติของบุคลากรผูมีสิทธิลาศกึษาตอโดยทนุโรงเรยีน 

15.1 ตองไดรับการบรรจุเปนบุคลากรประจําการของโรงเรียนมาแลวไมนอยกวา 3 ป  
15.2    มีอายุไมเกนิ 45 ปในวนัทีย่ืน่คํารอง 
15.3 มีผลงานที่เปนประโยชนตอนักเรียน  โรงเรียน  หนวยงานที่ตนสังกัดหรือชุมชน   
15.4   มีความประพฤติเรียบรอย  ไมเคยตองคําพิพากษาใหจาํคุก  หรือเปน 

บุคคลลมละลาย  เวนแตเปนความผิดลหโุทษหรือความผิดอนัไดกระทาํโดย
ประมาท  และไมเคยถูกโรงเรียนลงโทษในการกระทําความผิดรายแรงฐานไม
ปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของโรงเรยีน 

หากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑที่กาํหนด  คณะกรรมการ จะพจิารณาเปนกรณีไป 
 



ขอ  16 ระดับของการลาศึกษาตอโดยทุนโรงเรียนสําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และ 
เจาหนาที ่
16.1  ระดับปริญญาเอก  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
16.2  ระดับปริญญาโท  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
16.3  การอมรมตามหลักสูตรตางๆที่ใชระยะเวลาไมเกิน 1 ป  ทัง้ในประเทศและ 

ตางประเทศ 
ขอ  17 ระดับการลาศกึษาตอโดยทนุโรงเรียนสําหรับพนักงาน 

17.1 ปริญญาตรี  ในประเทศ 
17.2 อนุปริญญาตรี  ในประเทศ 
17.3 ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง  ในประเทศ 
17.4 ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  ในประเทศ 
17.5  การอมรมตามหลักสูตรตางๆที่ใชระยะเวลาไมเกิน 1 ป  ในประเทศ 

ขอ  18 ประเภทของการลาศึกษาตอโดยทนุโรงเรยีน 
18.1  ในเวลาราชการ 
18.2  นอกเวลาราชการ 

 
หมวดที่  2 

ขั้นตอนการลาศึกษาตอโดยทุนของโรงเรียน 
 

ขอ  19 ในทุกตนปการศึกษาภายในเดือนมิถนุายน  งานบุคคลจะพิจารณาสาขาวิชาในฝายตางๆ 
ที่โรงเรียนตองการ  และนาํเสนอคณะกรรมการเพื่อใหการอนุมัติเกีย่วกับทนุการศกึษา
และการลาศึกษาตอ  ซึ่งในปการศึกษานัน้โรงเรียนจะมกีารใหทุนทางดานใดบางถือเปน
สิทธิขาดของทางโรงเรียน 

ขอ  20 งานบุคคลประกาศประเภททุน  จาํนวนทนุการศึกษาและสาขาวิชาทีไ่ดรับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการ 

ขอ  21 บุคลากรที่มีความประสงคขอลาศึกษาตอโดยทนุของโรงเรียน  ใหดําเนินการตามขัน้ตอน
ดังนี ้
21.1  แจงความจํานงการขอลาศึกษาตอโดยทุนโรงเรียนที่งานบุคคลภายในระยะ 

เวลาที่กาํหนด 
 
 



   อนึ่ง  บุคลากรที่เคยไดรับอนมุัติใหลาศึกษาตอโดยทนุโรงเรียนแลว  
จะตองกลับมาปฏิบัติหนาทีต่ามที่โรงเรียนมอบหมายเปนเวลาอยางนอย 1 ป  
จึงจะสามารถยื่นความจาํนงการขอลาศึกษาตอโดยทุนโรงเรียนไดอีก 

21.2  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรทีย่ื่นความจํานงตามขอ 15 
และประกาศผลผูที่ไดรับการคัดเลือก 

21.3   ผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและผานการสอบคัดเลือกจากทางคณะที ่
ตองการไปศึกษาตอ  ใหแจงผลการสอบและหลักฐานทีง่านบคุคล  พรอมทั้งทํา 
สัญญากับทางโรงเรียนตามเอกสารสัญญาที่กาํหนด 

หากผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการไมผานการสอบคัดเลือก 
จากทางคณะที่ตองการไปศึกษาตอ  เชนนี้  คณะกรรมการจะคัดเลือกบุคลากร
ลําดับตอไปใหไดรับทุนของโรงเรียนแทน 

21.4   ในกรณีผูรับทนุโรงเรียนไมวาจะเปนการขอลาศึกษาตอในเวลาราชการหรือนอก 
เวลาราชการกต็าม  ไมสามารถสําเร็จการศกึษาตามกาํหนดเวลาในสญัญาทีท่ํา 
กับทางโรงเรียน  เชนนี้  บุคลากรผูนัน้ตองมายื่นคาํรองตอคณะกรรมการผานทาง
งานบุคคล เพือ่ขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาตอ ซึง่คณะกรรมการจะพิจารณา
เปนกรณีไป  หากคณะกรรมการ  มีมติไมอนุมัติ  ขยายระยะเวลาให  บุคลากรผูนัน้
จะตองกลับมาปฏิบัติหนาทีท่ี่โรงเรียนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  

 
 

หมวดที่  3 
สิทธิและหนาที่ของผูรับทนุโรงเรยีน 

 
ขอ  22 สิทธิสําหรับผูรับทุนโรงเรียน มีดังตอไปนี ้

22.1   เงินคาธรรมเนยีมการศึกษาทั้งหมดตามใบเสร็จฉบับจริง 
22.2   คาหนังสือและเอกสารอืน่ๆที่เกีย่วของกับการศึกษา 
  - ไมเกินภาคการเรียนละ 1,500 บาท สําหรับ  การลาศึกษาตอระดับ 

ปริญญาตรี , อนุปริญญาตรี , ประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง และ ประกาศนียบัตร
วิชาชพี  

- ไมเกินภาคการเรียนละ 1,500 บาท สําหรับ การลาศึกษาตอระดับการ
อมรมตามหลกัสูตรตางๆที่ใชระยะเวลาไมเกิน 1 ป  ทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ  



- ไมเกินภาคการเรียนละ 3,000 บาท สําหรับการลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

- ไมเกินภาคการเรียนละ 5,000 บาท  สําหรับการลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

   อนึ่ง  บุคลากรที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอโดยทนุโรงเรียน  หากมีความ 
ประสงครับคาหนงัสือและเอกสารอื่นที่เกีย่วของกับการศกึษาเกินกวาอตัราที่กําหนด
ขางตน  ตองมายื่นคาํรองเพือ่ขอการอนุมติัจากผูอํานวยการเสียกอน 

22.3   เงินเดือนในระหวางที่ลาศึกษาตอ เฉพาะผูรับทุนโรงเรียนประเภทขอลาศึกษาตอ   
ในเวลาราชการ 

22.4  มีสิทธิไดรับการพิจารณาคาสอนเสริมตามอัตราของเวลาการปฏิบัติงานจริง 
22.5  ใชบริการยืมหนังสือหองสมดุและใชหนงัสอือางอิงไดตามระเบียบการใชหองสมุด 
22.6  ขอใบรับรองสถานะความเปนครู  เมื่อตองไปใชสถานที่ราชการหรือที่ใดๆเพื่อ  
  ประโยชนตอการวิจัย 
22.7  การขอลากิจเพื่อการศึกษาตอโดยโรงเรียนไมถือเปนวนัลา 
22.8 ในกรณีที่ตองไปศึกษาดูงานหรือปฏิบัติกิจกรรมอื่นตามหลักสูตรที่เรียนในเวลา 

ราชการทั้งในและนอกประเทศ  ใหแจงงานบุคคลพรอมหลักฐานจากอาจารย 
ผูสอนโดยโรงเรียนจะไมคิดวนัที่ไปศึกษาดงูานนัน้เปนวนัลา 

 22.9 เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับการปรับวฒุิทางการศึกษาจากทางโรงเรียน 
22.10   อ่ืนๆตามทีโ่รงเรียนเห็นสมควร 

อนึ่ง  ในระหวางที่ลาศึกษาตอนั้น  ผูรับทนุโรงเรียนประเภทขอลาศึกษาตอ  
(นอกเวลาราชการ)จะไดรับการพิจารณาการขึ้นขั้นเงินเดอืนและเงนิโบนัสตามปกติ   

สวน  ผูรับทนุโรงเรียนประเภทขอลาศึกษาตอ(ในเวลาราชการ) จะไมไดรับ 
การพิจารณาขึ้นขั้นเงนิเดือนประจําป  และเงนิโบนัส  แตเมื่อใดที่บุคลากรดังกลาว  
กลับเขามาปฏิบัติงานตามปกติ  โรงเรียนจะขึ้นขั้นเงินเดือนและเงนิโบนัสให   
ตามผลงานและสัดสวนของระยะเวลาการทํางานในปการศึกษานั้น 

ขอ  23 หนาที่สําหรับผูรับทุนโรงเรียน มีดังตอไปนี ้
23.1   ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนและไมสามารถเปลี่ยนสาขาหรือคณะที่ไดรับอนุมัติใหลา    

ศึกษาตอได  ยกเวนไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
23.2  สงใบเสร็จคาธรรมเนียมการศึกษาฉบับจริงทุกภาคการเรียน ภายใน 1 เดือนนับ   

แตวันที่ไดรับใบเสร็จฉบับจริง 
23.3   สงตารางเรียนและผลการเรยีนที่งานบุคคลทุกภาคการเรียน 



23.4   เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะตองกลับมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  นับแต 
วันที่สําเร็จการศึกษา  ตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน  

23.5  ในระหวางที่ลาศึกษาตอนั้น  หากโรงเรียนมีความจาํเปนตองเรียกตัวผูรับทุนให 
กลับเขามาปฏิบัติงานหรือรวมกิจกรรมของทางโรงเรียน  ผูรับทุนจะตองปฏิบัติ 
ตามคําสั่งของโรงเรียนอยางเครงครัด 

23.6   ในระหวางที่ลาศึกษาตอนั้น  ผูรับทุนโรงเรยีนยงัคงตองปฏิบัติตามระเบียบ  กฎ   
ขอบังคับ และคําสั่งของทางโรงเรียนอยู ทัง้ที่มีใชบังคับอยูกอนแลวในวนัทาํ 
สัญญากับทางโรงเรียนหรือภายหลงัจากนั้น 

23.7  งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

หมวดที่  4 
การชดใชทุนโรงเรียน 

 
ขอ  24   ในกรณีที่ผูรับทุนโรงเรียนซึ่งลาศึกษาตอตางประเทศหรือลาศึกษาตอในประเทศ(ในเวลา 

ราชการ)ทกุระดับการศึกษา สําเร็จการศึกษาแลวตองชดใชทุนเปนเงนิจํานวน 3 เทาของ 
ทุนโรงเรียน หรือ โดยการปฏิบัติหนาที่ตามที่โรงเรียนมอบหมาย  ตามอัตราดังตอไปนี้   

 
จํานวนทนุโรงเรียนที่ไดจายไปในระหวางการ

ลาศึกษาตอ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ตามที่โรงเรยีน

มอบหมายเพือ่ชดใชทุน 
ไมเกิน   150,000  บาท 3ป 

ต้ังแต  150,001 -  300,000  บาท 6 ป 
ต้ังแต  300,001 -  450,000  บาท 9 ป 
ต้ังแต  450,001 -  600,000  บาท 12 ป 
ต้ังแต  600,001 -  750,000  บาท 15 ป 
ต้ังแต  750,001 บาท เปนตนไป 18 ป 

 
 
 
 
 



 
ขอ  25   ในกรณีที่ผูรับทุนโรงเรียนซึ่งลาศึกษาตอในประเทศ(นอกเวลาราชการ)ทุกระดับ 

การศึกษา สําเร็จการศึกษาแลวตองชดใชทนุเปนเงนิจํานวน 3 เทาของทุนโรงเรียน  
หรือ โดยการปฏิบัติหนาที่ตามทีโ่รงเรียนมอบหมาย  ตามอัตราดังตอไปนี้   

 
จํานวนทนุโรงเรียนที่ไดจายไปในระหวางการ

ลาศึกษาตอ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ตามที่โรงเรยีน

มอบหมายเพือ่ชดใชทุน 
ไมเกิน   50,000  บาท 3ป 

ต้ังแต  50,001 -  100,000  บาท 6 ป 
ต้ังแต  100,001 -  150,000  บาท 9 ป 
ต้ังแต  150,001 -  200,000  บาท 12 ป 
ต้ังแต  200,001 -  250,000  บาท 15 ป 
ต้ังแต  250,001 บาท เปนตนไป 18 ป 

 
ขอ  26  ภายใตบังคับของขอ 28 ในกรณีที่ผูรับทุนโรงเรียนไดปฏิบัติงานชดใชทุนใหโรงเรยีนไป 

บางสวนแลวออกจากโรงเรียนในทุกกรณี  ผูนั้นจะตองชดใชทุนสวนที่เหลือเปนเงนิจาํนวน   
3  เทา  ตามสดัสวนของทุนโรงเรียนที่เหลือซึ่งโรงเรียนไดจายไปในระหวางที่ลาศึกษาตอ 

ขอ  27 ในกรณีที่ผูรับทุนโรงเรียนไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรที่กําหนดหรือออกจากโรงเรียน 
กอนสําเร็จการศึกษาดวยเหตใุดก็ตาม  ผูนั้นจะตองชดใชเงินเปนจาํนวน 3 เทาของทุน 
โรงเรียนที่โรงเรียนไดจายไปในระหวางที่ลาศึกษาตอ  ใหแกทางโรงเรยีนภายในกาํหนด  
30วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากทางโรงเรยีน  หากผูรับทุนโรงเรียนไมชําระคืนภายใน 
กําหนดหรือชําระใหไมครบ  ผูรับทุนโรงเรียนตองชําระดอกเบี้ยจากตนเงนิทีย่ังมิไดชําระ
อีกในอัตรารอยละ 15   

ขอ  28 ผูรับทุนโรงเรียนไมตองรับผิด ตามขอ 25 , 26 หรือ 27  ในกรณีดังตอไปนี ้
28.1   เกษียณ 
28.2   เสียชีวิต 
28.3    โรงเรียนเลิกจางโดยที่ผูรับทุนโรงเรียนไมมีความผิด 
28.4    ไดรับการอนุมัติใหไมตองชดใชทุนจากผูอํานวยการ 

 
 
 



สวนที่ 3 
หมวดที่ 1 

การไปศึกษาดูงานตางประเทศ 
 

ขอ  29   เมื่อผูอํานวยการไดมีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรใดของโรงเรียนใหเปนตวัแทนในการไปศึกษาดู 
งานที่ตางประเทศแลว  บุคลากรผูนัน้จะตองมาทําสัญญาตามแบบที่กําหนดกับทาง
โรงเรียน 

ขอ  30  สิทธิของผูดูงาน  มีดังตอไปนี ้
30.1  คาตั๋วเดินทางไป-กลับ (ชั้นประหยัด) 
30.2 เงินเดือนในระหวางที่ไปศึกษาดูงานตางประเทศ 
30.2   คาที่พกัและคาอาหารในระหวางการศึกษาดูงาน 
30.3  ในระหวางที่ไปศึกษาดูงานไมถือเปนวันลา 
30.4  อ่ืนๆตามทีโ่รงเรียนเห็นสมควร 

ขอ  31    เมื่อเดินทางกลับมาแลว  ผูดูงานจะตองจดัทํารายงานการไปศึกษาดูงานสงผูอํานวยการ 
ภายในระยะเวลาที่ผูอํานวยการกาํหนด 

ขอ  32  เมื่อเสร็จส้ินการดูงานแลว  ผูดูงานจะตองกลับมาชดใชทุนการไปศึกษาดูงานตางประเทศ 
แกทางโรงเรยีน เปนเงินจาํนวน 4 เทาของทุนการไปศึกษาดูงานตางประเทศ หรือ โดยการ 
ปฏิบัติหนาที่ตามทีโ่รงเรียนมอบหมาย  ตามอัตราดังตอไปนี้   

 
จํานวนเงนิทนุการไปศึกษาดงูานตางประเทศที่

โรงเรียนตองจาย 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ตามที่โรงเรยีน

มอบหมายเพือ่ชดใชทุน 
ไมเกิน   100,000  บาท 1 ป 

ต้ังแต  100,001 -  200,000  บาท 2 ป 
ต้ังแต  200,001 บาทเปนตนไป 3 ป 

 
ขอ  33 ภายใตบังคับของขอ 34 ในกรณีที่ผูดูงานไดปฏิบัติงานชดใชทุนใหโรงเรียนไปบางสวน 

แลวออกจากโรงเรียนในทกุกรณี  ผูนัน้จะตองชดใชทุนสวนที่เหลือเปนเงนิจาํนวน  4  เทา   
ตามสัดสวนของทนุการไปศึกษาดงูานตางประเทศที่เหลอืซึ่งโรงเรียนไดจายไปในระหวาง 
ที่ไปศึกษาดงูานตางประเทศ ใหแกทางโรงเรียนภายในกําหนด 30วัน นับจากวนัที่ไดรับ
แจงจากทางโรงเรียน  หากผูดูงานไมชาํระคืนภายในกําหนดหรือชําระใหไมครบ   
ผูดูงานตองชําระดอกเบี้ยจากตนเงนิที่ยงัมไิดชําระอีกในอัตรารอยละ 15  ตอป 



 
ขอ  34 ผูดูงานไมตองรับผิด ตามขอ 32 และ 33  ในกรณีดังตอไปนี ้

34.1    เกษยีณ 
34.2    เสยีชีวิต 
34.3    โรงเรียนเลิกจางโดยที่ผูรับทุนโรงเรียนไมมีความผิด 
34.4    ไดรับการอนุมัติใหไมตองชดใชทุนจากผูอํานวยการ 

 
 

        ประกาศ  ณ  วนัที ่ 28   เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2552 
 
 
 
   (ภราดาชาํนาญ   เหลารักผล) 
               ผูอํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


