
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบตัิ
สาํหรบันักเรียนทนุรฐับาลขณะศึกษา ณ ต่างประเทศ

ศนูยจ์ดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้

สาํนักงาน ก.พ.  



การรายงานตวัต่อ สนร./สถานทตู

� ต้องส่งใบรายงานตวัโดยเรว็ที0สดุ รวมทั 1งแจ้ง ที0อยู่
และเบอรโ์ทรศพัท์

�หากย้ายที0อยู่ต้องรีบแจ้งทนัที



� สาํนักงานผูด้แูลนักเรียนในสหรฐัอเมริกา

� สาํนักงานผูด้แูลนักเรียนในประเทศองักฤษ

� สาํนักงานผูด้แูลนักเรียนในประเทศฝรั �งเศส

� สาํนักงานผูด้แูลนักเรียนในประเทศเยอรมนี

� สาํนักงานผูด้แูลนักเรียนในออสเตรเลีย

� สาํนักงานผูด้แูลนักเรียนในประเทศญี�ปุ่ น

OFFICE  OF EDUCATIONAL AFFAIRS



การลงทะเบียนศึกษา

�FULL – TIME

�ภาคละไม่ตํ0ากว่า  9  หน่วยกิต 

� ไม่อนุมตัิให้ลง PART - TIME



การเปลี0ยนแนวการศึกษา

�  ในกรณีที0จาํเป็นต้องรายงานพร้อมเสนอ
เหตผุลเพื0อขออนุมตัิเจ้าของทนุ เจ้าสงักดัโดย
ผา่น สนร. / สถานทตู



การเรียนภาคฤดรูอ้น

� ต้องเป็นวิชาในหลกัสตูร   และต้อง
ไม่ใช่เป็นการศึกษาแบบ AUDIT



การรายงานผลการศึกษา

� ต้องรายงานผลการศึกษาทกุภาค

� ศึกษาไม่ตรงแนว จะไม่ได้รบัการพิจารณาคณุวฒุิ



การดาํเนินเรื0องขยายเวลา

� ยื0นคาํขอผา่น สนร. / สถานทตู

�หนังสือรบัรองของอาจารยท์ี0ปรึกษาและ
กาํหนดเวลาที0คาดว่าจะสาํเรจ็การ ศึกษา

�รายงานความก้าวหน้าในการศึกษา 



การขยายเวลาศึกษา

�ขยายครั 1งละ  1  ปี

� เกินกาํหนดต้องศึกษาด้วยทนุส่วนตวั



การขออนุมตัิศึกษาต่อสงูขึ1น

� ปริญญาตรี ต่อปริญญาโท    = 2.75
� ปริญญาโท  ต่อปริญญาเอก  = 3.5



การพกัการศึกษาชั 0วคราว

� ปัญหาสขุภาพ

� ปัญหาทางการศึกษา

�สถานศึกษาตอบรบัไม่ต่อเนื0อง 



การกลบัมาเกบ็ข้อมลูในประเทศไทย

� ไม่เกิน  1  ปี

� ได้รบัค่าใช้จ่ายในอตัราต่างประเทศ 6 เดือน



การขอไปร่วมประชมุและสมัมนาทางวิชาการ

�ได้รบัค่าใช้จ่ายเฉพาะการประชมุฯ ที0เป็น
ข้อบงัคบัตามหลกัสตูรได้เพียง 1 ครั 1ง



การกลบัเยี0ยมบา้นชั 0วคราว

�ต้องแจ้งสาํนักงานผูด้แูลนักเรียนฯ / 
รายงานตวั ณ สาํนักงาน ก.พ. 



การย้ายสถานศึกษา

�ต้องได้รบัโอนหน่วยกิต

�ระยะเวลานับรวมกนั



การขอย้ายประเทศศึกษา

� มีผลการศึกษาดี

�มหาวิทยาลยัที0ศึกษามีชื0อเสียงในสาขาวิชาที0
ศึกษา

�หน่วยงานเจ้าของทนุและต้นสงักดัเหน็ชอบ
      (ทุน ก.วิทยฯ์  ได้กาํหนดเป็นนโยบายว่าไม่สนับสนุนให้ย้ายประเทศ)



การขอยตุิการศึกษา

�ต้องขออนุมตัิและมีเหตผุลเพียงพอ

�หากป่วยต้องมีใบรบัรองแพทย์



การสมรส

� ต้องแจ้งให้สาํนักงานผูด้แูลนักเรียนฯ ทราบพร้อม
หลกัฐานการสมรส

� สมรสกบัชาวต่างชาติต้องบนัทึกยืนยนัไม่          สละ
สญัชาติไทย

  



การขอฝึกอบรมดงูานหลงัสาํเรจ็การศึกษา

�ระยะเวลาไม่เกิน  6  เดือน

�ไม่ได้รบัค่าใช้จ่าย

�ต้นสงักดัอนุญาต



การอยู่ทาํวิจยัระดบั Post - doctoral

�อนุมตัิให้นักเรียนทนุรฐับาลอยู่ทาํวิจยัระดบั 
Post - doctoral  หากอยู่ ในเกณฑ ์ที0 ก.พ. 
กาํหนด



การรบัทนุอื0น

� สามารถกระทาํได้ แต่ต้องไม่กระทบ กระเทือนการศึกษา 

� นักเรียนทนุรฐับาล ที0รบัทนุอื0นต้องไม่ ของดรบัทนุรฐับาลทั 1งจาํนวน 
(ยกเว้นค่าเล่าเรียนได้)



การขอลาออกจากการเป็นนักเรียนทนุรฐับาล

�ต้องชดใช้เงินทนุที0ใช้ไป +  เบี1ย
ปรบั อีก 2 เท่า



สาํเรจ็การศึกษา

� แจ้งวนัเดินทางกลบัให้สนรฯ ทราบ

� หากสาํเรจ็ก่อนสิ1นสดุวนัลา  ต้องกลบัประเทศไทย โดยไม่ต้องอยู่รบั
ปริญญา

� ให้เวลาเตรียมตวัเดินทางกลบั 20 วนั



การรายงานตวักลบั

�รายงานตวักลบั ณ สาํนักงาน ก.พ. พร้อมหลกัฐาน
สาํเรจ็การศึกษา 

�ผูท้ี�ศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก ต้องนํา
วิทยานิพนธ ์มาให้ 1 เล่ม



สญัญารบัทนุ

 ข้อ 2   ข้าพเจ้าตกลงรบัค่าใช้จ่ายเพื�อรบัทุนจนกว่าจะ
สาํเรจ็การศึกษาตาม โครงการศึกษาที� ก.พ. หรือผู้รบั
สญัญากาํหนด



สญัญารบัทนุ (ต่อ)

 ข้อ 4   ข้าพเจ้าจะประพฤติ และปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั
หรือคาํสั �งของ    ก.พ.  ...โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอม     ถือว่า
ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคาํสั �งต่างๆดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของ
สญัญานี1



สญัญารบัทนุ (ต่อ)

 ข้อ 6   ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี�ยง ละเลย ทอดทิ1ง ยุติ หรือ
เลิกการศึกษา ก่อนสาํเรจ็การศึกษาตามโครงการ



สญัญารบัทนุ (ต่อ)

 ข้อ 7   ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติ หรือ     
 ไม่ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อ 4  ข้อ 6  

ข้าพเจ้ายินยอมที�จะรบัโทษตาม ที�
กาํหนดไว้ ในข้อบงัคบั หรือระเบียบของ 
ก.พ.



การดาํเนินการทางวินัย

� ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
� ชะลอการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจาํเดือน
� ให้ยตุิการศึกษา และเดินทางกลบัประเทศไทย



มติ คณะรฐัมนตรี

 การขาดราชการ ว. 50 วนัที0 22  พ.ค. 2510 
  “การละทิ1งหน้าที0ราชการไปเลยเกินกว่า 15 วนั โดยไม่

มีเหตอุนัสมควรเป็นความ ผิดร้ายแรง ซึ0งควรไล่ออก
จากราชการ    จะปรานีลดหย่อนผอ่นโทษได้กเ็พียง    
ปลดออกจากราชการ ”



ได้รบัคณุวฒุิโดยฝ่าฝืนมติ ก.พ.

 1. ไม่พิจารณาคณุวฒุิ
 2. ผิดสญัญา  จะต้องชดใช้ทนุ
 3. ผิดวินัยข้าราชการ



�  ขอใหทุ้กคนโชคดีค่ะ


