
ปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อม
นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(ทุนบุคคลทั วไประดบัปริญญา) ประจาํปี 2557
ระหว่างวนัที  15 – 17 สิงหาคม 2557

ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จงัหวดันครนายก 



สถานที ตดิต่อ

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้สํานักงาน 
ก.พ. ถนนตวิานนท์ 

ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง
จังหวดันนทบุรี  11000
โทรสาร 0 2547 1800

www.ocsc.go.th
 



เจ้าหน้าที รับผดิชอบ

กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล 2 รับผดิชอบงานดูแลจัดการศึกษา
นักเรียนทุนกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
�แววพรรณ  เสรีรัฐ (พี ออน)
�  โทร. 0 2547 1458  waewpun@ocsc.go.th

- รับผดิชอบ นทร. กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 
ประเทศในแถบทวปียุโรป  เช่น  ฝรั งเศส  
และเยอรมนี เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก 
(ยกเว้นสหราชอาณาจักร) 



เจ้าหน้าที รับผดิชอบ

�อมัพร  อศัวเดชศักดิO (พี แว่น)
� โทร. 0 2547 1457  amporn@ocsc.go.th

    - รับผดิชอบรับผดิชอบนักเรียนทุนกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา      



เจ้าหน้าที รับผดิชอบ

�บัณฑติ  เพช็รประพนัธ์กลุ (พี เอก)
� โทร. 0 2547 1439  bundit@ocsc.go.th

    - รับผดิชอบรับผดิชอบ นทร. กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ

       ในสหราชอาณาจักร  ญี ปุ่น  จีน

       ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์

 

 



เจ้าหน้าที รับผดิชอบ

�เสาวนีย์ ศิริ  (พี เปิZ ล) 
� โทร. 0 2547 1434   saowanee@ocsc.go.th

    - รับผดิชอบงานเอกสารของกลุ่มงาน 

     - หนังสือรับรองการเงนิ

     - หนังสือส่งตวัเข้าปฏิบตังิาน



เจ้าหน้าที รับผดิชอบ

�พรพมิล ไชยศรี (พี อ้อย) 
� โทร. 0 2547 1044   pornpimonc@ocsc.go.th

    - รับผดิชอบงานเอกสารของกลุ่มงาน / รายงานการศึกษา/รายงานการขยายเวลาศึกษา

       รายงานต่างๆ

    - ดูแลระบบข้อมูล นทร.กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ



เจ้าหน้าที รับผดิชอบ

�พมิพ์ประไพ   พนัธุ์พทิักษ์ (พี พมิพ์) 
� โทร. 0 2547 1438  pimpapai@ocsc.go.th

    - รับผดิชอบงานเอกสารต่างๆ ของกลุ่มงาน / รายงานการศึกษา

       แฟ้ม นทร.



พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- มาตรา 8 (9) กาํหนดให้ ก.พ. ออกข้อบังคบัหรือระเบียบเกี ยวกบัการ
จัดการศึกษาและควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากร
ภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียน
ทุ น ส่ ว น ตั ว  ที อ ยู่ ใ น ค ว า ม ดู แ ล ข อ ง  ก . พ . 
.........................................................

   - มาตรา 13 (10) กาํหนดให้สํานักงาน ก.พ. ดาํเนินการเกี ยวกบัการดูแล
บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. 
ตามมาตรา 8 (9)



ก่อนเดนิทางไปศึกษา 

ประกาศรายชื อผู้มี
สิทธิOได้รับทุน

ตรวจร่างกาย ทําสัญญา

เตรียมความพร้อม
ภาษา

เตรียมเอกสารสมัคร
สถานศึกษา

สมัครสถานศึกษา

สถานศึกษาตอบรับ ทําหนังสือเดินทาง
จองตั_ว 

เบิกค่าใช้จ่าย

ทําวซี่ารับตั_ว/ค่าใช้จ่าย ก.พ.อนุมัติให้ไปศึกษา



สถานที ตรวจสุขภาพอนามยั

� 1. โรงพยาบาลศิริราช (เฉพาะสุขภาพร่างกาย) โทร. 0 2419 8340 
� 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  (เฉพาะสุขภาพร่างกาย)
� โทร. 0 2256 5418
� 3. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (เฉพาะสุขภาพร่างกาย)
�     โทร. 0 2244 3622
� 4. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (เฉพาะสุขภาพจิต)
�         โทร. 0 2437 0200-8 ต่อ 4208
� 5. โรงพยาบาลศรีธัญญา (เฉพาะสุขภาพจิต)
�         โทร. 0 2528 7800 ต่อ 57174
� 6. สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์ ถ.พุทธมณฑล สาย 4 (เฉพาะสุขภาพจิต)
�         โทร. 0 2441 6100 ต่อ 58253

  



สถานที ตรวจสุขภาพอนามยั

�7. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิรังสิต (สุขภาพร่างกาย - จิต)
�     โทร. 0 2926 9879-81         
�8. โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า (สุขภาพร่างกาย - จิต)
�         โทร. 0 2354 7600 ต่อ 90323
�9. โรงพยาบาลราชวถิ ี(เฉพาะสุขภาพร่างกาย )
�         โทร. 0 2354 8108 
�10. ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว.
�         (สุขภาพร่างกาย - จิต) โทร. 0 336 3770 
�11. โรงพยาบาลรามาธิบด ี(เฉพาะสุขภาพร่างกาย ) โทร 02201 1063



11. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา (สุขภาพร่างกาย - จิต)
�         โทร. 0 7445 1765                
12. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น (สุขภาพร่างกาย - จิต)
�         โทร. 0 4336 3770 
13. โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (สุขภาพร่างกาย - จิต)
�         โทร. 0 5394 5603
14. โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (สุขภาพร่างกาย - จิต)
�         โทร. 0 5596 5156



บุคคลที เกี ยวข้องในการทาํสัญญา

1. นักเรียนทุนรัฐบาล 
2. ผู้คํZาประกนั
3. คู่สมรสของผู้คํZาประกนั (กรณมีีคู่สมรส) 



คุณสมบัตผิู้คํZาประกนั

1.   ต้องเป็นบดิาหรือมารดา ถ้าไม่มีทัZงบดิาหรือมารดา ต้องให้พี หรือน้อง ร่วมบิดาหรือมารดา
เป็นผู้คํZาประกนั โดยไม่ต้องแสดงหลกัทรัพย์

2.    ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1 จะให้บุคคลอื นเป็นผู้คํZาประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ 
ในกรณีที ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนีZจากฐานะ
และรายได้แทนการแสดงหลกัทรัพย์ได้

3. ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1 และ 2 ให้ส่วนราชการตัZงคณะกรรมการขึZนเพื อ        ตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริง หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ทําสัญญาไม่มีบุคคลดงักล่าว จริง ให้ทํา
สัญญา โดยไม่ต้องมีผู้คํZาประกนัได้



เอกสารที ใช้ในการทาํสัญญา

การทาํสัญญา

สถานที ทําสัญญา สังกดัที รับทุน

นักเรียนทุนรฐับาล

1. บตัรประจาํตวัประชาชน/
ข้าราชการ

2. ทะเบียนบา้น

3. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. เอกสารการเปลี$ยนชื$อ/    
นามสกลุ (ถ้ามี)

ผูค้ ํ)าประกนั

1. บตัรประจาํตวัประชาชน/ 
ข้าราชการ

2. ทะเบียนบา้น

3. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. เอกสารการเปลี$ยนชื$อ/     
นามสกลุ (ถ้ามี)



สถานที ทาํสัญญา

ทุน ก.วทิยาศาสตร์ฯ ทาํสัญญาที หน่วยงานต้นสังกดั    เช่น
�กรมควบคุมมลพษิ
�มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
�ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ
�มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
  



การเบกิค่าใช้จ่ายในการเตรียมตวั ก่อนเดนิทางไปศึกษา

          เ มื อ ผ ล ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ผ่ า น  แ ล ะ ไ ด้ เ ซ็ น สั ญ ญ า                 
การรับทุนกับต้นสังกัดแล้ว  สามารถเบิกค่าใช้ จ่ายได้ที            
กลุ่มงานคลงั สํานักงาน ก.พ.



การเตรียมความพร้อมด้านภาษา

  สถาบนัสอนภาษาต่างๆ ณ สถาบนัสอนภาษา

    เช่น เอ.ยู.เอ , B.C. 

�  เตรียมผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS

� นักเรียนที จะสมัครมหาวทิยาลยัในสหรัฐอเมริกา  ต้องมีผลสอบ TOEFL IBT 79 

Computer based 213 หรือ  เทียบเท่า 550 ขึZนไป หากสมัครมหาวทิยาลยัในสหราช

อาณาจักร หรือออสเตรเลยี ต้องส่งผลสอบ TOEFL ตามที ได้กล่าวมาแล้ว หรือผลสอบ  

IELTS 6.0 ขึZนไป



การหาข้อมูลสถานศึกษา/การเตรียมเอกสาร

1. ศูนย์จดัการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้สํานักงาน ก.พ.
2. สถานทูตเอกอคัรราชทูตต่างประเทศประจาํประเทศไทย
3.  website เช่น www. Petersons.com , www.findaschool.org,

www.gradschool.com,    www.educationuk.org
4.  งานนิทรรศการ อาท ิ งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ
      ของสํานักงาน ก.พ. 



การขอหนังสือรับรองการเงนิ

�ให้นักเรียนส่ง (ทาง e-mail หรือ fax ) ที อยู่ ของสถานศึกษาให้
เจ้าหน้าที สํานักงาน ก.พ. โดยระบุแผนกที นักเรียนตดิต่อด้วย

เช่น Office of Graduate Admissions
 University of ……………

ชื อเมอืง,  ชื อรัฐ,  Area code



สถานศึกษาตอบรับ

  เมื อได้รับหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วต้องส่งให้
เจ้าหน้าที สํานักงาน ก.พ. พจิารณาตรวจสอบก่อนว่าการตอบรับมี
เงื อนไขหรือไม่ เป็นสาขาวิชาที ได้รับทุนตามประกาศฯ ตรงกับ
ความต้องการของ             เจ้าของทุนและส่วนราชการต้นสังกัด 
และจะได้ดาํเนินการขัZนตอนต่อไป



เอกสารที ใช้ในการทาํหนังสือเดนิทาง

� บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวทิยาลยั
� ทะเบียนบ้าน
� หลกัฐานการเปลี ยนชื อ-สกลุ
� ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท



สถานที ทาํหนังสือเดนิทาง

อาคารกรมการกงสลุ  
ถนนแจ้งวฒันะ  

สาํนักงานสาขา             
ปิ$ นเกล้า และบางนา 

กรงุเทพ ฯ 
ขอนแก่น

อบุลราชธานี 
อดุรธานี

นครราชสีมา

 เชียงใหม่  
พิษณุโลก 

สงขลา ภเูกต็ ยะลา

สรุาษฏรธ์านี

ต่างจงัหวดั



การทาํวีซ่า

� สาํนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรอง 

     ฐานะทางการเงนิ เพื�อใช้ประกอบการยื�น

     ขอวีซ่าของนักเรียน



การผ่อนผนัรอการตรวจเลอืกเข้ารับราชการทหาร

�เอกสารที	ใช้ในการผอ่นผนั

� ภาพถ่ายใบสาํคญัแบบ ส.ด. 9
� ภาพถ่ายทะเบียนบา้น
� ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน
� ภาพถ่ายหนังสือเดินทางและวีซ่า
� ภาพถ่ายหมายเรียกเข้ารบัราชการทหาร แบบ ส.ด.35 

(ถ้ามี)



การจองตั /วโดยสารเครื	องบิน 

        กลุ่มงานคลัง สํานักงาน ก.พ. จะเป็นผู้จองตั /วโดยสาร
เครื	องบินให้นักเรียน  โดยนักเรียนต้องแจ้งกาํหนดวนัเดินทาง
ให้เจ้าหน้าที	พี	เลี4ยงทราบ เพื	อจะได้ส่งใบจองตั /วให้กลุ่มงานคลงั
ดาํเนินการจองตั /วต่อไป ทั 4งนี4  นักเรียนสามารถเดินทางไปศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียนได้ไม่เกิน                 10 วนั
          การสอบถามผลการจองตั /วใ ห้สอบถามโดยตรงที	
เจ้าหน้าที	กลุ่มงานคลงั สาํนักงาน ก.พ.
          อีเมล ์:   accts@ocsc.go.th

03/12/53



การเบิกค่าใช้จ่าย

�เมื อมกีารจองตั_วโดยสารเครื องบนิ สํานักงาน ก.พ. จะตัZงเบกิ
ค่าใช้จ่ายที จะใช้ในต่างประเทศในส่วนที นักเรียนจะได้รับ เช่น 
เงนิเดอืนในต่างประเทศ   ค่าคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ไว้ให้ด้วย    หาก
นักเรียนรายใด ที ยงัไม่เบกิค่าใช้จ่ายก่อนเดนิทาง (50,000 หรือ 32,000 
บาท) กจ็ะได้รับในคราวเดยีวกนั

03/12/53



การรบัตั /วโดยสารเครื	องบิน/การรบัค่าใช้จ่าย

�เมื	อได้รบัอนุมตัิวีซ่า ให้นักเรียนติดต่อกลุ่มงานคลงั 
สํานักงาน ก.พ. เพื	อรับหนังสือไปรับ               ตั /ว
โดยสารเครื	องบินที	บริษัทการบินไทย                   ถ.
หลานหลวง พร้อมกบัรายงานตวัก่อนเดินทางไปศึกษา 
ณ ศนูยจ์ดัการศึกษาฯ  สาํนักงาน ก.พ.
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การรายงานตวัก่อนเดินทางไปศึกษา

      การรายงานตวัก่อนเดินทาง ให้นักเรียนถ่ายเอกสาร หนังสือ
เดินทางหน้าที	มีข้อมูลของนักเรียน วีซ่า จาํนวนอย่างละ 1 ชุด และรูป
ถ่ายขนาด 2 นิ4 ว จาํนวน 2 รูป มารายงานตวักบัเจ้าหน้าที	ผู้รบัผิดชอบ 
ก่อนเดินทางไปศึกษา

ขอยํ4า นักเรียนทกุคนต้องรายงานตวัก่อนเดินทางไปศึกษา

และเมื	อนักเรียนรบัตั /วโดยสารเครื	องบินแล้ว SCAN หน้าตั /ว

พร้อมทั 4งตารางการบิน ให้แก่เจ้าหน้าที	พี	เลี4ยงด้วย เพื	อดาํเนินการแจ้ง
การเดินทางให้ สนร. ทราบต่อไป
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การลงข้อมลูในระบบสารสนเทศทนุรฐับาล

�นทร. สามารถใช้งานผา่น Internet ได้ที	 

�http://203.21.42.39/OCSC/LOGIN.ASPX

�เลือก ลงทะเบยีน

�ทาํตามขั 4นตอนของระบบให้ครบถ้วน

�ประวตัิส่วนตวั  ผูฝ้าก ผูค้ํ4าประกนั

�ข้อมลูประวตัิการศึกษา ฯลฯ

�หากมีข้อขดัข้องในการดาํเนินการโปรดติดต่อ

�Facebook:IT_scholar OCSC                                                                      


