
ปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อม
นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(ทุนพฒันาบุคลากรภาครัฐ) ประจําปี 2557

ระหว่างวนัที%  20 – 22 กมุภาพนัธ์ 2558
ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวดันครนายก 



สถานที%ตดิต่อ

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
สํานักงาน ก.พ. ถนนตวิานนท์ 
ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง

จังหวดันนทบุรี  11000
โทรสาร 0 2547 1800

www.ocsc.go.th
 



พระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- มาตรา 8 (9) กําหนดให้ ก.พ. ออกข้อบังคับหรือระเบียบ
เกี%ยวกับการจัดการศึกษาและควบคุมดูแล และการให้ความ
ช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียน
ทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัว ที%อยู่ในความดูแลของ ก.พ. 
.........................................................

   - มาตรา 13 (10) กําหนดให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการเกี%ยวกับ
การดูแลบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือ
ระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา 8 (9)



ก่อนเดนิทางไปศึกษา 

ประกาศรายชื%อผู้มี
สิทธิIได้รับทุน

ตรวจร่างกาย ทําสัญญา

เตรียมความพร้อม
ภาษา

เตรียมเอกสารสมคัร
สถานศึกษา

สมคัรสถานศึกษา

สถานศึกษาตอบรับ ทาํหนังสือเดนิทาง
จองตัJว 

เบกิค่าใช้จ่าย

ทาํวซี่ารับตัJว/ค่าใช้จ่าย ก.พ.อนุมตัใิห้ไปศึกษา



สถานที%ตรวจสุขภาพอนามยั

� 1. โรงพยาบาลศิริราช (เฉพาะสขุภาพร่างกาย) โทร. 0 2419 8340 

� 2. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  (เฉพาะสขุภาพร่างกาย)

� โทร. 0 2256 5418

� 3. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (เฉพาะสขุภาพร่างกาย)

�     โทร. 0 2244 3622

� 4. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (เฉพาะสขุภาพจิต)

�         โทร. 0 2442 2500 ต่อ 59208

� 5. โรงพยาบาลศรีธัญญา (เฉพาะสขุภาพจิต)

�         โทร. 0 2528 7800 ต่อ 57174

� 6. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ถ.พุทธมณฑล สาย 4 (เฉพาะสขุภาพจิต)

�         โทร. 0 2441 6100 ต่อ 58253

  



สถานที%ตรวจสุขภาพอนามยั

�7. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต (สขุภาพร่างกาย - จิต)

�     โทร. 0 2926 9879-81 , 0 2926 9864        

�8. โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า (สขุภาพร่างกาย - จิต)

�         โทร. 0 2354 7600 ต่อ 90323

�9. โรงพยาบาลราชวิถี (เฉพาะสขุภาพร่างกาย )

�         โทร. 0 2354 8108 

�10. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว.

�         (สขุภาพร่างกาย - จิต) โทร. 0 336 3770 

�11. โรงพยาบาลรามาธิบดี (เฉพาะสขุภาพร่างกาย ) โทร 02201 1063



11. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา (สขุภาพร่างกาย - จิต)

�        โทร. 0 7445 1765                

12. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น (สขุภาพร่างกาย - จิต)

�        โทร. 0 4336 3770 

13. โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (สขุภาพร่างกาย - จิต)

�        โทร. 0 5394 5603

14. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (สขุภาพร่างกาย - จิต)

�        โทร. 0 5596 5156



บุคคลที%เกี%ยวข้องในการทาํสัญญา

1. นักเรียนทนุรฐับาล 
2. ผูค้ํ�าประกนั
3. คู่สมรสของผูค้ํ�าประกนั (กรณีมีคู่สมรส) 



คุณสมบัตผิู้คํMาประกนั

1.   ต้องเป็นบิดาหรือมารดา ถ้าไม่มีทั �งบิดาหรือมารดา ต้องให้พี.หรือน้อง 
รว่มบิดาหรอืมารดาเป็นผูค้ํ�าประกนั โดยไมต่้องแสดงหลกัทรพัย์

2.    ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1 จะให้บุคคลอื.นเป็นผู้คํ�าประกันโดยแสดง
หลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ ในกรณีที. ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ ให้
พิจารณาความสามารถในการใช้หนี�จากฐานะและรายได้แทนการแสดง
หลกัทรพัยไ์ด้

3. ถ้าไมม่ีบคุคลตามข้อ 1 และ 2 ให้ส่วนราชการตั �งคณะกรรมการขึ�นเพื.อ        
ตรวจสอบ  ข้อเทจ็จริง หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผูท้าํสญัญาไมม่ี
บคุคลดงักล่าว จริง ให้ทาํสญัญา โดยไมต่้องมีผูค้ ํ�าประกนัได้



เอกสารที%ใช้ในการทาํสัญญา

การทาํสัญญา

สถานที%ทาํสัญญา สังกดัที%รับทุน

นักเรียนทุนรฐับาล

1. บตัรประจาํตวัประชาชน/
ข้าราชการ

2. ทะเบยีนบา้น

3. ทะเบยีนสมรส (ถ้ามี)

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

ผูค้ํ)าประกนั

1. บตัรประจาํตวัประชาชน/ 
ข้าราชการ

2. ทะเบยีนบา้น

3. ทะเบยีนสมรส (ถ้ามี)

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



สถานที.ทาํสญัญา

ทนุ ก.วิทยาศาสตรฯ์ ทาํสญัญาที.หน่วยงานต้นสงักดั    
เช่น
�กรมควบคมุมลพิษ
�มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี
�ศนูยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาติ
�มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
        



การเบกิค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัว ก่อนเดนิทางไปศกึษา

          เมื%อผลการตรวจสุขภาพผ่าน และได้เซ็นสัญญา                 
การรับทุนกับต้นสังกัดแล้ว  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ที%           
กลุ่มงานคลงั สํานักงาน ก.พ.



การเตรียมความพร้อมด้านภาษา

  สถาบนัสอนภาษาต่างๆ ณ สถาบนัสอนภาษา

    เช่น เอ.ย.ูเอ , B.C. 

�  เตรียมผลคะแนน TOEFL หรอื IELTS

� นักเรียนที.จะสมคัรมหาวิทยาลยัในสหรฐัอเมริกา  ต้องมีผลสอบ 

TOEFL IBT 79 Computer based 213 หรอื  เทียบเท่า 550 ขึ�นไป หาก

สมคัรมหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัร หรอืออสเตรเลีย ต้องส่งผล

สอบ TOEFL ตามที.ได้กล่าวมาแล้ว หรอืผลสอบ  IELTS 6.0 ขึ�นไป



การหาข้อมูลสถานศึกษา/การเตรียมเอกสาร

1. ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
สํานักงาน 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. ซึ%งปีนีMจัดในวนัที% 14-15 พฤศจิกายน 2558
       งาน Placement  วนัที% 13 พฤศจิกายน 2558



การขอหนังสือรับรองการเงนิ

�ให้นักเรียนส่ง (ทาง e-mail หรือ fax ) ที%อยู่ ของสถานศึกษา
ให้เจ้าหน้าที%สํานักงาน ก.พ. โดยระบุแผนกที%นักเรียนตดิต่อด้วย

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

ชื%อเมอืง,  ชื%อรัฐ,  Area code



สถานศึกษาตอบรบั

  เมื.อได้รบัหนังสือตอบรบัจากมหาวิทยาลยัแล้วต้อง
ส่งให้เจ้าหน้าที.สํานักงาน ก.พ. พิจารณาตรวจสอบ
ก่อนว่าการตอบรบัมีเงื.อนไขหรือไม่ เป็นสาขาวิชาที.
ได้รบัทุนตามประกาศฯ ตรงกบัความต้องการของ             
เจ้าของทุนและส่วนราชการต้นสังกัด และจะได้
ดาํเนินการขั �นตอนต่อไป



เอกสารที"ใช้ในการทาํหนังสือเดนิทาง

� บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวทิยาลัย

� ทะเบียนบ้าน

� หลักฐานการเปลี"ยนชื"อ-สกุล

� หนังสือส่งตัวของสาํนักงาน ก.พ. (เฉพาะข้าราชการ/พนักงาน

มหาวทิยาลัย)

� สัญญาจ้าง (เฉพาะพนักงานมหาวทิยาลัย)

� ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท



สถานที"ทาํหนังสือเดนิทาง

อาคารกรมการกงสลุ  
ถนนแจ้งวฒันะ  

สาํนักงานสาขา             
ปิ$ นเกล้า และบางนา 

กรงุเทพ ฯ 
ขอนแก่น

อบุลราชธานี 
อดุรธานี

นครราชสีมา

 เชียงใหม ่ 
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)



การอนุมตัิให้ข้าราชการ/พนักงาน ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

        
        ในกรณีที.นักเรียนทุนเป็นข้าราชการ พนักงานของรฐั /
พนักงานมหาวิทยาลยั
        สํานักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือถึงหน่วยงานต้นสงักดั
เพื.อแจ้งกาํหนดการเดินทางและดาํเนินการให้ข้าราชการ/
พนักงาน ทาํสญัญาลาศึกษา และอนุมตัิตวับคุคล 

(เมื.อตั Zวโดยสารเครื.องบิน ได้รบัการยืนยนัวนัเดินทางที.แน่นอนแล้ว)

03/12/53



การจองตั Zวโดยสารเครื.องบิน 

        กลุ่มงานคลงั สาํนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้จองตั Zวโดยสาร
เครื.องบินให้นักเรียน  โดยนักเรียนต้องแจ้งกําหนดวนั
เดินทางให้เจ้าหน้าที.พี.เลี�ยงทราบ เพื.อจะได้ส่งใบจองตั Zวให้
กลุ่มงานคลังดําเนินการจองตั Zวต่อไป ทั �งนี�  นักเรียน
สามารถเดินทางไปศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนได้ไม่เกิน                 
10 วนั
          การสอบถามผลการจองตั Zวให้สอบถามโดยตรงที.
เจ้าหน้าที.กลุ่มงานคลงั สาํนักงาน ก.พ.
          อีเมล ์:   accts@ocsc.go.th

03/12/53



การเบิกค่าใช้จ่าย

�เมื%อมกีารจองตัJวโดยสารเครื%องบิน สํานักงาน ก.พ. จะตัMงเบิก
ค่าใช้จ่ายที%จะใช้ในต่างประเทศในส่วนที%นักเรียนจะได้รับ เช่น 
เงนิเดอืนในต่างประเทศ   ค่าคอมพวิเตอร์ เป็นต้น ไว้ให้ด้วย    
หากนักเรียนรายใด ที%ยงัไม่เบิกค่าใช้จ่ายก่อนเดนิทาง (50,000 
หรือ 32,000 บาท) กจ็ะได้รับในคราวเดยีวกนั

03/12/53



การรบัตั Zวโดยสารเครื.องบิน/การรบัค่าใช้จ่าย

�เมื.อได้รบัอนุมตัิวีซ่า ให้นักเรียนติดต่อกลุ่มงาน
ค ลัง  สํา นั ก ง า น  ก . พ .  เ พื. อ รับ ห นั ง สื อ ไ ป รับ               
ตั Zว โ ด ย ส า ร เ ค รื. อ ง บิ น ที. บ ริ ษั ท ก า ร บิ น ไ ท ย                   
ถ.หลานหลวง พร้อมกบัรายงานตวัก่อนเดินทางไป
ศึกษา ณ ศนูยจ์ดัการศึกษาฯ  สาํนักงาน ก.พ.

03/12/53



การรายงานตวัก่อนเดินทางไปศึกษา

      การรายงานตวัก่อนเดินทาง ให้นักเรียนถ่ายเอกสาร หนังสือ
เดินทางหน้าที.มีข้อมลูของนักเรียน วีซ่า จาํนวนอย่างละ 1 ชุด และ
รูปถ่ายขนาด 2 นิ� ว จํานวน 2 รูป มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที.
ผูร้บัผิดชอบ ก่อนเดินทางไปศึกษา

ขอยํ�า นักเรียนทกุคนต้องรายงานตวัก่อนเดินทางไปศึกษา

และเมื.อนักเรียนรบัตั Zวโดยสารเครื.องบินแล้ว SCAN หน้าตั Zว

พร้อมทั �งตารางการบิน ให้แก่เจ้าหน้าที.พี.เลี�ยงด้วย เพื.อดาํเนินการ
แจ้งการเดินทางให้ สนร. ทราบต่อไป

03/12/53


