
ปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อม
นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจําปี 2556
ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2557
ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 



สถานที่ติดต่อ

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
สํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ 

ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรสาร 0 2547 1800

www.ocsc.go.th

 



เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล 2 รับผิดชอบงานดูแลจัดการศึกษา

นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักเรียนทุน พสวท. 

�แววพรรณ  เสรีรัฐ (พี่ออน)

� โทร. 0 2547 1458  waewpun@ocsc.go.th

- รับผิดชอบ นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ประเทศในแถบทวีปยุโรป  เช่น  ฝรั่งเศส  

และเยอรมนี เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก 

(ยกเว้นสหราชอาณาจักร) 



เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

�อัมพร  อัศวเดชศักดิ์ (พี่แว่น)

�โทร. 0 2547 1457  amporn@ocsc.go.th

    - รับผิดชอบรับผิดชอบนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ในสหรัฐอเมริกา      



เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

�บัณฑิต  เพ็ชรประพันธ์กุล (พี่เอก)

�โทร. 0 2547 1439  bundit@ocsc.go.th

    - รับผิดชอบรับผิดชอบ นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

       ในสหราชอาณาจักร

 



พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- มาตรา 8 (9) กําหนดให้ ก.พ. ออกข้อบังคับหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและควบคุมดูแล และการให้ความ
ช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียน
ทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัว ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. 
.........................................................

   - มาตรา 13 (10) กําหนดให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการ
เกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนทุนตามข้อบังคับ
หรือระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา 8 (9)



ก่อนเดนิทางไปศึกษา 

ประกาศรายชื�อผู้มี
สิทธิ�ได้รับทุน

ตรวจร่างกาย ทําสัญญา

เตรียมความพร้อม
ภาษา

เตรียมเอกสารสมคัร
สถานศึกษา

สมคัรสถานศึกษา

สถานศึกษาตอบรับ ทาํหนังสือเดนิทาง
จองตั,ว 

เบกิค่าใช้จ่าย

ทาํวซี่ารับตั,ว/ค่าใช้จ่าย ก.พ.อนุมตัใิห้ไปศึกษา



บุคคลที่เกี่ยวข้องในการทําสัญญา

1. นักเรียนทุนรัฐบาล 
2. ผู้ค้ําประกัน
3. คู่สมรสของผู้ค้ําประกัน (กรณีมีคู่สมรส) 



คุณสมบัติผู้ค้ําประกัน

1.   ต้องเป็นบิดาหรือมารดา ถ้าไม่มีทั้งบิดาหรือมารดา ต้องให้พี่หรือน้อง ร่วมบิดา
หรือมารดาเป็นผู้ค้ําประกัน โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์

2.    ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1 จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ําประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ 
เว้นแต่ ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ ให้พิจารณาความสามารถในการ
ใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้

3. ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1 และ 2 ให้ส่วนราชการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อ        
ตรวจสอบ  ข้อเท็จจริง หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ทําสัญญาไม่มีบุคคล
ดังกล่าว จริง ให้ทําสัญญา โดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันได้



เอกสารที่ใช้ในการทําสัญญา

การทําสัญญา

สถานที่ทําสัญญา สังกัดที่รับทุน

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)



สถานที่ทําสัญญา

ทุน ก.วิทยาศาสตร์ฯ ทําสัญญาที่หน่วยงานต้นสังกัด    เช่น
�กรมควบคุมมลพิษ
�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
�ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  



การเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัว ก่อนเดินทางไปศึกษา

          เมื่อผลการตรวจสุขภาพผ่าน และได้เซ็นสัญญา                 
การรับทุนกับต้นสังกัดแล้ว  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ที่           
กลุ่มงานคลัง สํานักงาน ก.พ.



การเตรียมความพร้อมด้านภาษา

  สถาบันสอนภาษาต่างๆ ณ สถาบันสอนภาษา

    เช่น เอ.ยู.เอ , B.C. 

�  เตรียมผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS

� นักเรียนที่จะสมัครมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา  ต้องมีผลสอบ TOEFL IBT 79 

Computer based 213 หรือ  เทียบเท่า 550 ขึ้นไป หากสมัครมหาวิทยาลัย

ในสหราชอาณาจักร หรือออสเตรเลีย ต้องส่งผลสอบ TOEFL ตามที่ได้กล่าว

มาแล้ว หรือผลสอบ  IELTS 6.0 ขึ้นไป



การขอหนังสือรับรองการเงิน

�ให้นักเรียนส่ง (ทาง e-mail หรือ fax ) ที่อยู่ ของ
สถานศึกษาให้เจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ. โดยระบุแผนกที่
นักเรียนติดต่อด้วย

เช่น Office of Graduate Admissions

 University of ……………

ชื่อเมือง,  ชื่อรัฐ,  Area code



สถานศึกษาตอบรับ

  เมื่อได้รับหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วต้องส่งให้

เจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ. พิจารณาตรวจสอบก่อนว่าการ
ตอบรับมีเงื่อนไขหรือไม่ เป็นสาขาวิชาที่ได้รับทุนตาม
ประกาศฯ ตรงกับความต้องการของ             เจ้าของทุน
และส่วนราชการต้นสังกัด และจะได้ดําเนินการขั้นตอน
ต่อไป



เอกสารที่ใช้ในการทําหนังสือเดินทาง

� บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

� ทะเบียนบ้าน

� หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

� หนังสือส่งตัวของสํานักงาน ก.พ. (เฉพาะข้าราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลัย)

� สัญญาจ้าง (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย)

� ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท



สถานที่ทําหนังสือเดินทาง

อาคารกรมการกงสลุ  
ถนนแจ้งวฒันะ  

สาํนักงานสาขา             
ปิ$ นเกล้า และบางนา 

กรงุเทพ ฯ 
ขอนแก่น

อบุลราชธานี 
อดุรธานี

นครราชสีมา

 เชียงใหม ่ 
พิษณุโลก 

สงขลา ภเูกต็ 
ยะลา

สรุาษฏรธ์านี

ต่างจงัหวดั



การทําวีซ่า

� สํานักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรอง 

     ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการยื่น

     ขอวีซ่าของนักเรียน



การผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

�เอกสารที่ใช้ในการผ่อนผัน

� ภาพถ่ายใบสําคัญแบบ ส.ด. 9
� ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
� ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน
� ภาพถ่ายหนังสือเดินทางและวีซ่า
� ภาพถ่ายหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ ส.ด.35 

(ถ้ามี)



การอนุมัติให้ข้าราชการ/พนักงาน ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

        
        ในกรณีที่นักเรียนทุนเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ /
พนักงานมหาวิทยาลัย
        สํานักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
แจ้งกําหนดการเดินทางและดําเนินการให้ข้าราชการ/พนักงาน 
ทําสัญญาลาศึกษา และอนุมัติตัวบุคคล 

(เมื่อตั๋วโดยสารเครื่องบิน ได้รับการยืนยันวันเดินทางที่แน่นอนแล้ว)

03/12/53



การจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน 

        กลุ่มงานคลัง สํานักงาน ก.พ. จะเป็นผู้จองตั๋วโดยสาร
เครื่องบินให้นักเรียน  โดยนักเรียนต้องแจ้งกําหนดวันเดินทางให้
เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงทราบ เพื่อจะได้ส่งใบจองตั๋วให้กลุ่มงานคลัง
ดําเนินการจองตั๋วต่อไป ทั้งนี้ นักเรียนสามารถเดินทางไปศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียนได้ไม่เกิน                 10 วัน
          การสอบถามผลการจองตั๋วให้สอบถามโดยตรงที่
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลัง สํานักงาน ก.พ.
          อีเมล์ :   accts@ocsc.go.th

03/12/53



การเบิกค่าใช้จ่าย

�เมื่อมีการจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน สํานักงาน ก.พ. จะตั้งเบิก
ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในต่างประเทศในส่วนที่นักเรียนจะได้รับ เช่น 
เงินเดือนในต่างประเทศ ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ไว้ให้ด้วย    
หากนักเรียนรายใด ที่ยังไม่เบิกค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง (50,000 
หรือ 32,000 บาท) ก็จะได้รับในคราวเดียวกัน

03/12/53



การรับตั๋วโดยสารเครื่องบิน/การรับค่าใช้จ่าย

�เมื่อได้รับอนุมัติวีซ่า ให้นักเรียนติดต่อกลุ่มงานคลัง 
สํานักงาน ก.พ. เพื่อรับหนังสือไปรับ               ตั๋ว
โดยสารเครื่องบินที่บริษัทการบินไทย                   ถ.
หลานหลวง พร้อมกับรายงานตัวก่อนเดินทางไปศึกษา 
ณ ศูนย์จัดการศึกษาฯ  สํานักงาน ก.พ.

03/12/53



การรายงานตัวก่อนเดินทางไปศึกษา

      การรายงานตัวก่อนเดินทาง ให้นักเรียนถ่ายเอกสาร หนังสือเดินทาง
หน้าที่มีข้อมูลของนักเรียน วีซ่า จํานวนอย่างละ 1 ชุด และรูปถ่ายขนาด 
2 นิ้ว จํานวน 2 รูป มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ก่อนเดินทาง
ไปศึกษา

ขอย้ํา นักเรียนทุกคนต้องรายงานตัวก่อนเดินทางไปศึกษา

และเมื่อนักเรียนรับตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว SCAN หน้าตั๋ว

พร้อมทั้งตารางการบิน ให้แก่เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงด้วย เพื่อดําเนินการแจ้งกา
เดินทางให้ สนร. ทราบต่อไป

03/12/53




