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วันปฐมนิเทศ 

นักเรียนทุนรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ประจ าปี  2556 
(ทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ) 



ทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ 

สมัครสถานศึกษา 

ท ำสัญญา 

รายงานตัว 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดท าสัญญา 

ท่ีหน่วยงานต้นสังกัด เช่น 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

•มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

•มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



การจัดท าสัญญาการรับทุน 

• บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าสัญญา 

•  คุณสมบัติของผู้ค  าประกันฯ 

• การจัดท าสัญญาการรับกระทรวงวิทย์ฯ 

  มี  4 ชุด 

• จัดท าแนวการศึกษา 
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เอกสารที่ใช้ในการท าสัญญา 

บัตรประจ าตัวประชาชน/

ข้าราชการ 

ทะเบียนบ้าน 

ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

 

เอกสารเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล 

(ถ้ามี) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน /

ข้าราชการ 

ทะเบียนบ้าน 

ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

เอกสารเปลี่ยนช่ือ/ 

นามกกล (ถ้ามี) 
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•รายงานความก้าวหน้า 

• หาสถานศึกษาภายใน 1 ปี 

• การเพิกถอนทุน 

 

การด าเนินการภายหลังจัดท าสัญญา 
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• มหาวิทยาลัยของรัฐ   
• มหาวิทยาลัยเอกชน AIT 
•มหาวิทยาลัยรัฐหลักสูตรนานาชาติ 
•การลาเรียนต้องลาศึกษาเต็มเวลา (Full Time) 

 



ตัวอย่างการตอบรับจาก AIT 



ตัวอย่างการตอบรับจาก AIT 
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• แจ้งฝ่ายนักเรียนทุนฯ 

• ใบตอบรับให้เข้าศึกษา 

• หลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษา รายวิชา 

• ประมาณการค่าเทอม 
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• ผู้ท่ีก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก 

   แจ้งสถานภาพก าลังศึกษา 

• จะจ่ายค่าใช้จ่ายให้วันท่ี  
    26 กุมภาพันธ์ 2557 

•ส าหรับผู้ที่ได้รับทุนโท-เอก 

ผู้ทีก่ ำลังศกึษำ 
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• ค่าเล่าเรียน 
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
•ค่าประชุมสัมมนาในประเทศ 
•ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 
•ค่าท าวิจัย 
•ค่าคอมพิวเตอร์ 
•ค่าหอพัก (จ่ายเฉพาะทุนบุคคลทั่วไป) 

ค่ำใช้จ่ำยนักเรียนทุนในประเทศ 



.  ค่าเล่าเรียนตามท่ีจ่ายจริง 

.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจะจ่าย  6 เดือน / ครั ง 

   - ปริญญาตรี            5,420 บาท / เดือน 

   - ปริญญาโท         8,700 บาท / เดือน 

   - ปริญญาเอก           12,000 บาท / เดือน 
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ค่ำใช้จ่ำยของนักเรียนทุนในประเทศ 



 
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนในประเทศ 

 
•  ค่าประชุมทางวิชาการ  5,000 บาท /ปี 

•  ค่าหนังสือและอุปกรณ์  13,000 บาท / ปี 

•  ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย 

(ป.ตรี 8,000 บาท ป.โท 30,000 บาท ป.เอก 80,000 บาท) 

•  ค่าคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท 
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    กำรไปเสนอผลงำนระดับนำนำชำต ิ
 

•เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

•ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก 

• ไปเสนอแบบ Oral Presentation หรือ      
    Poster Presentation 

•  ไม่เกิน 2 ครั งตลอดหลักสูตร 
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ต้องก ำลังศึกษำระดับปริญญำเอก 

เก่ียวข้องกับวทิยำนิพนธ์ 

ระยะเวลำในกำรท ำวิจัยไม่เกิน 1 ปี  

    เป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือมหำวิทยำลัยที ่กพ.รับรอง 

การขออนุมัติเงินทางไปท าวิจัย ณ ต่างประเทศ 



     

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในแต่ละประเทศ 
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•ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ติดต่อนักเรียนทุน 
   เพ่ือก าหนดบัญชีเงินทุน 
   - ค่าเทอม 
   - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

การจัดส่งเงินทุน 

งวดแรก 



ตารางบัญชีเงินทุน 

สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU นางสาวอธิษฐาน  ทิมแย้มประเสริฐ รวม

Tel. 085 1696811 เอก มยิ.51-พย.51 ธค.51-พค.52 มยิ.52-พย.52 ธค.52-พค.53 มยิ.53-พย.53 ธค.53-พค.54

คา่เล่าเรียนและคา่บ ารุง 50,000 50,000 50,000 200,000

คา่ใชจ่้ายในการท าวิจยั 80,000 80,000

คา่หนงัสือและอุปกรณ์ 13,000 13,000 13,000 47,000

คา่ประชุมวิชาการ 5,000 5,000 5,000 20,000

คา่คอมพิวเตอร์ 40,000

คา่ใชจ่้ายส่วนตวั 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 548,400

รวม 180,000 72,000 220,000 72,000 140,000 72,000 895,400

2551 2552 2553



ตารางบัญชีเงินทุน AIT 

Currency Aug08 Jan09 June/July Aug09 Jan10 Total

Tuition fee (per credit)Baht 196,000      196,000     196,000     196,000    1,176,000  

Registration fee Baht 20,000        20,000       20,000       20,000      120,000     

Accommodation Baht 17,250        17,250       6,900       17,250       17,250      117,300     

Bursary Baht 60,000        60,000       24,000     60,000       60,000      380,400     

Book Baht 13,000        13,000       34,000       

Computer Baht 40,000        40,000       

Research supply Baht 80,000       

346,250     293,250     30,900    306,250     293,250    1,947,700 

**  ค่าประชุมสมัมนา 5,000 บาท/ปี ใหผู้ร้บัทุนส ารองจ่ายไปก่อน แลว้ส่งหลกัฐานใบเสรจ็รบัเงนิในการเขา้รว่มประชุมสมัมนามาเบกิที่งานนกัเรยีนทุน

นางณฐันาร ี สขุเสกสรรค ์   Ms. Natanaree  Sooksaksun

Ph.D  in Indistrial Engineering & Management , School of Engineerring and Technology , AIT

Sub-total in Thai Baht
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ติดต่อมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด  
เพื่อก าหนดหน่วยประสานงาน 
- จัดส่งเงินทุนงวดแรก (เก็บใบเสร็จไว)้ 
- นักเรียนทุนเบิกจ่ายเงินทุนท่ีสถาบัน 

การส่งเงินทุนการศึกษา 
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• นักเรียนทุนรายงานผลการศึกษามาที่ 
  ฝ่ายนักเรียนทุนฯ 
- ภาคต้น เดือนเมษายน 
-ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน 
- ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน 

• ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ประเมินผลการศึกษา 

การส่งเงินทุนการศึกษา 

งวดถัดไป 



ปริญญาตรี     4 ปี 
ปริญญาโท  2 ปี+6 เดือน+6 เดือน 
ปริญญาเอก 4 ปี+6 เดือน+6 เดือน 
หรือ หลักสูตร +6 เดือน+6 เดือน 
- การศึกษาด้วยทุนส่วนตัว 
  

ระยะเวลาในการศึกษา 



     

 

 

 

นักเรียนทุนทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว 
• รายงานตัวกบัเจ้าหน้าที ่ก.วิทย์ฯ 
• รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต้นสังกดั 
•  ให้หน่วยงานต้นสังกดัแจ้ง ก.วิทย์ฯ 
• ค านวณวันชดใช้ทุน 

ส าเร็จการศึกษา 



     

 

 

 

กรณียงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

• การขอยุติการศึกษา 
• การรายงานตัวเข้าท างาน  
(ยังไม่ส าเร็จารศึกษา) 
• ขอให้แจ้งให้ ก.วิทย์ฯ ทราบ  
•รายงานการศึกษาทุกภาคการศึกษา (เช่นเดิม) 



     

 

 

 

การคนืค่าใช้จ่ายเหลือจ่าย 

มหาวทิยาลยัจะคนืเงินทุนเหลอืจ่าย                                          
คนื   มาที่โดยส่ังจ่ายเช็คมาที่ 
ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 



     

 

 

 

- ระเบียบการปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
- จ านวนวันชดใช้ทุน 
- การชดใช้เงินทุน 
- การผ่อนช าระ 

การชดใช้เงินทุน 



     

 

 

 

คู่มือการรับทุน 
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ขอให้ประสบความส าเร็จทุกคน 


