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ตามท่ีสถาบันส%งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี (สสวท.) ได�ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก

เพ่ือรับทุนพัฒนาและส%งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ศึกษาต%างประเทศ 

ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก และผลการประเมินการดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคล 

เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต%างประเทศระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก เมื่อเสร็จสิ้นลงแล�ว ฝ�าย พสวท. ส%ง

มอบประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทุนฯ เพ่ือฝ�ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษาดำเนินการในส%วนท่ีเก่ียวข�อง

ต%อไป ดังนี้ 

 

1. ฝากผู'รับทุนให'อยู�ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. 

 ฝ�ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห,ฝากผู�รับทุนให�อยู%

ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ภายหลังการดำเนินการประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนพัฒนาและส%งเสริมผู�มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี ศึกษาต%างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก 

ประจำปLการศึกษา นั้น โดยแนบเอกสารรายชื่อผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก 

ศึกษาต%างประเทศ ตามจำนวนนักเรียนทุนที่ประกาศรายชื่อให�ครบถ�วน  

 

2. การจัดการปฐมนิเทศมีสิทธิรับทุน พสวท. ศึกษาต�างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก 

  ภายหลังจากขอความอนุเคราะห,ฝากผู�รับทุนให�อยู%ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. เรียบร�อยแล�ว โดย

มีข้ันตอนดังนี้ 

   1.ขออนุมัติหลักการจัดปฐมนิเทศผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. ศึกษาต%างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และ

ปริญญาเอก ศึกษาต%างประเทศ ณ วันเวลา และสถานที่ตามกำหนดการ 

   2. ขออนุมัติค%าใช�จ%ายการปฐมนิเทศผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. ศึกษาต%างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก 

และปริญญาเอก 

   3. จัดทำหนังสือเชิญและหนังสือขอขอบคุณวิทยากร และผู�เก่ียวข�องข�อง 

   4. ดำเนินการจัดสถานที่พักสำหรับนักเรียนทุนที่เข�าร%วมปฐมนิเทศ 

   5. จัดทำการเบิกค%าตอบแทนสำหรับวิทยากร ค%าพาหนะสำหรับวิทยากรและนักเรียนทุน พสวท.  

ตามสิทธิ 

   6. จัดทำการเบิกจ%ายค%าสถานที่และที่พัก ตามระเบียบฝ�ายการเงินและบัญชี สสวท. 

 

3. ขั้นตอนการดำเนินการของผู'มีสิทธิรับทุน พสวท. ก�อนเดินทางไปศึกษา ณ ต�างประเทศ 

 ตามประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนพัฒนาและส%งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร,และ 

เทคโนโลยี ศึกษาต%างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปLการศึกษา นั้น และนักเรียนทุนได� 
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ปฐมนิเทศเรียบร�อยแล�ว กำหนดให�ผู�รับทุนดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับระดับบัณฑิตศึกษาในช%วงรอไปศึกษา

ต%างประเทศ ดังน้ี  

 3.1 การเลือกกิจกรรมของผู�มีสิทธิรับทุนในระหว%างก%อนเดินทางไปศึกษา ณ ต%างประเทศ ผู�มีสิทธิรับทุน 

อาจเลือกปฏิบัติอย%างใดอย%างหนึ่งที่ไม%เป8นอุปสรรคต%อการเตรียมตัวไปศึกษาต%อต%างประเทศ  ได�แก% 

  (1) เรียนภาษาต%างประเทศเพื่อเตรียมความพร�อมในการไปศึกษาต%างประเทศ 

  (2) ศึกษาต%อระดับปริญญาโท หลักสูตรปกติ ภายในประเทศ 

  (3) ปฏิบัติงานวิจัยร%วมกับอาจารย,/นักวิจัย 

3.2 การรายงานความก�าวหน�าทางการศึกษา 

  ฝ�ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา กำหนดให�ผู�มีสิทธิรับทุนรายงานความก�าวหน�าทางการ

ศึกษาทุก 3 เดือน นับตั้งแต%การประกาศรายชื่อผู �มีสิทธิได�รับทุนพัฒนาและส%งเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี ศึกษาต%างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปLการศึกษา น้ัน 

กรณีผู�รับทุนไม%สามารถเดินทางไปศึกษาต%างประเทศได�ภายในระยะเวลา 1 ปL นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก

เป8นผู�รับทุน จะถูกเพิกถอนการให�ทุนไปต%างประเทศและจะต�องศึกษาต%อระดับปริญญาโทหรือเอกภายในประเทศ

หรือปฏิบัติงานตอบแทนทุนหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 3.3 การสมัครสถานศึกษาของนักเรียนทุน 

  1. การหาสถานศึกษาภาษาอังกฤษในต%างประเทศให�ผู �ร ับทุน (กรณีทุนปริญญาตรี) หรือ

ดำเนินการให�ผู�มีสิทธิรับทุนเข�าร%วมโครงการ Pre-Academic Orientation (กรณีทุนปริญญาโท/เอก) ซึ่งจัดโดย

สำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ผู�มีสิทธิรับทุนอาจเลือกเข�าศึกษาภาษาอังกฤษก%อนเข�าศึกษาในโปรแกรมปริญญาโท/เอกตาม

คำแนะนำหรือข�อกำหนดของมหาวิทยาลัยที่รับเข�าศึกษาได� 

  2. หาสถานศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่โครงการ 

พสวท. กำหนด สำหรับผู�มีสิทธิรับทุน 

   ทุนปริญญาตรี  สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ 
   ทุนปริญญาโท-เอก  ผู�มีสิทธิรับทุนอาจเลือกดำเนินการเอง โดยฝ�ายประสานและบูรณาการ        

         ทุนการศึกษาดูแลและให�คำปรึกษาโดยใกล�ชิด 
  

   ทุนปริญญาเอก 

3.4 การขอหนังสือรับรองทางการเงิน สำหรับผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. 

ฝ�ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองทางการเงินสำหรับผู�มีสิทธิ 

รับทุน พสวท. เพื่อการสมัครสถานศึกษา และการทำหนังสือตรวจลงตรา โดยเสนอถึงผู�อำนวยการ สสวท. เมื่อการลง

นามเสร็จสิ้น แจ�งรับเอกสารเพื่อการดำเนินการในส%วนที่เก่ียวข�องต%อไป 
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 3.5 การขออนุมัติเดินทางไปศึกษาต%อ ณ ต%างประเทศ 

  ฝ�ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุมัติเดินทางไปศึกษาต%อ  

ณ ต%างประเทศ เม่ือผู�มีสิทธิรับทุนได�ตอบรับจากสถานศึกษาเรียบร�อยแล�ว โดยผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องมีผลการตรวจ

สุขภาพอนามัย (ผลตรวจสุขภาพร%างกายและสุขภาพจิต) ตามคณะกรรมการแพทย, ก.พ. กำหนด โดยเสนอถึง

ผู�อำนวยการ สสวท. เม่ือการลงนามเสร็จสิ้น แจ�งรับเอกสารเพ่ือการดำเนินการในส%วนท่ีเก่ียวข�องต%อไป 

 3.6 การขอหนังสือตรวจลงตรา (วีซ%า) 

ฝ�ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองทางการเงินสำหรับผู�มีสิทธิ 

รับทุน พสวท. เพื่อการทำหนังสือตรวจลงตรา โดยเสนอถึงผู�อำนวยการ สสวท. เม่ือการลงนามเสร็จสิ้น แจ�งรับเอกสาร

เพ่ือการดำเนินการในส%วนท่ีเก่ียวข�องต%อไป 

3.7 การขอออกบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 

  เมื ่อผู �มีสิทธิรับทุนได�รับการเดินทางไปศึกษาต%อ ณ ต%างประเทศ จาก สสวท. แล�ว และได�

ดำเนินการหนังสือตรวจลงตราเรียบร�อยแล�ว ผู�มีสิทธิรับทุนได�ดำเนินการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินกับการ

บินไทย และส%งคำขออนุมัติซื ้อบัตรโดยเครื่องบินมายัง สสวท. ฝ�ายประสานและดำเนินการทุนการศึกษา 

ดำเนินการขออนุมัติหลักการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินให�แก%ผู�รับทุน พสวท. เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ ต%างประเทศ 

โดยเสนอถึงผู�อำนวยการ สสวท. เม่ือการลงนามเสร็จส้ิน แจ�งรับเอกสารเพ่ือการดำเนินการในส%วนท่ีเก่ียวข�องต%อไป 

3.8 การรายงานตัวก%อนการเดินทาง ณ สำนักงาน ก.พ. 

 การรายงานตัวก%อนการเดินทางไปศึกษา ณ สำนักงาน ก.พ. ของผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. โดยการ

แจ�งข�อมูลการเตรียมเอกสารเพื่อการรายงานตัวดังกล%าว ตามระเบียบ ก.พ. ดังน้ี 

            1. รูปถ%ายหน�าตรง สุภาพ ถ%ายไว�ไม%เกิน 1 ปL ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

2. สำเนาหนังสืออนุมัติเดินทางไปศึกษาต%อ ณ ต%างประเทศ ฉบับของผู�มีสิทธิรับทุน  

3. ผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาเรียบร�อยแล�ว  

4. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา ณ ต%างประเทศ รวมถึงเอกสารต%าง ๆ ที่เก่ียวข�อง 

5. ผลการตรวจสุขภาพอนามัย (กรณีผลตรวจส%งโดยตรงให�ผู�มีสิทธิรับทุน) แต%หากผลตรวจทาง 

โรงพยาบาลดำเนินการส%งไปยังสำนักงาน ก.พ. โดยตรง ขอให�แจ�งนักเรียนให�ติดต%อเจ�าหน�าที่สำนักงาน ก.พ.เพื่อ

ตรวจสอบผลการตรวจให�เรียบร�อยก%อน จึงขอรายงานตัวต%อไปได� 

6. ผลสอบภาษาอังกฤษตามระดับคะแนนที่สถานศึกษากำหนด 

7. สำเนาหนังสือรับรองทางการเงิน สำหรับผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. 

8. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

9. สำเนาหนังสือตรวจลงตรา (Visa) 

10. สำเนาตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
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11. กรณีผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. เพศชาย ต�องดำเนินการส%งหลักฐานการเรียน รด. 3 ปL ได�แก%  

สำเนาใบ สด 9 / สด 8 สำเนาทะเบียนบ�าน และสำเนาบัตรประชาชน โดยหากผู�มีสิทธิรับทุนต�องการให�สำนักงาน 

ก.พ.ดำเนินการผ%อนผันการตรวจเลือกทหาร ต�องแจ�งให�ผู �มัสิทธิรับทุนดำเนินการแจ�งสำนักงาน ก.พ. พร�อม

หลักฐานการขอผ%อนผันด�วยโดยลำดับ 

 

4. ขั้นตอนการดำเนินการของผู'มีสิทธิรับทุน พสวท. ระหว�างศึกษา ณ ต�างประเทศ 

4.1 การรายงานตัว ณ สำนักงานผู�ดูแลนักเรียนในต%างประเทศ (สนร.) 

  เมื่อผู�มีสิทธิรับทุนเดินทางตามการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยเดินทางถึงปลายทาง ณ ประเทศที่

ศึกษา เรียบร�อยแล�ว ผู�มีสิทธิรับทุนต�องรายงานตัวต%อสำนักงานผู�ดูแลนักเรียนในต%างประเทศ (สนร.) ตามระเบียบ 

ก.พ. ต%อไป โดยฝ�ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา ต�องติดตามทราบการเดินทางของหนักเรียนผ%าน

ไปรษณีย,อิเล็กทรอนิกส, โดยลำดับ 

4.2 การรายงานตัว ณ สถานเอกอัครราชทูต (กรณีศึกษาในประเทศท่ีไม%มี สนร. ดูแล) 

เมื่อผู�มีสิทธิรับทุนเดินทางตามการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยเดินทางถึงปลายทาง ณ ประเทศที่

ศึกษา เรียบร�อยแล�ว ผู�มีสิทธิรับทุนต�องรายงานตัวต%อสถานเอกอัครราชทูต ตามระเบียบ ก.พ. ต%อไป โดยฝ�าย

ประสานและบูรณาการทุนการศึกษา ต�องติดตามทราบการเดินทางของหนักเรียนผ%านไปรษณีย,อิเล็กทรอนิกส, โดย

ลำดับ 

  4.3 การขอขยายเวลาศึกษา 

  การขอขยายเวลาการศึกษาของผู�มีสิทธิรับทุนเป8นไปกรอบเวลาศึกษาในระดับการศึกษาตาม

กำหนดทุนการพิจารณา สสวท. ได�มอบอำนาจ สนร. เม่ือผู�มีสิทธิรับทุนขอขยายเวลาเกินกรอบระยะเวลาศึกษาผู�มี

สิทธิรับทุนแจ�งความประสงค,ผ%าน สนร. และฝ�ายประสานทุนดำเนินการเสนอลงนามตามคำขอโดยลำดับ และเม่ือ

ผลการพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการแจ�งสำนักงาน ก.พ. เพื่อดำเนินการในส%วนที่เกี่ยวข�องต%อไป หากการขอขยาย

เวลาเกินเกณฑ,ที่ พสวท. กำหนด ให�นำเรื่องเข�าคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาต%างประเทศ พิจารณา

เป8นกรณีๆ ไป 

 4.4 การขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป8นระดับปริญญาโท-เอก 

ผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. แจ�งความประสงค,ผ%าน สนร. และฝ�ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา

ดำเนินการเสนอลงนามตามคำขอและเป8นไปตามเกณฑ,ที่ พสวท. กำหนด และเมื่อผลการพิจารณาอนุมัติตามคำ

ขอ ดำเนินการแจ�งสำนักงาน ก.พ. เพื่อดำเนินการในส%วนท่ีเก่ียวข�องต%อไป   
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 4.5 การขอพักการศึกษาชั่วคราว 

  ผู �มีสิทธิรับทุน พสวท. แจ�งความประสงค,ผ%าน สนร. / สถานเอกอัครราชทูต หากการขอพัก

การศึกษาชั ่วคราวเกินเกณฑ,ที่ พสวท. กำหนด ให�นำเรื ่องเข�าคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา

ต%างประเทศ พิจารณาเป8นกรณีๆ ไป  

 4.6 การขออนุมัติเข�าร%วมประชุมทางวิชาการ 

  ผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. แจ�งความประสงค,ผ%าน สนร. / สถานเอกอัครราชทูต โดยใช�หลักเกณฑ,

ของสำนักงาน ก.พ. โดยสำนักงาน ก.พ. เป8นผู�พิจารณาอนุมัติ หากการขออนุมัติเข�าร%วมประชุมทางวิชาการเกิน

เกณฑ,ท่ี ก.พ. กำหนด ให�นำเร่ืองเข�าคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาต%างประเทศ พิจารณาเป8นกรณีๆ ไป 

 4.7 การขอกลับไทยชั่วคราว (กลับเยี่ยมบ�านชั่วคราว) 

  ผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. แจ�งความประสงค,ผ%าน สนร. / สถานเอกอัครราชทูต และแจ�งให� สสวท. 

ทราบต%อไป ฝ�ายประสานทุนรับทราบและตรวจสอบสถานะนักเรียนทุนให�ข�อมูลเป8นปcจจุบันต%อไป 

 4.8 การขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

  ผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. แจ�งความประสงค,ผ%าน สนร. หรือยื่นคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข�องเป8นไป

ตามเกณฑ,ท่ี พสวท. กำหนด ฝ�ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษาเสนอผู�อำนวยการ สสวท. ลงนาม เม่ือคำขอ

อนุมัติให�ดำเนินการแจ�งผู�เก่ียวข�องต%อไป 

 4.9 การอนุมัติให�ผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. ฝGกงานช%วงปHดภาคเรียนฤดูร�อน 

  ผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. แจ�งความประสงค,ผ%าน สนร. / สถานเอกอัครราชทูต หรือยื่นคำขอและ

เอกสารที่เก่ียวข�องเป8นไปตามเกณฑ,ที่ พสวท. กำหนด ฝ�ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษาเสนอผู�อำนวยการ 

สสวท. ลงนาม เม่ือคำขออนุมัติให�ดำเนินการแจ�งผู�เก่ียวข�องต%อไป 

 4.10 ขอเปลี่ยนแนว หรือสาขาวิชาท่ีศึกษา 

  ผู�มีสิทธิรับทุนที่เดินทางไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก เมื่อศึกษาผ%านไปช%วงระยะหนึ่ง และ

มีความจำเป8นต�องเปลี่ยนแนวศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึงระดับการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา หรือการเปลี่ยน

ประเทศที ่ศึกษา ให�เสนอเรื ่องขออนุมัติต%อสำนักงานผู�ดูแลนักเรียน (สนร.) เพื่อให�คณะอนุกรรมการ พสวท. 

ระดับอุดมศึกษาต%างประเทศพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อได�รับอนุมัติแล�วจึงจะเปลี่ยนแนวการศึกษาหรือประเทศที่ศึกษาได� 

โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

  (1) หนังสือขออนุมัติของผู�รับทุน โดยระบุถึงเหตุผล ความจำเป8น 

  (2) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

  (3) ข�อคิดเห็นของอาจารย,ท่ีปรึกษา 
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  (4) หนังสือตอบรับเข�าศึกษาในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่จะขออนุมัติใหม% ตลอดจน

เนื้อหาหลักฐานการเรียนในสาขาวิชานั้นๆ 

 หมายเหตุ สำหรับผู�รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม�สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได'  

 4.11 การสมรส 

  ผู�มีสิทธิรับทุนส%งคำขอการขออนุญาต หรือขออนุมัติจดทะเบียนสมรส โดยนำเสนอผู�อำนวยการ 

สสวท. พิจารณาลงนาม ซ่ึงการสมรสพิจารณาตามหลักเกณฑ, ก.พ. ดังนี้ 

1.การสมรสกับคนไทยไม%ต�องขออนุมัติจากสำนักงานผู�ดูแลนักเรียน (สนร.) เพียงแต%ส%งหลักฐาน 

การสมรสให�ทราบ 

2. กรณีสมรสกับชาวต%างชาติ ต�องแสดงเหตุผลให�เป8นท่ีพอใจว%าจะไม%สละสัญชาติ 

 และเม่ือผลพิจารณาอนุญาต หรือขออนุมัติจดทะเบียนสมรส ขอให�แจ�งผู�เก่ียวข�องต%อไป 

 

5. ขั้นตอนการดำเนินการของผู'มีสิทธิรับทุน พสวท. เม่ือสำเร็จการศึกษา ณ ต�างประเทศ 

 5.1 การรายงานตัวหลังหรือใกล�สำเร็จการศึกษา และการรายงานตัวหลังทำงานวิจัยภายหลังสำเร็จ

ระดับปริญญาเอก 

   เมื ่อผู �มีสิทธิรับทุน พสวท. ใกล�จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติ

งานวิจัยภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล�ว ต�องทำหนังสือแจ�งผ%านสำนักงานผู�ดูแลนักเรียน (สนร.)  

ไปยัง สสวท. ทราบ เพื่อแจ�งให�คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษาทราบ และเพื่อ สนร. จะได�

จัดส%งบัตรโดยสารเคร่ืองบินเท่ียวกลับประเทศไทย เงินสดติดตัวระหว%างเดินทางและเงินค%าขนส%งสิ่งของกลับให�ตาม

อัตราที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยผู�รับทุนต�องเดินทางกลับในโอกาสแรกที่จะทำได� ในกรณีที่ยังไม%อาจเดินทาง

กลับในทันที เนื่องจากมีภาระจะต�องทำ เช%น การส%งของกลับ เป8นต�น ทางราชการจะผ%อนผันระยะเวลาในการ

เตรียมการดังกล%าวให�ไม�เกิน 20 วัน นับตั้งแต%วันถัดจากวันที่สำเร็จการศึกษาจนถึงเดินทางกลับประเทศไทยและ

รายงานตัวเข�าปฏิบัติราชการ โดยถือเป8นระยะเวลาเตรียมตัวเดินทางกลับ ทั้งนี้ หากระยะเวลาการรับทุนสิ้นสุดลง

แล�ว ผู�รับทุนจะไม%ได�รับค%าใช�จ%ายใด ๆ ในช%วงเวลาเตรียมตัวเดินทางกลับ ดังกล%าว 

  ก%อนเดินทางกลับให�ผู�มีสิทธิรับทุนนำเอกสารต%าง ๆ ดังต%อไปนี้ เพื่อประกอบการรายงานตัว/ส%ง
ตัวเข�าปฏิบัติงาน ผ%าน https://dpstframework.com โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. สมัครสมาชิก 
2. ยืนยันรหัสผ%านท่ีได�รับทางอิเมลส, หรืออิเมลส,อาจเข�าไปอยู%ในอิเมลส,ขยะ 
3. เข�าสู%ระบบ จะปรากฏแถบแบบฟอร,มออนไลน, 
4. ยืนยันตัวตนเพ่ือใช� E-signature 
5. กรอกข�อมูลในแบบฟอร,มออนไลน, 
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ไฟล,เอกสารท่ีต�องแนบในการรายงานตัวออนไลน, ประกอบด�วย 

1. รูปถ%าย 
2. ประวัติและผลงาน (CV) 
3. สำเนาการสอบจบแล�ว หรือ หลักฐานจากสถานศึกษาแสดงว%าสำเร็จการศึกษา ได�แก% 

ประกาศนียบัตร หรือ  ปริญญาบัตร  หรือ หนังสือรับรองว%าสำเร็จการศึกษา ที่ระบุวันที่สำเร็จ
การศึกษา คือวันที่สถานศึกษาระบุ ไม%ใช%วันรับปริญญา 

4. สำเนาบทคัดย%อวิทยานิพนธ, 
  เมื่อมาถึงประเทศไทยแล�วผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. จะต�องรีบไปรายงานตัว โดยติดต%อเจ�าหน�าที่ของ

ศูนย,จัดการศึกษาในต%างประเทศและบริหารความรู�  สำนักงาน ก.พ. และฝ�าย พสวท. สสวท. ภายใน 20 วัน โดย

มอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษาดังกล%าวให�เจ�าหน�าที่ ซ่ึงจะให�ผู�รับทุนเขียนแบบรายงานตัวสำเร็จการศึกษาและ

เตรียมตัวเข�าปฏิบัติงานหรือดำเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องต%อไป 

 

 

 

............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการการดูแลนักเรียนทุน พสวท.ศึกษาต�างประเทศ 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั�นตอนการดาํเนินการของผูม้ีสิทธิ

รบัทนุ พสวท. ก่อนเดินทาง 

ไปศึกษา 

การเลือกกจิกรรมของนกัเรียนทนุใน

ระหว�างก�อนเดนิทางไปศึกษา  

ณ ต�างประเทศ 

การรายงานความก�าวหน�าทางการศึกษา 

การสมัครสถานศึกษาของนักเรียนทุน

การขอหนังสือรับรองทางการเงิน สำหรับผู�มี

สิทธิรับทุน พสวท.  

การขออนุมตัิเดนิทางไปศึกษาต�อ  

ณ ต�างประเทศ 

การขอหนังสือตรวจลงตรา  

การขอออกบัตรโดยสารเครื่องบิน 

การรายงานตัวก�อนการ 

ฝากผู�รับทุนให�อยู�ใน

ความดูแลของ

สำนักงาน ก.พ. 

การปฐมนิเทศผู�มสีิทธิ

รับทุน พสวท.  



แผนการการดูแลนักเรียนทุน พสวท.ศึกษาต�างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนนิการของผู�มี

สิทธิรับทุน พสวท. ระหว�าง

ศึกษา  

การรายงานตัว  

ณ สำนักงานผู�ดูแล

นักเรียนในต�างประเทศ 

การรายงานตัว ณ สถาน

เอกอัครราชทูต 

การขอขยายเวลาศึกษา 

การขอกลับไทยช่ัวคราว  

(กลับเยี่ยมบ�านช่ัวคราว) 

การขอพักการศึกษาชั่วคราว

  

การขออนุมัติเข�าร�วม

ประชุมทางวิชาการ 

การขออนุมตัิปฏิบัติงานวิจยั

ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

การขออนุมตัิเปล่ียนระดับ

การศึกษาจากระดับปริญญาเอก

เป;นระดับปริญญาโท-เอก 

การอนุมัติให�ผู�มีสิทธิรับทุน พสวท. 

ฝ<กงานช�วงป=ดภาคเรียนฤดูร�อน 

ขอเปลี่ยนแนว หรือสาขาวิชาท่ีศึกษา

  

    การสมรส  

การรายงานตัวหลังหรือใกล�สำเร็จการศึกษาและการ

รายงานตัวหลังทำงานวิจัยภายหลังสำเร็จ 

ระดับปริญญาเอก 

ขั้นตอนการดำเนินการของผู�มีสิทธิรับทุน 

พสวท. เม่ือสำเร็จการศึกษา ณ ต�างประเทศ 
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ภาคผนวก 
(ตัวอย�างหนังสือรายงานความก'าวหน'าการเตรียมระหว�างรอเดินทางไปศึกษาต�อ ณ ต�างประเทศ) 

 
ท่ีอยู%.................................................  
........................................................  
........................................................  

วันท่ี ................................................. 

เรื่อง   รายงานความก�าวหน�าการเตรียมตัวของผู�ได�รับทุน พสวท. ศึกษาต%างประเทศ  
         ประจำปLการศึกษา .......... ครั้งท่ี ......  

เรียน   ผู�อำนวยการสถาบันส%งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี  

สิ่งที่แนบมาด'วย   1. ……………………………………………….  
   2. ……………………………………………….  

ข�าพเจ�า นาย/นางสาว.................................... ผู�ได�รับทุน พสวท. ศึกษาต%างประเทศ ระดับ
......................... กลุ%มวิชา..................... ประจำปLการศึกษา................ ปcจจุบันกำลัง ................(ศึกษาระดับ.../จบ
การศึกษาระดับ.../ทำงานวิจัย...) ณ .......................... ขอรายงานความก�าวหน�าในการเตรียมตัวเพื่อเดินทางไป
ศึกษาต%อ ณ ต%างประเทศ คร้ังท่ี ......... (เดือน... – เดือน...) ดังนี้  

1. ...............................…………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

    2. ……………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(............................................) 

นักเรียนทุน พสวท. 
 

โทรศัพท, .........................................  
อีเมล, .............................................. 



9 
(ตัวอย�างหนังสือขออนุมัติเบิกเงินค�าใช'จ�ายประจำเดือน ระหว�างรอเดินทางไปศึกษาต�อ ณ ต�างประเทศ) 

 
ท่ีอยู%.................................................  
........................................................  
........................................................  

 วันท่ี ................................................. 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค%าใช�จ%ายการเตรียมตัวระหว%างรอเดินทางศึกษา ณ ต%างประเทศ  

เรียน ผู�อำนวยการสถาบันส%งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี  

สิ่งที่แนบมาด'วย 1. ……………………………………………….  
2. ……………………………………………….  

ข�าพเจ�า นาย/นางสาว.................................... ผู �ได�รับทุน พสวท. ศึกษาต%างประเทศ ระดับ
......................... กลุ%มวิชา..................... ประจำปLการศึกษา................ ปcจจุบันกำลัง ................(ศึกษาระดับ.../จบ
การศึกษาระดับ.../ทำงานวิจัย...) ณ .......................... และได�เล ือกทำกิจกรรมระหว%างรอเดินทาง คือ
........................ (เรียนภาษา.............. ณ ................... /ศึกษาต%อปริญญา............สาขา....... คณะ..................  
ณ .............../ ปฏิบัติงานวิจัยร%วมกับ.............. หน%วยงาน..........) โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรม ดังเอกสาร 
ที่แนบมา  

ในการนี ้  ข �าพเจ �าขออน ุม ัต ิเบ ิกเง ินค %าใช �จ %ายการเตร ียมตัวระหว%างรอเดินทางศึกษา  
ณ ต%างประเทศ งวดที่…………………(เดือน…………..ถึง…..เดือน……….ปL …..) รวมท้ังสิ้น ……………………..บาท  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกเงินค%าใช�จ%ายงวดที่…………… จำนวน............ บาท  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(............................................) 

นักเรียนทุน พสวท. 
 
 
 
โทรศัพท, .........................................  
อีเมล, .............................................. 
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(ตัวอย�างหนังสือขอ Financial Statement ประกอบการสมัครสถานศึกษา ณ ต�างประเทศ) 

ท่ีอยู%...........................................................................  
………………………………………………………………………..  

          วัน.......................เดือน..............ปL....................... 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห,ออกหนังสือรับรองทางการเงิน  
เรียน ผู�อำนวยการสถาบันส%งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี  
สิ่งท่ีส%งมาด�วย   1. ผลการสอบภาษาอังกฤษ  

         2. เอกสารจากมหาวิทยาลัยที่แสดงค%าเล%าเรียน  

ข�าพเจ�านาย/นางสาว............................................................... (ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ) 
นักเรียนทุน พสวท. ปcจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญา............................... ชั้นปLที่ .......... (หรือสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา..............................) สาขาวิชา.............................. ศูนย,มหาวิทยาลัย............................................. 
เป8นผู�ได�รับทุนการศึกษาต%อ ณ ต%างประเทศ สาขาวิชา................ ระดับปริญญา.................................. ประจำปL
การศึกษา ......... มีความประสงค,ขอหนังสือรับรองทางการเงิน (Financial Statement) เพื่อประกอบการสมัคร
สถานศึกษา ณ ประเทศ................................... จำนวน ...... ฉบับ ดังน้ี 

มหาวิทยาลัย/เมือง/รัฐ  ระดับการศึกษา/สาขาวิชา  เงินทุนการศึกษาที่ สสวท. ให'การ
สนับสนุน (.....หน�วยเงิน....)/ปX  

 

1. มหาวิทยาลัย..................  
เมือง ..............................  
รัฐ...................................  

M.Sc/…………………..  
หรือ  
Ph.D/.....................  

ค%าเล%าเรียน = ………………..  
ค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด = 
……………….  

 

2. มหาวิทยาลัย..................  
เมือง ..............................  
รัฐ...................................  

M.Sc/…………………..  
หรือ  
Ph.D/.....................  

ค%าเล%าเรียน = ………………..  
ค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด = 
……………….  

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให�ความอนุเคราะห,ดังกล%าวด�วย จะขอบคุณยิ่ง  

                                                                       ด�วยความนับถือ  

 
                                                            (นาย/นางสาว..................................)  
                                                                      นักเรียนทุน พสวท.  
โทร..........................................  
e-mail :…………………………….. 
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(ตัวอย�างหนังสือขออนุมัติเดินทางไปศึกษา ณ ต�างประเทศ) 

   ท่ีอยู% ……………………………………………………………  
………………………………………………………………..  
………………………………………………………………..  

                               วันที่.............................................................. 
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปศึกษาต%อระดับปริญญา.........................ณ ประเทศ....................................................  
เรียน ผู�อำนวยการสถาบันส%งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี  
สิ่งท่ีส%งมาด�วย   1. สำเนาหนังสือตอบรับจาก ………………………………………..ประเทศ..........................................  

         2. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาระดับปริญญา..........................จากมหาวิทยาลัย.................  
 3. สำเนาหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญา...................มหาวิทยาลัย.....................  
 4. สำเนาหนังสือแสดงผลการสอบ TOFLE หรือ IELTS = ……………  

  ด�วยข�าพเจ�านาย/นางสาว..................................................นักเรียนทุน พสวท. ปcจจุบันกำลังศึกษา 
ระดับปริญญา....................(หรือสำเร็จการศึกษา) สาขาวิชา.................คณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัย................. 
และเป8นผู�ได�รับคัดเลือกให�รับทุนระดับปริญญา...........................ศึกษา ณ ต%างประเทศ สาขาวิชา......................
ประจำปLการศึกษา..................... . บัดนี้ ข�าพเจ�าได�รับการตอบรับให�เข�าศึกษาระดับปริญญา........................
สาขาวิชา.................................ณ มหาวิทยาลัย.................ประเทศ...................................... 
โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเปHดเรียนในวันท่ี......................................และคาดว%าจะเดินทางในวันที่
.......................................................... รายละเอียดดังเอกสารสิ่งที่ส%งมาด�วย  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

      ขอแสดงความนับถือ 

 
                 (นาย/นางสาว.......................................)  

        นักเรียนทุน พสวท.  
 
 
 
 
 
โทรศัพท, ..........................................  
E-mail …………………………………….. 
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(ตัวอย�างแบบแจ'งความประสงค%เข'าปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา) 
 
 

 
                     แบบแจ'งความประสงค%เข'าปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษา 

 
วันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ................  

เรียน ผู�อำนวยการ สสวท.  

ข�าพเจ�า (นาย/นางสาว) ................................................................................ผู�สำเร็จการศึกษาขอรายงานตัวเพ่ือแสดงว%า
ข�าพเจ�าได�สำเร็จการศึกษา ระดับ...................................................................  

vvปริญญาตรี สาขาวิชา........................................................... สถานท่ีศึกษา........................................................  
ด�วยทุน....................................................ของ (ระบุเจ�าของทุน)........................................................ระยะเวลา................ปL  

vvปริญญาโท สาขาวิชา........................................................... สถานท่ีศึกษา  
ด�วยทุน....................................................ของ (ระบุเจ�าของทุน)........................................................ระยะเวลา................ปL  

vvปริญญาเอก สาขาวิชา........................................................... สถานท่ีศึกษา  
ด�วยทุน....................................................ของ (ระบุเจ�าของทุน)........................................................ระยะเวลา................ปL  

vvทำวิจัยหลังปริญญาเอกเรื่อง........................................................................................................ สถานศึกษา/หน%วย
วิจัย............................................. ด�วยทุน.................................ของ (ระบุเจ�าของทุน)........................................................ระยะเวลา
................ปL มีระยะเวลาชดใช�ทุนตามเงื่อนไขสัญญาให�ทุนการศึกษาโครงการ พสวท. เป8นเวลา ...............ปL โดยยังไม%มีหน%วยงาน
บรรจุ และประสงค,จะเข�าปฏิบัติงาน  

1.....................................................................................................................................................................................  
2.....................................................................................................................................................................................  
3.....................................................................................................................................................................................  

พร�อมน้ี ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวมาด�วย ดังน้ี  
vvรูปถ%ายจำนวน.....................รูป vvสำเนาใบปรญิญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษาระดับสูงสุด หรือหนังสือ
รับรองของมหาวิทยาลัยว%าสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิปริญญาแล�ว  
vvสำเนาหน�าปกวิทยานิพนธ, และ Abstract ด�วยหัวข�อ ..............................................................  
vvส%งฉบับเต็มในรูปแบบไฟล,อิเล็กทรอนิกส,  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต%อไป ในขณะที่ข�าพเจ�ารอการเรียกตัวเพื่อรับการบรรจุเข�าปฏิบัติงาน ข�าพเจ�า
พักอยู% (ขอความกรุณาแจ�งสถานท่ี ท่ีติดต%อได�สะดวก)....................................................................................... 
……………………………..................................email……........................................................................ โทรศัพท,  

ขอแสดงความนับถือ  

 
ลงช่ือ....................................................  
  (........................................................) 

 

 

ติดรูปถ%าย 
1 นิ้ว 
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ข'อมูลประวัติและผลงานผู'สำเร็จการศึกษา 
 
ชื่อ-สกุล (ไทย)............................................................................................................วันเดือน/ปL/เกิด........................................... 
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................................  
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน.............................................................................................................................. 
ปริญญาตรี สาขา.............................................................จาก...................................................ประเทศ.......................................  

ปริญญาโท สาขา.............................................................จาก...................................................ประเทศ........................ 
ปริญญาเอก สาขา...........................................................จาก...................................................ประเทศ.........................  

เข�ารับทุนโครงการ พสวท. ตั้งแต%ระดับ..............................................................ถึงระดับ..............................................................  

ผลงานวิจัย/วิชาการ  
1.........................................................................................................................................................................  
2.........................................................................................................................................................................  

ผลงานท่ีได'รับการตีพิมพ%  
v  งานวิจัย ช่ือเรื่อง ...................................................................................................................................................  

ตีพิมพ%ในหนังสือ/วารสาร......................................................................................เม่ือวัน/เดือน/ปL.............................................  
v  บทความช่ือเรื่อง ..................................................................................................................................................  

ตีพิมพ%ในหนังสือ/วารสาร......................................................................................เม่ือวัน/เดือน/ปL.............................................  
v  วิทยานิพนธ,ช่ือเรื่อง ..............................................................................................................................................  

ตีพิมพ%ในหนังสือ/วารสาร......................................................................................เมื่อวัน/เดือน/ปL............................................. 
รางวัลท่ีได�รับ  

1.....................................................................................................................................................................................  
2.....................................................................................................................................................................................  

ทัศนคติต�ออาชีพนักวิทยาศาสตร%
................................................................................................................................................................................... 
ความคิดเห็นต�อโครงการ พสวท. 
.......................................................................................................................................................................................................  
สถานท่ี ท่ีสามารถติดต�อได'สะดวกท่ีอยู� .....................................................................................................................................  
……………………………..................................email……................................................ โทรศัพท,....................................................  
หมายเหตุ : กรุณากรอกข�อมูลให�ครบทุกช%อง ช%องใดท่ีไม%มีข�อมูลให�ขีด ( - ) 
 

 

 

 

 

 



 


