
  

(สําเนา) 
 (สําเนา)(สําเนา) 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาล 

ไปฝ#กอบรมในและ/หรือต)างประเทศ ประจําป+ ๒๕๖๐  
(ทุนฝ#กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) 

-------------------------- 

 ด
วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข
าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไป   
ฝ&กอบรมในและ/หรือต,างประเทศ ประจําป. ๒๕๖๐ (ทุนฝ&กอบรมสําหรับการเสริมสร
างนักบริหารทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห,งพระราชบัญญัติระเบียบข
าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และระเบียบ ก.พ. ว,าด
วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร
อมท้ังกําหนดวิธีการคัดเลือก 
และเกณฑ=การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต,อไปนี้  

๑. จํานวนทุน 

  จํานวน ๑๐ ทุน กําหนดให
ไปฝ&กอบรมในและ/หรือต,างประเทศ หลักสูตรการพัฒนา
ความรู� ทักษะ ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 

 ๒. ข�อผูกพันในการรับทุน 

  ๒.๑ ผู
ได
รับทุนจะต
องกลับมาทําประโยชน=ให
ราชการตามสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด เปAนระยะเวลาไม,น
อยกว,า ๒ เท,าของระยะเวลาท่ีได
รับทุน 
  ๒.๒ กรณีผู
ได
รับทุนไม,กลับมาทําประโยชน=ให
แก,ราชการตามสัญญาที่ได
ทําไว
กับ
สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต
องชดใช
เงินทุนท่ีได
จ,ายไปแล
วท้ังสิ้น ยังจะต
องชดใช
เงินอีก ๒ เท,าของจํานวนเงินทุน
ดังกล,าวให
เปAนเบ้ียปรับอีกด
วย 

 ๓. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑ เปAนข
าราชการพลเรือนสามัญผู
ดํารงตําแหน,งประเภทบริหาร  
  ๓.๒ เปAนผู
มีอายุไม,เกิน ๕๗ ป. นับถึงวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ได
รับเอกสารการสมัครทาง e-mail 
        ๓.๓ ไม,เคยเปAนผู
รับทุนฝ&กอบรมสําหรับการเสริมสร
างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
ท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดฝ&กอบรม 
    ๓.๔ หากเคยไปศึกษาหรือฝ&กอบรมด
วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล
ว ต
องกลับมาปฏิบัติ
ราชการแล
วไม,น
อยกว,า ๑ ป. นับถึงวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ได
รับเอกสารการสมัครทาง e-mail 
     ๓.๕ กรณีเปAนผู
มีสิทธิได
รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝ&กอบรม) มากกว,า ๑ ทุน 
ผู
ได
รับทุนจะต
องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง   
 ๓.๖ มีความรู
ภาษาอังกฤษดีพอท่ีจะไปฝ&กอบรมในต,างประเทศ 
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 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 

  ๔.๑ รับสมัครต้ังแต,วันท่ี ๑๑ มกราคม ถึงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธA ๒๕๖๐   
 ๔.๒ ผู
ท่ีประสงค=จะสมัครสามารถ download แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
และแบบฟอร=มอ่ืน ๆ จากเว็บไซต=ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี http://www.ocsc.go.th หัวข
อ “ทุนศึกษาต,อ/ทุนฝ&กอบรม” 
หัวข
อย,อย “ทุนฝ&กอบรม” 
 ๔.๓ เอกสาร และหลักฐานท่ีใช
ในการสมัคร มีดังนี้  
   (๑) แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือกข
าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาล
ไปฝ&กอบรมในและ/หรือต,างประเทศ ประจําป. ๒๕๖๐ (ทุนฝ&กอบรมสําหรับการเสริมสร
างนักบริหารทรัพยากร
บุคคลมืออาชีพ)     
   (๒) หนังสืออนุญาตให
แสดงความจํานงสมัครคัดเลือกข
าราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ&กอบรมในและ/หรือต,างประเทศ ประจําป. ๒๕๖๐ (ทุนฝ&กอบรมสําหรับการเสริมสร
าง    
นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) จากหัวหน
าส,วนราชการเจ
าสังกัดตามแบบฟอร=ม สนง. ก.พ. ๕ 
   (๓) สําเนาบัตรประจําตัวเจ
าหน
าท่ีของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ 

  ผู�ที่ประสงคAจะสมัครรับทุนต�องส)งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ซ่ึงบันทึกเปCน 
pdf file ทาง e-mail ไปท่ีศูนยAสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ท่ี ses2_scholarship@ocsc.go.th 
โดยระบุในหัวข
อ (Subject) ว,า “สมัครทุนฝ#กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” 

  การรับสมัครจะถือวันที่ส,ง e-mail ต
นทางเปAนสําคัญ ทั้งนี้ เอกสารที่ส)งหลังวันท่ี  
๒๒ กุมภาพันธA ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย จะไม)ได�รับการพิจารณา 

  สํานักงาน ก.พ. จะตอบรับการสมัครทาง e-mail ภายใน ๓ วันทําการ หลังจากวันสมัคร 
กรณีท่ีผู
สมัครไม,ได
รับการตอบรับภายในวันท่ีกําหนด ขอให
ติดต,อโดยตรงทางโทรศัพท= หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๑ 

  ๔.๔ ผู�สมัครจะต�องส)งต�นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปท่ีกลุ,มงานบริหาร
การสอบทุน ศูนย=สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท= ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันท่ีได�ส)งเอกสารและหลักฐานการสมัครทาง e-mail 
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 ๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑAการตัดสิน 

       สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู
สมัคร ในหัวข
อต,าง ๆ ดังนี้ 
  ๕.๑ คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู
สมัครต
องมีคุณสมบัติครบถ
วนตามท่ีกําหนด 
ในข
อ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้ 
  ๕.๒ ลําดับของการส,งเอกสารและหลักฐานการสมัครเพ่ือแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
ตามท่ีกําหนดในข
อ ๔.๓ ได
ครบถ
วน (หากไม,ครบถ
วนจะไม,ได
รับการพิจารณา) ผู
ส,งก,อนจะได
รับการพิจารณา
ให
ได
รับทุนก,อน โดยถือวันท่ี และเวลา ท่ีส,ง e-mail ต
นทางเปAนสําคัญ     
  ๕.๓ กรณีมีผู
สละสิทธิไม,รับทุน/ไม,มารายงานตัวในระยะเวลาท่ีกําหนด ให
เรียกผู
ท่ีอยู,
ในบัญชีสํารองท่ีอยู,ในลําดับถัดไปเพื่อรับทุนแทน หากดําเนินการแล
วยังมีทุนเหลืออยู, ให
โอนทุนที่เหลือไป
ให
กับทุนประเภทอ่ืนในกลุ,มเปdาหมายผู
รับทุนเดียวกัน (กลุ,มตําแหน,งประเภทบริหาร)     

 ๖. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทุน 

  สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู
มีสิทธิได
รับทุนเท,านั้น ทาง website ของ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th หัวข
อ “ทุนศึกษาต,อ/ทุนฝ&กอบรม” หัวข
อย,อย “ทุนฝ&กอบรม” และจะแจ
ง 
ให
ผู
มีสิทธิได
รับทุนทราบโดยตรง พร
อมท้ังมีหนังสือแจ
งไปยังส,วนราชการของผู
มีสิทธิได
รับทุนด
วย 

 ๗. การจัดการฝ#กอบรม 

  สํานักงาน ก.พ. จะประสานงานเพ่ือจัดฝ&กอบรมในสถาบันชั้นนําท่ีมีประสบการณ= และ
ความเชี่ยวชาญในด
านต,าง ๆ ภายใต
กรอบหลักสูตรท่ีกําหนด โดยจัดฝ&กอบรมเปAนกลุ,ม 

 ๘. การยืนยันการรับทุน 

  ผู
มีสิทธิได
รับทุนจะต
องไปรายงานตัวเพ่ือยืนยันการรับทุนตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 ๙. การทําสัญญา 

   ๙.๑  ผู
มีสิทธิได
รับทุนจะต
องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๙.๒  ผู
มีสิทธิได
รับทุนจะต
องจัดทําข
อตกลงการรับทุนรัฐบาลไปฝ&กอบรมตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
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 ๑๐. เง่ือนไขการรับทุน 

   ๑๐.๑ ผู
ได
รับทุนจะต
องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช
ทุน ณ ส,วนราชการท่ีเปAนต
นสังกัด              

   ๑๐.๒ ผู 
มีสิทธิได
ร ับทุนจะต
องส,งหลักฐานการได
รับอนุญาตให
ลาฝ&กอบรมจาก
หัวหน
าส,วนราชการเจ
าสังกัดให
สํานักงาน ก.พ. ก,อนเดินทางไปฝ&กอบรม            

                    ๑๐.๓ ผู
ได
รับทุนจะต
องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
หากผู
รับทุนสละสิทธิการรับทุนหลังจากการทําสัญญารับทุน ผู
รับทุนจะต
องชดใช
ทุนตามท่ีสัญญากําหนด  
  ๑๐.๔ ผู
ได
รับทุนจะต
องเขียนบทความเปAนภาษาไทยท่ีชี้ให
เห็นถึงการนําความรู
 และ
ประสบการณ=ท่ีได
รับจากการฝ&กอบรมมาประยุกต=ใช
เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ พร
อมข
อเสนอ 
การเปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการฝ&กอบรม (ตามเอกสารแนบ ๒) 
  ๑๐.๕ ผู
ได
รับทุนจะต
องเข
าร,วมกิจกรรมต,าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  

 ๑๑. การเพิกถอนการให�ทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให
ทุนแก,ผู
ได
รับทุน หากเข
ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ไม,มีหนังสืออนุญาตให
ลาฝ&กอบรมจากหัวหน
าส,วนราชการเจ
าสังกัด  
   ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด 
   ๑๑.๓ เปAนผู
มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม,อยู,ในมาตรฐาน หรือไม,เหมาะสม หรือไม,
ประพฤติตนตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
   ๑๑.๔ เปAนผู
ขาดคุณสมบัติตามข
อ ๓ 
   ๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ&กอบรม 
    
 
 
      
       (ลงชื�อ)    

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๔   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

(ลงชื่อ)                 พัชรภากร  เทวกุล 
(หม�อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการ ก.พ. 

      

สําเนาถูกต
อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



กําหนดการทุนฝ�กอบรมสําหรับกลุ�มข�าราชการพลเรือนสามัญตําแหน�งประเภทบริหาร  
หลักสูตรการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจําป' ๒๕๖๐ 

 

รายละเอียดหลักสูตร 

ส�วนท่ี ๑ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ Human Resources for Executives (CMMU; HR Framework)  

ดร. เอก อะยะวงศI 

๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. 

ณ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

หัวข"อการจัดการทรัพยากรมนุษย&สําหรับผู"บริหารระดับสูงมุ�งเน"นให"ผู"บริหาร 

สามารถถ�ายทอดแผนกลยุทธ&ไปสู�ผู"ปฏิบัติงานได"อย�างถูกต"องและเหมาะสม 

โดยผ�านกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย& เน"นให"ผู"บริหารเข"าใจ 

ถึงวิธีการสั่งการ มอบหมายงาน ศิลปะในการบริหารคน ท่ีมีความแตกต�าง 

เพ่ือนําพาหน�วยงานของท�านไปสู�ความสําเร็จตามเป;าหมาย เนื้อหาของ

หลักสูตรประกอบด"วย 

� เข"าใจถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย&ในภาพรวม สิ่งท่ีสําคัญ
และต"องพิจารณาในการบริหารจัดการคน 

� การสื่อสารกับผู"ใต"บังคับบัญชาอย�างมีประสิทธิภาพ เทคนิค
การพัฒนาคน การสอนงาน อย�างเปAนระบบ 

� การสร"างความสัมพันธ&ท่ีดีระหว�างบุคลากรในหน�วยงาน 
เทคนิคการสร"างพลังในการทํางานเพ่ือให"เกิดการมีส�วนร�วม
ทําได"อย�างไร 

ส�วนท่ี ๑ : ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ Risk Management in HR and Program Summary 

(CMMU: Risk Management)  

๐๙:๐๐ – ๑๔:๓๐ น.  

ณ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข"อการจัดการความเสี่ยงต�อความสําเร็จขององค&กรในด"านทรัพยากรบุคคล 

เน"นให"ผู"บริหารเข"าใจถึงการจัดการความเสี่ยง ระดับ และผลกระทบต�อองค&กร 

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได"ในหลากหลายมิติ อาทิ ปEจจัยเรื่องการเมือง ปEจจัยจากเศรษฐกิจ 

และปEจจัยด"านโครงสร"างประชากร ดังนั้นผู"บริหารจึงจําเปAนต"องให"ความสําคัญ 

ในการบริหารความเสี่ยง โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด"วย 

� เข"าใจถึงนโยบายและกลยุทธ&ด"านทรัพยากรบุคคล ท่ีจะส�งผลต�อ
การกําหนดกลยุทธ&และการนําออกไปปฏิบัติ 

� ปEจจัยความเสี่ยงเรื่องความรู" ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ของบุคลากร 
ในองค&กร ท่ีจะมีผลกระทบต�อการบรรลุเป;าหมายขององค&กร 

� ปEจจัยความเสี่ยงด"านกําลังคนของประเทศ การเตรียมความพร"อม
รับสถานการณ&เรื่องสังคมผู"สูงอายุ  

� ปEจจัยความเสี่ยงจากความไว"วางใจของผู"บริหารและพนักงานต�อ
บทบาทและความสามารถของนักบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน
องค&กร ความสามารถในการเปAนผู"นําในการบริหาร  

เอกสารแนบ ๑ 



- ๒ - 
 

รายละเอียดหลักสูตร 

ส�วนท่ี ๑ : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  

 

Leadership for HR Professionals in organizations  

(SCG; Best Practices)  

คุณกิติ มาดิลกโกวิท Corporate Human Resources Director 

๐๙:๐๐ – ๑๔:๐๐  

ณ บริษัท ปูนซิเมนต&ไทย จํากัด (มหาชน) 

คุณกิติ มาดิลกโกวิท  

Corporate Human Resources 

Director 

 

 

 

 

 

 

๑๔:๓๐ – ๑๖:๐๐  

ณ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

หัวข"อแนวปฏิบัติท่ีดีของผู"นําองค&กร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย�าง

มืออาชีพ มุ�งเน"นการสร"างความตระหนักและความเข"าใจใน บทบาทหน"าท่ี 

ความรับผิดชอบของผู"บริหารในองค&กร และเห็นความสําคัญของการบริหาร 

จัดการทรัพยากรบุคคล การทํางานเปAนทีมซ่ึงเปAนหัวใจสําคัญในการนําพา

องค&กรให"ประสบความสําเร็จตามเป;าหมาย เพ่ือให"ผู"บริหารตระหนักถึง

ความสําคัญของการเปAนผู"นํา เพ่ือสร"างให"เกิดศักยภาพในการทํางาน และ

ก�อให"เกิดผลประโยชน&สูงสุดกับองค&กร โดยเรียนรู"ผ�านกรณีศึกษา การทํา

กิจกรรมกลุ�ม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ&จากผู"บริหารระดับสูงของ

องค&กร ท่ีจะช�วยให"ผู"เรียนได"ฝ[กฝน เข"าใจบทบาทของผู"นํา เข"าใจบทบาท

ของการทํางานร�วมกันกับผู"อ่ืนอย�างแท"จริง 

หัวข"อการบรรยาย 

• บทบาทและหน"าท่ีของผู"นําในองค&กรกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง และความท"าทายของคนรุ�นใหม� 

• นวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย& 

• การสร"างความผูกพันกับองค&กร แนวคิดสําหรับชีวิตและการทํางาน 
Work-Life Balance 

สรุปการบรรยาย Program Summary Part ๑ by CMMU Faculty 
  



- ๓ -  

 

รายละเอียดหลักสูตร 

ส�วนท่ี ๒: ๒๓ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ Study Visit to Germany & Workshop: Learn, Share and Case 

Study (๕ Days) รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม 

 ส�วนท่ี ๑  

การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการบุคคล ขององค&การ ณ สหพันธ&

สาธารณรัฐเยอรมนี ท้ังภาครัฐและเอกชนของระหว�างวันท่ี ๒๓-๒๘ เมษายน 

๒๕๖๐ เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ&กับผู"บริหารหน�วยงานภาครัฐ

และเอกชนชั้นนําในประเด็นการบริหารจัดการบุคคลในหน�วยงานภาครัฐ 

รวมถึงการศึกษาดูงานในองค&กรชั้นนําในด"านมนุษย&ศาสตร&และสังคมศาสตร& 

ด"านเทคโนโลยี และสัมผัสกับกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีชื่อเสียง

ระดับโลก 

ส�วนท่ี ๒ 

แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู"เข"าร�วมอบรม และเตรียมความพร"อมสําหรับการ

นําเสนอรายงานและกระบวนการโครงการของ Public Sector HR Essentials 

Program Report ท่ีมุ�งสร"างการเปลี่ยนแปลงในองค&กรท่ีตนรับผิดชอบ 

ส�วนท่ี ๓: ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

Reflection & Wrap-Up  

รศ. ดร. วิชิตา รักธรรม และ ทีม 

๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐  

ณ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

สรุปผลการเรียนรู"และสะท"อนการเรียนรู"จากการศึกษาดูงาน ณ สหพันธ&

สาธารณรัฐเยอรมนี และการเชื่อมโยงการเรียนรู"จากการศึกษาดูงานกับ

การพัฒนางานด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของไทย  

ส�วนท่ี ๔ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ Individual Presentation and Knowledge Sharing 

รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม และ ทีม 

๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐  

ณ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นําเสนอรายงานและกระบวนการโครงการของ Public Sector HR Essentials 

Program Report ท่ีมุ�งสร"างการเปลี่ยนแปลงในองค&กรท่ีตนรับผิดชอบ 

 

* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



                                                                                      เอกสารแนบ ๒ 
 

รูปแบบการเขียนบทความ 
---------------------- 

เนื้อหา 
 

  นําเสนอแนวคิด มุมมองของตนเองโดยการนําความรู�และประสบการณ�จากการฝ!กอบรม 
มาประยุกต�กับงานของราชการและจัดทําเป%นข�อเสนอการเปลี ่ยนแปลง โดยข�อเสนอ
ดังกล(าวอาจเป%นเรื่องเก่ียวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ข้ันตอน เทคนิค ท้ังนี้ ข�อเสนอ
ดังกล(าวอาจมุ(งเน�นผลกระทบเฉพาะส(วนราชการท่ีข�าราชการผู�รับทุนสังกัด หรือผลกระทบ
ต(อภาคราชการในภาพรวมก็ได� 

 

ความยาว หน�ากระดาษ A4 จํานวนไม(น�อยกว(า ๓ หน�าแต(ไม(เกิน ๕ หน�า 
 

ตัวอักษร ภาษาไทย แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 
 

เว�นบรรทัด Single 
 

กําหนดส ง บทความจะต�องส(งภายใน ๑ เดือน นับจากวันสุดท�ายของหลักสูตรทุนฝ!กอบรม 
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