
  

 
 (สําเนา)(สําเนา) 

เร่ือง  รับสมัครค
ไปฝ กอบร

(ทุนฝ กอบรมเพ่ือเสริมสร�างนักบริหาร

 ด�วยสํานักงาน ก
ฝ�กอบรมในและ/หรือต�างประเทศ ประจ
(Chief Human Resource Officer: C
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕
รับสมัครคัดเลือกพร�อมทั้งกําหนดวิธีก

๑. จํานวนทุน 

  จํานวน ๑๐ 
ความรู� ทักษะ และสมรรถนะด�านกา

 ๒. ข�อผูกพันในกา

  ๒.๑ ผู�ได�รับท
กําหนด เปHนระยะเวลาไม�น�อยกว�า

  ๒.๒ กรณีผู�ไ
สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต�องชดใช�เง
ดังกล�าวให�เปHนเบ้ียปรับอีกด�วย 

 ๓. คุณสมบัติของ

  ๓.๑ เปHนข�าร
  ๓.๒ เปHนผู�มีอ
        ๓.๓ ไม�เคยเ
ท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดฝ�กอบรม 
    ๓.๔ หากเคย
ราชการแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ป! นับถึงวัน

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 

 

มัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล 
 กอบรมในและ/หรือต7างประเทศ ประจําป8 ๒๕๕๙  
รหิารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource O

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

 ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
 ประจําป! ๒๕๕๙ (ทุนฝ�กอบรมเพื่อเสริมสร�างนักบริหารทรัพยา
er: CHRO)) ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) 

๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 
ดวิธีการคัดเลือกและเกณฑFการตัดสินเพื่อรับทุน ดังต�อไปนี้  

๐ ทุน กําหนดให�ไปฝ�กอบรมในและ/หรือต�างประเทศ หล
นการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแน

ในการรับทุน 

ด�รับทุนจะต�องกลับมาทําประโยชนFให�ราชการตามสัญญา
ว�า ๒ เท�าของระยะเวลาที่ได�รับทุน 

ณีผู�ได�รับทุนไม�กลับมาทําประโยชนFให�แก�ราชการตามสัญ
ดใช�เงินทุนที่ได�จ�ายไปแล�วทั้งสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เท�าข

ิของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

Hนข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร
Hนผู�มีอายุไม�เกิน ๕๗ ป! นับถึงวันที่สํานักงาน ก.พ. ได�รับเอกสารการ
�เคยเปHนผู�รับทุนฝ�กอบรมเพื่อเสริมสร�างนักบริหารทรัพยาก

กเคยไปศึกษาหรือฝ�กอบรมด�วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล�ว ต
วันที่สํานักงาน ก.พ. ได�รับเอกสารการสมัครทาง e-mail 

 

 
(สําเนา) 

 

rce Officer: CHRO)) 

ัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไป   
รัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

) แห�งพระราชบัญญัติ
 ๒๕๕๑ จึงประกาศ  
 

หลักสูตรการพัฒนา
รแนบ ๑ 

ญาที่สํานักงาน ก.พ. 

มสัญญาที่ได�ทําไว�กับ
เท�าของจํานวนเงินทุน

ริหาร  
ารการสมัครทาง e-mail 
ยากรบุคคลมืออาชีพ 

ล�ว ต�องกลับมาปฏิบัติ
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     ๓.๕ กรณีเปHนผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝ�กอบรม) มากกว�า ๑ ทุน 
ผู�ได�รับทุนจะต�องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง   
 ๓.๖ มีความรู�ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝ�กอบรมในต�างประเทศ 

 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 

  ๔.๑ รับสมัครตั้งแต�บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๙   

 ๔.๒ ผู�ที่ประสงคFจะสมัครสามารถ download แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
และแบบฟอรFมอ่ืน ๆ จากเว็บไซตFของสํานักงาน 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�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปฝ�กอบรมในและ/หรือต�างประเทศ ประจําป! ๒๕๕๙ (ทุนฝ�กอบรมเพื่อเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคล  
มืออาชีพ (Chief Human Resource Officer: CHRO))    

   (๒) หนังสืออนุญาตให�แสดงความจํานงสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ�กอบรมในและ/หรือต�างประเทศ ประจําป! ๒๕๕๙ (ทุนฝ�กอบรมเพื่อเสริมสร�างนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer: CHRO)) จากหัวหน�าส�วนราชการเจ�าสังกัดตาม
แบบฟอรFม สนง. ก.พ. ๕ 

   (๓) สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ 

  ผู�ที่ประสงคOจะสมัครรับทุนต�องส7งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ซึ่งบันทึกเปRน 
pdf file ทาง e-mail ไปที่ศูนยOสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ที่ ses2_scholarship@ocsc.go.th 
โดยระบุในหัวข�อ (Subject) ว�า “สมัครทุนนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” 

  การรับสมัครจะถือวันที่ส�ง e-mail ต�นทางเปHนสําคัญ ทั้งนี้ เอกสารที่ส7งหลังวันที่  
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย จะไม7ได�รับการพิจารณา 

  สํานักงาน ก.พ. จะตอบรับการสมัครทาง e-mail ภายใน ๓ วันทําการ หลังจากวันสมัคร 
กรณีท่ีผู�สมัครไม�ได�รับการตอบรับภายในวันท่ีกําหนด ขอให�ติดต�อโดยตรงทางโทรศัพทF หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๕ 

  ๔.๔ ผู�สมัครจะต�องส7งต�นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปที่กลุ�มงานบริหาร
การสอบทุน ศูนยFสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนทF ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ได�ส7งเอกสารและหลักฐานการสมัครทาง e-mail 

 ๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑOการตัดสิน 

  สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู�สมัคร ในหัวข�อต�าง ๆ ดังน้ี 
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  ๕.๑ คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามที่กําหนด 
ในข�อ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้ 

  ๕.๒ ลําดับของการส�งเอกสารและหลักฐานการสมัครเพื่อแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
ตามท่ีกําหนดในข�อ ๔.๓ ได�ครบถ�วน (หากไม�ครบถ�วนจะไม�ได�รับการพิจารณา) ผู�ส�งก�อนจะได�รับการพิจารณา
ให�ได�รับทุนก�อน โดยถือวันท่ี และเวลา ที่ส�ง e-mail ต�นทางเปHนสําคัญ  

   กรณีที่มีการส�งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาพร�อมกัน สํานักงาน ก.พ.      
จะพิจารณาให�ความสําคัญกับผู�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารในส�วนราชการระดับกรมท่ีมีอัตราการเกษียณอายุ
ราชการของผู�ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระหว�างป! ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ตั้งแต�ร�อยละ ๕๐ ข้ึนไปก�อน 

  ๕.๓ ในกรณีสรรหาผู�รับทุนได�ไม�ครบตามจํานวนที่กําหนด ให�เรียกผู�ที่อยู�ในบัญชี
สํารองท่ีอยู�ในลําดับถัดไปเพื่อรับทุนแทน     

 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” และ
จะแจ�งให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนทราบโดยตรง พร�อมท้ังมีหนังสือแจ�งไปยังส�วนราชการของผู�มีสิทธิได�รับทุนด�วย 

 ๗. การจัดการฝ กอบรม 

  สํานักงาน ก.พ. จะประสานงานเพื่อจัดฝ�กอบรมในสถาบันชั้นนําท่ีมีประสบการณF และ
ความเชี่ยวชาญในด�านต�าง ๆ ภายใต�กรอบหลักสูตรที่กําหนด โดยจัดฝ�กอบรมเปHนกลุ�ม 

 ๘. การยืนยันการรับทุน 

  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 ๙. การทําสัญญา 

   ๙.๑  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 ๙.๒  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องจัดทําข�อตกลงการรับทุนรัฐบาลไปฝ�กอบรมตามแบบที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 ๑๐. เงื่อนไขการรับทุน 

   ๑๐.๑ ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ ส�วนราชการท่ีเปHนต�นสังกัด              

   ๑๐.๒ ผู �มีสิทธิได�ร ับทุนจะต�องส�งหลักฐานการได�รับอนุญาตให�ลาฝ�กอบรมจาก
หัวหน�าส�วนราชการเจ�าสังกัดให�สํานักงาน ก.พ. ก�อนเดินทางไปฝ�กอบรม            
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                    ๑๐.๓ ผู�ได�รับทุนจะต�องสละสิทธิ/รายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด หากผู�รับทุนสละสิทธิ/รายงานตัวรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล�าว ผู �รับทุนจะต�องชดใช�ทุน
ตามท่ีสัญญากําหนด  

  ๑๐.๔ ผู�ได�รับทุนจะต�องเขียนบทความเปHนภาษาไทยที่ชี้ให�เห็นถึงการนําความรู� และ
ประสบการณFที่ได�รับจากการฝ�กอบรมมาประยุกตFใช�เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ พร�อมข�อเสนอ 
การเปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วันหลังจากส้ินสุดการฝ�กอบรม (ตามเอกสารแนบ ๒) 

  ๑๐.๕ ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

  ๑๐.๖ หากผู�รับทุนมิได�ดําเนินการตามข�อ ๑๐.๔ – ๑๐.๕ สํานักงาน ก.พ. จะนําไปเปHน 
ข�อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส�วนราชการที่ผู�ได�รับทุนสังกัดในป!ต�อไป  

 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 ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด 
   ๑๑.๓ เปHนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
   ๑๑.๔ เปHนผู�ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓ 
   ๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ�กอบรม 
    
 
 
      
       (ลงชื�อ)    

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

(ลงชื่อ)                 ภาณุ   สังขะวร 

(นายภาณุ  สังขะวร) 
ที่ปรึกษาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
      

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



กําหนดการทุนฝ�กอบรมสําหรับกลุ�มข�าราชการพลเรือนสามัญตําแหน�งประเภทบริหาร * 
หลักสูตรการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  

(Chief Human Resource Officer: CHRO)   
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายละเอียดหลักสูตร 

ส�วนที่ ๑: ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ Leadership for HR Professionals in organizations  
(SCG; Best Practices) 
คุณกิติ มาดิลกโกวิท Corporate Human Resources Director 

๐๙:๐๐-๑๒:๐๐  
ณ วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
๑๓:๓๐-๑๖:๐๐  
ณ บริษัท ปูนซิเมนต ไทย จํากัด 
(มหาชน) 
คุณกิติ มาดิลกโกวิท  
Corporate Human Resources 
Director 

หัวข:อแนวปฏิบัติที่ดีของผู:นําองค กร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยDาง
มืออาชีพ  มุDงเน:นการสร:างความตระหนักและความเข:าใจใน บทบาท 
หน:าที่ ความรับผิดชอบของผู:บริหารในองค กรและเห็นความสําคัญของการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลการทํางานเปJนทีมซ่ึงเปJนหัวใจสําคัญในการ
นําพาองค กรให:ประสบความสําเร็จตามเปLาหมายเพื่อให:ผู:บริหารตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเปJนผู:นํา เพื่อสร:างให:เกิดศักยภาพในการทํางาน
และกDอให:เกิดผลประโยชน สูงสุดกับองค กรโดยเรียนรู:ผDานกรณีศึกษา การ
ทํากิจกรรมกลุDม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ จากผู:บริหารระดับสูง
ขององค กร ที่จะชDวยให:ผู:เรียนได:ฝQกฝน เข:าใจบทบาทของผู:นํา เข:าใจ
บทบาทของการทํางานรDวมกันกับผู:อ่ืนอยDางแท:จริง 
หัวข:อการบรรยาย 

� บทบาทและหน:าที่ของผู:นําในองค กรกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

� การบริหารการเปลี่ยนแปลง และความท:าทายของคนรุDนใหมD 

� นวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย  

� การสร:างความผูกพันกับองค กร 
ส�วนที่ ๑ : ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ Human Resources for Executives (CMMU; HR Framework)  

ดร. เอก อะยะวงศ] 

๐๙:๐๐-๑๖:๐๐  
ณ วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 

หัวข:อการจัดการทรัพยากรมนุษย สาํหรับผู:บริหารระดับสูงมุDงเน:นให:
ผู:บริหารสามารถถDายทอดแผนกลยุทธ ไปสูDผู:ปฏิบัติงานได:อยDางถูกต:องและ
เหมาะสมโดยผDานกระบวนการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย  เน:นให:
ผู:บริหารเข:าใจถึงวิธีการสั่งการ มอบหมายงาน ศิลปะในการบริหารคน ที่มี
ความแตกตDาง เพื่อนําพาหนDวยงานของทDานไปสูDความสาํเร็จตามเปLาหมาย 
เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด:วย 

เอกสารแนบ ๑ 



 
 

� เข:าใจถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย ในภาพรวม สิ่งที่สาํคัญ
และต:องพิจารณาในการบริหารจัดการคน 

� การสื่อสารกับผู:ใต:บังคับบัญชาอยDางมีประสิทธิภาพ เทคนิค
การพัฒนาคน การสอนงาน อยDางเปJนระบบ 

� การสร:างความสัมพันธ ที่ดีระหวDางบุคลากรในหนDวยงาน 
เทคนิคการสร:างพลังในการทํางานเพื่อให:เกิดการมีสDวนรDวม
ทําได:อยDางไร 

ส�วนที่ ๑ : ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ Program Summary 
 

๐๙:๐๐-๑๖:๐๐  
ณ วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

Program Summary Part ๑ by CMMU Faculty 

ส�วนที่ ๒: ๙-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ Study Visit to the Netherlands (๕ Days) 
 

 การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการบุคคล ขององค การ ณ ประเทศ
เนเธอร แลนด ทั้งภาครัฐและเอกชนของระหวDางวันที่ ๙-๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ กับผู:บริหารหนDวยงานภาครัฐ
และเอกชนชั้นนําในประเด็นการบริหารจัดการบุคคลในหนDวยงานภาครัฐ 
รวมถึงการ ศึกษา ดูงานในองค กรชั้นนํา ในด:านมนุษย ศาสตร และ
สังคมศาสตร  ด:านเทคโนโลยี และสัมผัสกับกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

ส�วนที่ ๒ : ๙-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ Study Visit to Nederland (๕ Days) Workshop: Learn & 
Share and Case Study รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม  

 แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู:เข:ารDวมอบรม และเตรียมความพร:อมสําหรับการ
นําเสนอรายงานและกระบวนการโครงการของ Public Sector HR Essentials 
Program Report ที่มุDงสร:างการเปลี่ยนแปลงในองค กรท่ีตนรับผิดชอบ 

ส�วนที่ ๓ : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ Individual Presentation รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม และทีม 

๐๙:๐๐-๑๖:๐๐  
ณ วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นําเสนอรายงานและกระบวนการโครงการของ Public Sector HR Essentials 
Program Report ที่มุDงสร:างการเปลี่ยนแปลงในองค กรท่ีตนรับผิดชอบ 

* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



                                                                                      เอกสารแนบ ๒ 
 

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

เน้ือหา 
 

  นําเสนอแนวคิด มุมมองของตนเองโดยการนําความรู�และประสบการณ�จากการฝ!กอบรม 
มาประยุกต�กับงานของราชการและจัดทําเป%นข�อเสนอการเปลี ่ยนแปลง โดยข�อเสนอ
ดังกล(าวอาจเป%นเร่ืองเก่ียวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ข้ันตอน เทคนิค ท้ังน้ี ข�อเสนอ
ดังกล(าวอาจมุ(งเน�นผลกระทบเฉพาะส(วนราชการที่ข�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 
 

วิธีส ง  ๑. บทความต�นฉบับจริง (ทางไปรษณีย*) 
ศูนย�นักบริหารระดับสูง สํานกังาน ก.พ.  
๔๗/๑๑๑ หมู( ๔ ถนนติวานนท�   
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
โดยส(งผ(าน หัวหน�าส(วนราชการเจ�าสังกัด / หัวหน�าหน(วยงานที่เทียบเท(า  
และ  
๒. ไฟล*บทความ (MsWord) 
E-mail: ronarong@ocsc.go.th  

 
 


