(สําเนา)
(สําเนา)(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปฝ#กอบรมในและ/หรือต)างประเทศ ประจําป+ ๒๕๖๐
(ทุนฝ#กอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ)

-------------------------ดวยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไป
ฝ&กอบรมในและ/หรือต,างประเทศ ประจําป. ๒๕๖๐ (ทุนฝ&กอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห,งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และระเบียบ ก.พ. ว,าดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพรอมทั้งกําหนดวิธีการคัดเลือก
และเกณฑ=การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต,อไปนี้
๑. จํานวนทุน
จํานวน ๑๐ ทุน กําหนดใหไปฝ&กอบรมในและ/หรือต,างประเทศ หลักสูตรการพัฒนา
ความรู ทักษะ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑
๒. ขอผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมาทําประโยชน=ใหราชการตามสัญญาที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด เปAนระยะเวลาไม,นอยกว,า ๒ เท,าของระยะเวลาที่ไดรับทุน
๒.๒ กรณีผู ไดรับ ทุน ไม,ก ลับ มาทํา ประโยชน=ใ หแก,ร าชการตามสัญ ญาที่ไดทําไวกับ
สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะตองชดใชเงินทุนที่ไดจ,ายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงินอีก ๒ เท,าของจํานวนเงินทุน
ดังกล,าวใหเปAนเบี้ยปรับอีกดวย
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เปAนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหน,งประเภทบริหาร
๓.๒ เปAนผูมีอายุไม,เกิน ๕๗ ป. นับถึงวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับเอกสารการสมัครทาง e-mail
๓.๓ ไม,เคยเปAนผูรับทุนฝ&กอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
ที่สํานักงาน ก.พ. จัดฝ&กอบรม
๓.๔ หากเคยไปศึ กษาหรื อฝ&กอบรมดวยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแลว ตองกลับมาปฏิบั ติ
ราชการแลวไม,นอยกว,า ๑ ป. นับถึงวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับเอกสารการสมัครทาง e-mail
๓.๕ กรณีเปAนผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝ&กอบรม) มากกว,า ๑ ทุน
ผูไดรับทุนจะตองเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
๓.๖ มีความรูภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝ&กอบรมในต,างประเทศ

-๒๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ รับสมัครตั้งแต,วันที่ ๑๑ มกราคม ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธA ๒๕๖๐
๔.๒ ผูที่ประสงค=จะสมัครสามารถ download แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
และแบบฟอร=มอื่น ๆ จากเว็บไซต=ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวขอ “ทุนศึกษาต,อ/ทุนฝ&กอบรม”
หัวขอย,อย “ทุนฝ&กอบรม”
๔.๓ เอกสาร และหลักฐานที่ใชในการสมัคร มีดังนี้
(๑) แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปฝ&กอบรมในและ/หรือต,างประเทศ ประจําป. ๒๕๖๐ (ทุนฝ&กอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากร
บุคคลมืออาชีพ)
(๒) หนังสืออนุญาตใหแสดงความจํานงสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ&กอบรมในและ/หรือต,างประเทศ ประจําป. ๒๕๖๐ (ทุนฝ&กอบรมสําหรับการเสริมสราง
นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) จากหัวหนาส,วนราชการเจาสังกัดตามแบบฟอร=ม สนง. ก.พ. ๕
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
ผูที่ ป ระสงคA จ ะสมั ค รรั บ ทุ น ตองส) ง เอกสารและหลักฐานการสมัคร ซึ่งบันทึกเปCน
pdf file ทาง e-mail ไปที่ศูนยAสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ที่ ses2_scholarship@ocsc.go.th
โดยระบุในหัวขอ (Subject) ว,า “สมัครทุนฝ#กอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ”
การรับ สมัครจะถือวัน ที่ส,ง e-mail ตนทางเปAน สํา คัญ ทั้ง นี้ เอกสารที่ส)งหลังวัน ที่
๒๒ กุมภาพันธA ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย จะไม)ไดรับการพิจารณา
สํานักงาน ก.พ. จะตอบรับการสมัครทาง e-mail ภายใน ๓ วันทําการ หลังจากวันสมัคร
กรณีที่ผูสมัครไม,ไดรับการตอบรับภายในวันที่กําหนด ขอใหติดต,อโดยตรงทางโทรศัพท= หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๑
๔.๔ ผูสมัครจะตองส)งตนฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปที่กลุ,มงานบริหาร
การสอบทุน ศูนย=สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท= ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ไดส)งเอกสารและหลักฐานการสมัครทาง e-mail

-๓๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑAการตัดสิน
สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร ในหัวขอต,าง ๆ ดังนี้
๕.๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก ผูสมัครตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด
ในขอ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้
๕.๒ ลําดับของการส,งเอกสารและหลักฐานการสมัครเพื่อแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
ตามที่กําหนดในขอ ๔.๓ ไดครบถวน (หากไม,ครบถวนจะไม,ไดรับการพิจารณา) ผูส,งก,อนจะไดรับการพิจารณา
ใหไดรับทุนก,อน โดยถือวันที่ และเวลา ที่ส,ง e-mail ตนทางเปAนสําคัญ
๕.๓ กรณีมีผูสละสิทธิไม,รับทุน/ไม,มารายงานตัวในระยะเวลาที่กําหนด ใหเรียกผูที่อยู,
ในบัญชีสํารองที่อยู,ในลําดับถัดไปเพื่อรับทุนแทน หากดําเนินการแลวยังมีทุนเหลืออยู, ใหโอนทุนที่เหลือไป
ใหกับทุนประเภทอื่นในกลุ,มเปdาหมายผูรับทุนเดียวกัน (กลุ,มตําแหน,งประเภทบริหาร)
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่ อเฉพาะผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ ทุ น เท, า นั้น ทาง website ของ
สํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวขอ “ทุนศึกษาต,อ/ทุนฝ&กอบรม” หัวขอย,อย “ทุนฝ&กอบรม” และจะแจง
ใหผูมีสิทธิไดรับทุนทราบโดยตรง พรอมทั้งมีหนังสือแจงไปยังส,วนราชการของผูมีสิทธิไดรับทุนดวย
๗. การจัดการฝ#กอบรม
สํานักงาน ก.พ. จะประสานงานเพื่อจัดฝ&กอบรมในสถาบันชั้นนําที่มีประสบการณ= และ
ความเชี่ยวชาญในดานต,าง ๆ ภายใตกรอบหลักสูตรที่กําหนด โดยจัดฝ&กอบรมเปAนกลุ,ม
๘. การยืนยันการรับทุน
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๙. การทําสัญญา
๙.๑ ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๙.๒ ผู มี สิ ทธิ ไดรั บ ทุ น จะตองจั ดทํ าขอตกลงการรั บทุ นรั ฐบาลไปฝ& กอบรมตามแบบที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด

-๔๑๐. เงื่อนไขการรับทุน
๑๐.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุน ณ ส,วนราชการที่เปAนตนสังกัด
๑๐.๒ ผู มีส ิท ธิไ ดรับ ทุน จะตองส,ง หลัก ฐานการไดรับ อนุญ าตใหลาฝ&ก อบรมจาก
หัวหนาส,วนราชการเจาสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. ก,อนเดินทางไปฝ&กอบรม
๑๐.๓ ผูไดรับทุนจะตองรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กํา หนด
หากผูรับทุนสละสิทธิการรับทุนหลังจากการทําสัญญารับทุน ผูรับทุนจะตองชดใชทุนตามที่สัญญากําหนด
๑๐.๔ ผูไดรับทุนจะตองเขียนบทความเปAนภาษาไทยที่ชี้ใหเห็นถึงการนําความรู และ
ประสบการณ=ที่ไดรับจากการฝ&กอบรมมาประยุกต=ใชเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ พรอมขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการฝ&กอบรม (ตามเอกสารแนบ ๒)
๑๐.๕ ผูไดรับทุนจะตองเขาร,วมกิจกรรมต,าง ๆ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๑. การเพิกถอนการใหทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก,ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๑.๑ ไม,มีหนังสืออนุญาตใหลาฝ&กอบรมจากหัวหนาส,วนราชการเจาสังกัด
๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด
๑๑.๓ เปAนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม,อยู,ในมาตรฐาน หรือไม,เหมาะสม หรือไม,
ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
๑๑.๔ เปAนผูขาดคุณสมบัติตามขอ ๓
๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ&กอบรม

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื(ลงชื
อ) ่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

พัชรภากร เทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

เอกสารแนบ ๑

กําหนดการทุนฝกอบรมสําหรับกลุมขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทบริหาร
หลักสูตรการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจําป' ๒๕๖๐
สวนที่ ๑ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.
ณ วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนที่ ๑ : ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
๐๙:๐๐ – ๑๔:๓๐ น.
ณ วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดหลักสูตร
Human Resources for Executives (CMMU; HR Framework)
ดร. เอก อะยะวงศI
หัวข"อการจัดการทรัพยากรมนุษย&สําหรับผู"บริหารระดับสูงมุงเน"นให"ผู"บริหาร
สามารถถายทอดแผนกลยุทธ&ไปสูผู"ปฏิบัติงานได"อยางถูกต"องและเหมาะสม
โดยผานกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย& เน"นให"ผู"บริหารเข"าใจ
ถึงวิธีการสั่งการ มอบหมายงาน ศิลปะในการบริหารคน ที่มีความแตกตาง
เพื่อนําพาหนวยงานของทานไปสูความสําเร็จตามเป;าหมาย เนื้อหาของ
หลักสูตรประกอบด"วย
เข"าใจถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย&ในภาพรวม สิ่งที่สําคัญ
และต"องพิจารณาในการบริหารจัดการคน
การสื่อสารกับผู"ใต"บังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิค
การพัฒนาคน การสอนงาน อยางเปAนระบบ
การสร"างความสัมพันธ&ที่ดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน
เทคนิคการสร"างพลังในการทํางานเพื่อให"เกิดการมีสวนรวม
ทําได"อยางไร
Risk Management in HR and Program Summary
(CMMU: Risk Management)
หัวข"อการจัดการความเสี่ยงตอความสําเร็จขององค&กรในด"านทรัพยากรบุคคล
เน"นให"ผู"บริหารเข"าใจถึงการจัดการความเสี่ยง ระดับ และผลกระทบตอองค&กร
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได"ในหลากหลายมิติ อาทิ ปEจจัยเรื่องการเมือง ปEจจัยจากเศรษฐกิจ
และปEจจัยด"านโครงสร"างประชากร ดังนั้นผู"บริหารจึงจําเปAนต"องให"ความสําคัญ
ในการบริหารความเสี่ยง โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด"วย
เข"าใจถึงนโยบายและกลยุทธ&ด"านทรัพยากรบุคคล ที่จะสงผลตอ
การกําหนดกลยุทธ&และการนําออกไปปฏิบัติ
ปEจจัยความเสี่ยงเรื่องความรู" ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ของบุคลากร
ในองค&กร ที่จะมีผลกระทบตอการบรรลุเป;าหมายขององค&กร
ปEจจัยความเสี่ยงด"านกําลังคนของประเทศ การเตรียมความพร"อม
รับสถานการณ&เรื่องสังคมผู"สูงอายุ
ปEจจัยความเสี่ยงจากความไว"วางใจของผู"บริหารและพนักงานตอ
บทบาทและความสามารถของนักบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน
องค&กร ความสามารถในการเปAนผู"นําในการบริหาร

-๒รายละเอียดหลักสูตร
สวนที่ ๑ : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
Leadership for HR Professionals in organizations
(SCG; Best Practices)
คุณกิติ มาดิลกโกวิท Corporate Human Resources Director
๐๙:๐๐ – ๑๔:๐๐
หัวข"อแนวปฏิบัติที่ดีของผู"นําองค&กร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง
ณ บริษัท ปูนซิเมนต&ไทย จํากัด (มหาชน) มืออาชีพ มุงเน"นการสร"างความตระหนักและความเข"าใจใน บทบาทหน"าที่
คุณกิติ มาดิลกโกวิท
ความรับผิดชอบของผู"บริหารในองค&กร และเห็นความสําคัญของการบริหาร
Corporate Human Resources
จัดการทรัพยากรบุคคล การทํางานเปAนทีมซึ่งเปAนหัวใจสําคัญในการนําพา
Director
องค&กรให"ประสบความสําเร็จตามเป;าหมาย เพื่อให"ผู"บริหารตระหนักถึง
ความสําคัญของการเปAนผู"นํา เพื่อสร"างให"เกิดศักยภาพในการทํางาน และ
กอให"เกิดผลประโยชน&สูงสุดกับองค&กร โดยเรียนรู"ผานกรณีศึกษา การทํา
กิจกรรมกลุม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ&จากผู"บริหารระดับสูงของ
องค&กร ที่จะชวยให"ผู"เรียนได"ฝ[กฝน เข"าใจบทบาทของผู"นํา เข"าใจบทบาท
ของการทํางานรวมกันกับผู"อื่นอยางแท"จริง
หัวข"อการบรรยาย
๑๔:๓๐ – ๑๖:๐๐
• บทบาทและหน"าที่ของผู"นําในองค&กรกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ณ วิทยาลัยการจัดการ
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง และความท"าทายของคนรุนใหม
มหาวิทยาลัยมหิดล
• นวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย&
• การสร"างความผูกพันกับองค&กร แนวคิดสําหรับชีวิตและการทํางาน
Work-Life Balance
สรุปการบรรยาย Program Summary Part ๑ by CMMU Faculty

-๓รายละเอียดหลักสูตร
สวนที่ ๒: ๒๓ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ Study Visit to Germany & Workshop: Learn, Share and Case
Study (๕ Days) รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม

สวนที่ ๓: ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐
ณ วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนที่ ๔ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐
ณ วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนที่ ๑
การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการบุคคล ขององค&การ ณ สหพันธ&
สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งภาครัฐและเอกชนของระหวางวันที่ ๒๓-๒๘ เมษายน
๒๕๖๐ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ&กับผู"บริหารหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนชั้นนําในประเด็นการบริหารจัดการบุคคลในหนวยงานภาครัฐ
รวมถึงการศึกษาดูงานในองค&กรชั้นนําในด"านมนุษย&ศาสตร&และสังคมศาสตร&
ด"านเทคโนโลยี และสัมผัสกับกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก
สวนที่ ๒
แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู"เข"ารวมอบรม และเตรียมความพร"อมสําหรับการ
นําเสนอรายงานและกระบวนการโครงการของ Public Sector HR Essentials
Program Report ที่มุงสร"างการเปลี่ยนแปลงในองค&กรที่ตนรับผิดชอบ
Reflection & Wrap-Up
รศ. ดร. วิชิตา รักธรรม และ ทีม
สรุปผลการเรียนรู"และสะท"อนการเรียนรู"จากการศึกษาดูงาน ณ สหพันธ&
สาธารณรัฐเยอรมนี และการเชื่อมโยงการเรียนรู"จากการศึกษาดูงานกับ
การพัฒนางานด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของไทย
Individual Presentation and Knowledge Sharing
รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม และ ทีม
นําเสนอรายงานและกระบวนการโครงการของ Public Sector HR Essentials
Program Report ที่มุงสร"างการเปลี่ยนแปลงในองค&กรที่ตนรับผิดชอบ

* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารแนบ ๒

รูปแบบการเขียนบทความ
---------------------เนื้อหา
นําเสนอแนวคิด มุมมองของตนเองโดยการนําความรูและประสบการณจากการฝ!กอบรม
มาประยุก ตกับ งานของราชการและจัด ทํ า เป%น ขอเสนอการเปลี ่ย นแปลง โดยขอเสนอ
ดังกล(าวอาจเป%นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค ทั้งนี้ ขอเสนอ
ดังกล(าวอาจมุ(งเนนผลกระทบเฉพาะส(วนราชการที่ขาราชการผูรับทุนสังกัด หรือผลกระทบ
ต(อภาคราชการในภาพรวมก็ได
ความยาว

หนากระดาษ A4 จํานวนไม(นอยกว(า ๓ หนาแต(ไม(เกิน ๕ หนา

ตัวอักษร

ภาษาไทย แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖

เวนบรรทัด

Single

กําหนดสง

บทความจะตองส(งภายใน ๑ เดือน นับจากวันสุดทายของหลักสูตรทุนฝ!กอบรม

วิธีสง

๑. บทความตนฉบับจริง (ทางไปรษณีย*)
ศูนยนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
๔๗/๑๑๑ หมู( ๔ ถนนติวานนท
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โดยส(งผ(าน หัวหนาส(วนราชการเจาสังกัด / หัวหนาหน(วยงานที่เทียบเท(า
และ
๒. ไฟล*บทความ (MsWord)
E-mail: ronarong@ocsc.go.th

