
การสรรหาและเลือกสรรบุคคล

การขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล 
ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๐

การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ.



ประเด็น

กระบวนการสรรหาและเลือกสรร

บทบาทการมีส'วนร'วมในการสรรหาของ              
ส'วนราชการ/หน'วยงานของรัฐ



Part I



จัดสรร
ทุน

สรรหา
ผู.รบัทนุ

ดูแลจัดการศึกษา
ดูแลการใช.
ประโยชน3

จัดสรร
ส'วนราชการ

ประเภทการสรรหา

กระบวนการบริหารจัดการทุนรัฐบาล

ศบส. ศสล. ศบส.ศกศ.- สนร. - กค. ศกศ.

สอบแข'งขันคัดเลือก

ทุนพัฒนา
บุคลลากรภาครัฐ

ทุนบุคคลทั่วไป
• ระดับมัธยมศึกษา
• ปริญญา

UIS



การสรรหาและเลือกสรรผู.รับทุนให.ได.
 “คนดี” “คนเก'ง”

การแข'งขันการแข'งขัน การคัดเลือกการคัดเลือก



กระบวนการสอบแข'งขัน
(ทุนบุคคลทั่วไป)

สอบผ'านเกณฑ3

๑ ๓๒

สมัครรับทุน สอบข.อเขียน ประเมินความ
เหมาะสม

๑ ๓๒



• สําหรับผู.บรหิารระดับสูง/
เตรียมนักบริหารระดับสูง

• ทุน Talent Network

• ตามความต.องการของ

ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ

ทุน
ฝQกอบรม

• ตามความต.องการของ
หน'วยงาน

ทุน
ศึกษา ระดับ ป.โท/เอก



ทุนฝQกอบรม 
(สําหรับผู.บริหารระดับสูง /เตรียมผู.บริหารระดับสูง)

ทุนฝQกอบรม 
(สําหรับผู.บริหารระดับสูง /เตรียมผู.บริหารระดับสูง)

๑. ดํารงตําแหน'งประเภท S K5 
/M2 หรือ K4

๒. อายุไม'เกิน ๕๗ ป�/๕๕ ป�๒. อายุไม'เกิน ๕๗ ป�/๕๕ ป�
๓. ไม'เคยได.รับทุนฝQกอบรมสําหรับผู.บริหาร

ระดับสูง/ทุนเตรียมผู.บริหารระดับสูง
๔. ส'งใบสมัครและหนังสือตอบรับการเข.า

ฝQกอบรมหลักสูตรด.านการบริหาร และ
การพัฒนานักบริหารของสถาบันชั้นนํา



๑. ระดับการศกึษาไม'ต่ํากว'า ป.ตรี 
๒. มีความรู.ภาษาองักฤษดีพอที่จะไปอบรม
    ในต'างประเทศได.
๓. การดํารงตําแหน'ง 

ทุนฝQกอบรม (ทุน Talent Network)ทุนฝQกอบรม (ทุน Talent Network)

๓. การดํารงตําแหน'ง 
    (ชพ. (หัวหน.าทีมงาน หรือผู.สอนงาน Hipps) /

Hipps ปก.-ชก. /NW ชก.)

๑. ส'วนราชการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู.มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
๒. ผู.ได.รับการคัดเลือกต.องได.คะแนนภาษาอังกฤษตามที่กําหนดไว.ในประกาศรับสมัคร



ทุนฝQกอบรม (ทุนตามความต.องการของ สรก./หน'วยงานของรัฐ)ทุนฝQกอบรม (ทุนตามความต.องการของ สรก./หน'วยงานของรัฐ)

ดํารงตําแหน'งประเภทวิชาการ ระดับ K2 /K3 ในหน'วยงานที่ได.รับการ
จัดสรรทุน

อายุราชการไม'น.อยกว'า ๒ ป�อายุราชการไม'น.อยกว'า ๒ ป�

หากเคยได.รับทุนแล.ว ต.องกลับมาปฏิบัติราชการแล.ว
ไม'น.อยกว'า ๑ ป� 

ผู.ได.รับการคัดเลือกต.องได.คะแนนภาษาอังกฤษตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด



ฝQกอบรม
สรก. คัดเลือกตาม
ประกาศสํานักงาน 
ก.พ. (รับสมัคร)

ก.พ. ประกาศ
รายชื่อผู.มีสิทธิ 

ได.รับทุนฯ

กระบวนการคัดเลือก (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)

ศึกษา
สรก. 

ดําเนินการตาม 
ว๑๓/๒๕๕๖

สกพ.พิจารณา
อนุมัติการ
คัดเลือก



การดําเนินการคัดเลือก

 

ทุนศึกษา

การดําเนินการคัดเลือก
บุคลากรของรัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษา 
ณ ต'างประเทศ



ภาพรวมขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ  ต'างประเทศ 

๒. สรก./หน'วยงานของรัฐ

 

๑. จัดสรรทุนให. สรก./
หน'วยงาน

แจ.งการ
สละสิทธิ

แจ.งการ
รายงานตัว

สรก./หน'วยงานของรัฐ ส'งเอกสารฯ 

ถึง สกพ. ภายใน 120 วัน นับตั้งแต'วันที่
สกพ. แจ.งการจัดสรรทนุ 

๓. สกพ.อนุมัติการ
คัดเลือก



แ จ. ง ม ติ ก า ร จั ด ส ร ร ทุ น

จัดทําประกาศรับสมัคร
ของส'วนราชการ

ดําเนินการคัดเลอืก

ส'วนราชการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

แนวทางการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
ตาม ว 13/2556 (2 ก.ย. 2556) 

สํานักงาน ก.พ. 

รับทราบมติและ
รายละเอียด

การจัดสรรทุน

ศสล.ศบส.

ปร
ะม

าณ
 ๔

 เดื
อน

ประกาศรายชื่อผู.มี
สิทธิได.รับทุน

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู.ผ'านการคัดเลือก 

คุณสมบัติ
ครบ

ทําสัญญา และ
ปฐมนิเทศ

ศกศ.

แจ.งส'วนราชการ 
รายงานตัว/ยกเลิกทุน

ขาด
คุณสมบัติ

รายงานตัว

ปร
ะม

าณ
 

ภายใน ๔๐ วันทําการ

ภายใน ๑๐ วันทําการ



www.ocsc.go.th > ทุนศึกษาต'อ/ฝQกอบรม > ทุนรัฐบาลไปศึกษา
วิชา ณ ต'างประเทศ 

• หนังสือเวียน (ว๑๓/๒๕๕๖)
• ชี้แจงการดําเนินการ
• ตัวอย'างต'างๆ (ประกาศรับสมัคร/ใบสมัคร/

ประกาศรายชื่อ ฯลฯ)



Part II



ประเภททุนรัฐบาล
สอบแข่งขนั

• กรรมการสัมภาษณ

• การอนุญาตให�ข�าราชการในสังกัดมาสอบรับทุน
         - สรก. ที่ได�รับจัดสรร ต�องเตรียมตําแหน$งเพื่อรับโอนก$อน
เดินทางไปศึกษา เดินทางไปศึกษา 
• ทบทวนสาขาที่ขอรับจัดสรร ว$าในอดีตผู�รับทุนครบทุกหน$วย

ทุนหรือไม$ ถ�าไม�ครบ ควรทบทวน ( ปชส./สาขา (สายงาน
หลัก?) /Career Path)

• การกําหนดสาขา/ประเทศ เพื่อป=องกันการขอเปลี่ยนสาขา/
เพิ่มประเทศ



บทบาทการมีส'วนร'วมของส'วนราชการ
สอบแข'งขัน

ทุนบุคคลทั่วไป

การประชาสมัพันธ3หน'วยงาน

เพิ่มช'องทาง ปชส. หน'วยงาน ข.อมูล สรก. + Career Path

การสัมภาษณ3

กรรมการ ผู.บริหาร/ ผอ.สํานักฯ

เพิ่มช'องทาง ปชส. หน'วยงาน ข.อมูล สรก. + Career Path



Part III



ปpญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ

ที่ รายการ ทุนบุคคล
ทั่วไป

ทุนพัฒนา  
(ศึกษา)

ทุนพัฒนา 
(ฝQกอบรม)

1 ตรวจสอบความถูกต.อง/
ยืนยันคาํขอรับจัดสรร

� � �

ยืนยันคาํขอรับจัดสรร

2 ควรมีระบบติดตาม
ความก.าวหน.าผู.ได.รับทุน 
(ก'อนเดินทาง/ระหว'าง
ศึกษา)

� � -



                    บทบาทการมีส'วนร'วมของส'วนราชการทุนบุคคลทั่วไป

ข.อควรคาํนงึ บทบาท สรก.

การสรรหา คนที่ “ใช$” และ 
“เหมาะสม”

การมอบหมาย “กรรมการ” สัมภาษณ

(ผู�บริหาร/ผอ.สํานักนั้นๆ)

“ตําแหน'ง” กรณีต�องรับโอนผู�รับทุนที่ เตรียมแผนรองรับกรณีนี้“ตําแหน'ง” กรณีต�องรับโอนผู�รับทุนที่
เปBน ขร. หน$วยงานอื่น

เตรียมแผนรองรับกรณีนี้

ทุนว'าง ควรศึกษาวิเคราะห
สาเหตุว$าเกิดจาก
อะไร

ผู�สมัครน�อย แผน ปชส.หน$วยงาน
•เพิ่มช$องทาง ปชส.
•ข�อมูล สรก./Career Path



บทบาทการมีส'วนร'วมของส'วนราชการ
“การคัดเลือก”

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ดําเนินการ กรณีมีข.อสงสยั

ดําเนินการคัดเลือกบุคคล        
ที่มีความเหมาะสมในการ
รับทุนฯ

•ศึกษา--ตาม ว๑๓/๒๕๕๖

ดําเนินการ
•ฝQกอบรม—ตามประกาศ 
สกพ.
•ศึกษา--ตาม ว๑๓/๒๕๕๖

กรณีมีข.อสงสยั

• ศึกษาที่  www.ocsc.go.th

• สอบถาม จนท. โดยตรง



                        บทบาทการมีส'วนร'วมของส'วนราชการ
ทุนพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ
ฝQกอบรม

การตรวจสอบ
คุณสมบัติ

ตรวจสอบให.ตรงตามประกาศรับสมัครฯ

ระยะเวลาทํางาน ≥ ๑ ป�                                  
หลังศึกษา/อบรมด.วยทุน ก.พ.

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ต.องมี)

กระบวนการ
ดําเนินการ

การแจ.งผลคัดเลือก “สรก.” แจ.ง ก.พ.

เอกสาร “ครบ” ตามที่กําหนด                
(โดยเฉพาะผลภาษาอังกฤษ)



                     บทบาทการมีส'วนร'วมของส'วนราชการทุนพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

• การสรรหาต.องระบุ
รายละเอียดต'างๆ ให.ตรง
ตามที่ได.รับจัดสรร

• ส'งทางไปรษณีย3 นบัวันที่
ไปรษณีย3ต.นทาง Stamp

• ส'งด.วยตนเอง –สารบรรณ                   
สกพ. Stamp

ดําเนินการ
ไม'ทันเวลา
ที่กําหนด

ระดับ/
สาขา/
ประเทศ

ศึกษา ดําเนนิการตาม ว๑๓/๒๕๕๖

• หารือ สกพ. ตั้งแต' 
ช'วงขอรับจัดสรรทุน
• ตรวจสอบที่ 

www.ocsc.go.th

• ไม'มีผู.มีสิทธิได.รับทุน

• ผลภาษาต.องมีก'อน
ประกาศรายชื่อฯ

ที่กําหนด ประเทศ

คุณวุฒิ          
ที่สมัคร

ไม'มีผลไม'มีผล
ภาษา 
อังกฤษ



                         ปpญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
ทุนพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ

• ≥ ๑ ป� หลังจาก
ศึกษาหรือฝQกอบรม
ด.วยทุน ก.พ.

• ส'งทางไปรษณีย3 นบัวันที่
ไปรษณีย3ต.นทาง Stamp 
รับเอกสาร

• ส'งด.วยตนเอง –สารบรรณ                   
สกพ. Stamp รับเอกสาร

ดําเนินการ
ไม'ทันเวลา
ที่กําหนด

ระยะเวลา
ทํางาน

ก'อนสมัคร

ฝQกอบรม

• ควรตรวจสอบ
คุณสมบัติให.ตรงตาม
ประกาศรับสมัครฯ

• ต.องมีหนังสือนําส'ง             
ของ สรก.

• เอกสาร “ครบ” โดยเฉพาะ 
ผลภาษาอังกฤษ

สกพ. Stamp รับเอกสาร ที่กําหนด
รับทุน

ก'อนสมัคร
รับทุน

กระบวนการ
คัดเลือก

การแจ.งการแจ.ง
ผลการ
คัดเลือก



เปรียบเทียบเกณฑ3การสมัคร/การจัดสรรทุน

คุณสมบัติ ป.โท ป.โท – เอก ป.เอก ป.โท ป.โท – เอก ป.เอก

อายุ ≤ ๓๕ ≤ ๓๕ ≤  ๔๐ ≤  ๔๐ ≤ ๓๕ ≤  ๔๐

GPA

สาย
สังคมศาสตร


≥ ๓.๐๐ ≥๓.๐๐ ≥ ๓.๕ ≥ ๒.๗๕ ≥ ๒.๗๕5 ≥ ๓.๕
สังคมศาสตร


สาย
วิทยาศาสตร


≥๒.๗๕ ≥ ๒.๗๕ ≥ ๓.๕ ≥๒.๗๕ ≥ ๒.๗๕ ≥ ๓.๕

ภาษาอังกฤษ     × × × TOEFL ≥ ๗๙
IELTS ≥ ๖.๐

TOEFL ≥ ๗๙
IELTS ≥ ๖.๐

TOEFL ≥ ๗๙
IELTS ≥ ๖.๐

ทุนบุคคลทั่วไป (ปริญญา) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ



www.ocsc.go.th > ทุนศึกษาต'อ/ฝQกอบรม > ทุนรัฐบาลไปศึกษา
วิชา ณ ต'างประเทศ 

• หนังสือเวียน (ว๑๓/๒๕๕๖)
• ชี้แจงการดําเนินการ
• ตัวอย'างต'างๆ (ประกาศรับสมัคร/ใบสมัคร/

ประกาศรายชื่อ ฯลฯ)





จัดสรร
ทุน

สรรหา
ผู.รบัทนุ

ดูแลจัดการศึกษา
ดูแลการใช.
ประโยชน3

จัดสรร
ส'วนราชการ

กระบวนการบริหารจัดการทุนรัฐบาล

ศบส. ศสล. ศบส.ศกศ.- สนร. - กค. ศกศ.

วางแผนดําเนินการสอบการ
ดําเนินการ

ประกาศรับสมัคร สอบข.อเขียน สอบสัมภาษณ3 ประกาศรายชื่อฯ

เตรียมการ

ประมวลผล + ตรวจสอบคุณวุฒิ

ดําเนินการ



แนวทางการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล
เตรียมการ

กําหนดโครงสร.าง 
คกก. ตั้งคณะกรรมการ

นําเสนอ

“หลักเกณฑ3การสรรหา” 

อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร.างระบบและ
มาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล

คกก. 
สอบแข'งขัน/

คัดเลือก

ตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบ “หลักเกณฑ3การสรรหา” 

ต'อ คกก.



แนวทางการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลประกาศ
รับสมัคร

ทุนที่รับสมัคร

ข.อผูกพันในการ
รับทุน

การตรวจสุขภาพ
และอนามัย

การทําสัญญา การรับเงินทุน

การสมัครการสมัคร
สถานศึกษาและ

การเดินทาง

ทุน
พัฒนา

รับทุน

คุณสมบัติของ          คุณสมบัติของ          
ผู.มีสิทธิสมัคร

การรับสมัคร
วิธีการคัดเลอืก

ตัดสิน

วิธีการคัดเลอืก
และเกณฑ3การ

ตัดสิน

การรายงานตัว

และอนามัย
การเดินทางการเดินทาง

การเพิกถอนการ
ให.ทุน



แนวทางการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลประกาศ
รับสมัคร

ทุนที่รับสมัคร

ข.อผูกพันในการ
รับทุน

การสอบและ
เกณฑ3การตัดสิน

การรายงานตัว
การตรวจ

อนามัย

การตรวจ
สุขภาพและ

อนามัย

การทําสัญญา

ทุน
สอบแข'งขัน

รับทุน

คุณสมบัติของ          คุณสมบัติของ          
ผู.มีสิทธิสมัคร

การรับสมัคร
การแต'งตั้ง

เกี่ยวกับการสอบ

การแต'งตั้ง
กรรมการ

เกี่ยวกับการสอบ

ประกาศรายชื่อ/วัน/
สถานที่สอบ 

ระเบียบ วิธีการสอบ

เกณฑ3การตัดสิน

การรับเงินทุน

การทดสอบ

เพื่อสมัคร U.

การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อสมัคร U.

การสมัคร

การเดินทาง

การสมัคร
สถานศึกษาและ

การเดินทาง

การเพิกถอนการ
ให.ทุน



เกณฑ3การสมัคร/การจัดสรรทุน

GPA

(>=3.5)

อายุของ
ผู.สมัคร 

วุฒิที่สมัคร

(ม.3/ม.6)

ผลการสอบ
ข.อเขียน/

ระดับ
มัธยมศึกษา

(>=3.5)
ผู.สมัคร 

(ไม'เกิน 20 ป�)
(ม.3/ม.6)

ข.อเขียน/
สัมภาษณ3



เกณฑ3การสมัคร/การจัดสรรทุน

GPA
อายุของ
ผู.สมัคร

วุฒิที่สมัคร
ผลการสอบ
ข.อเขียน/

ระดับ
ปริญญา

GPA
ผู.สมัคร

วุฒิที่สมัคร ข.อเขียน/
สัมภาษณ3

โท/โท-เอก <=35;
เอก--<=40 

สายวิทย3 >=2.75;
สายสังคม >=3.00



จัดสรร
ทุน

สรรหา
ผู.รบัทนุ

ดูแลจัดการศึกษา
ดูแลการใช.
ประโยชน3

จัดสรร
ส'วนราชการ

ก'อนศึกษา ระหว'างศึกษา หลังสําเร็จการศึกษา

• อํานวยการ / แก.ไขปpญหา

กระบวนการบริหารจัดการทุนรัฐบาล

ศบส. ศสล. ศบส.ศกศ.- สนร. - กค. ศกศ.

ก'อนเดินทาง
ไปศึกษา

ช'วงสมัคร
สถานศึกษา

โครงการเตรียมความพร.อม
• ระบบการศึกษา
• พบสถานศึกษา
• สัญญาและ

สาระสําคัญ

• ภาษา วัฒนธรรม
• พบสังกัด
• ระเบียบที่ต.อง

ถือปฏิบัติ

• อํานวยการ / แก.ไขปpญหา
ด.านการศึกษาและการใช.
ชีวิตในต'างประเทศ

• เสริมสร.างทัศนคติ/จิต
สาธารณะ

• ฝQกงานกับส'วนราชการ
• พบสังกัด
• พัฒนาเครือข'าย

โครงการเตรียมความพร.อม
• เสริมสร.างทัศนคติ
• จัดสรรส'วนราชการ
• สร.างเครือข'ายพี่เลี้ยง

โครงการ ODOS / นร.ทนุส'วนตัว
งานมหกรรมการศกึษา 


