
โครงการพัฒนานักเรียนทุน UIS ป� ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ เพ่ือเตรียมความพร$อมก%อนเข$ารับราชการ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให� ก.พ. มีบทบาทหลัก 
ในการเตรียมกําลังคนภาครัฐสําหรับอนาคต  ท้ังการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต-าง ๆ ภายในประเทศ  
การจัดสรรและดูแลในเรื่องทุนเล-าเรียนหลวง  ทุนรัฐบาล  รวมท้ังบุคลากรภาครัฐท่ีศึกษาหรือฝ5กอบรม 
ในต-างประเทศ  
 ๑.๒ หน-วยงานชั้นนําของภาคเอกชนมักมีวิธีการสรรหาบุคลากรคุณภาพสูงในลักษณะเชิงรุก ท้ังใน
รูปแบบของการโน�มน�าวให�ผู�มีศักยภาพเห็นถึงความท�าทายของงานและโอกาสในความก�าวหน�า การให�
ทุนการศึกษาต-อ หรือลักษณะการจ-ายค-าตอบแทนชดเชยค-าใช�จ-ายในการศึกษา โดยมีการติดต-อกับ
กลุ-มเป<าหมายท้ังในระยะกําลังศึกษาและในระยะหลังสําเร็จการศึกษา ในขณะท่ีวิธีการสรรหาบุคลากร
คุณภาพสูงของภาคราชการส-วนใหญ-นั้น กลไกการสรรหาเชิงรุกจะมีสัดส-วนท่ีน�อยเม่ือเทียบกับกลไกและวิธีการ
สรรหาในภาครวม นอกจากนั้นระบบการสรรหาเชิงรุกของราชการพลเรือนก็ยังจํากัดอยู-กับกลุ-มเป<าหมายท่ี
สําเร็จการศึกษาแล�ว   
 ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรคุณภาพเข�าสู-ระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นว-า
ควรขยายกลุ-มเป<าหมายการสรรหา (Source of recruits) ด�วยวิธีการพัฒนาระบบการสรรหาเชิงรุกรูปแบบใหม- 
ให�จูงใจผู�กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยซ่ึงเปLนผู�มีศักยภาพสูงให�สนใจเข�ารับราชการมากข้ึน  
 ๑.๔ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการเตรียมกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖  มีข�อเสนอแนะว-าควรปรับกระบวนการในการดําเนินการเพ่ือให�ผู�รับทุนมีความเข�าใจบทบาท 
หน�าท่ีส-วนราชการ รวมท้ัง งานและตําแหน-งท่ีจะบรรจุเข�ารับราชการอย-างชัดเจน โดยอาจให�นักเรียนทุนฯ  
เข�าพบผู�บริหารของส-วนราชการ หรือ ให�ผู�แทนจากส-วนราชการชี้แจงและทําความเข�าใจแก-นักเรียนทุนรัฐบาลฯ 
ก-อนท่ีจะลงนามในสัญญา พร�อมท้ังควรให�นักเรียนทุนรัฐบาลลงนามรับทราบเก่ียวกับกระบวนการเก่ียวกับ 
การรับทุนรัฐบาล และรายละเอียดของส-วนราชการ ตําแหน-ง และหน�าท่ีความรับผิดชอบจะไปปฏิบัติราชการ 
ชดใช�ทุนหลังสําเร็จการศึกษา 
  ๑.๕ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการเตรียมกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓ 
ธันวาคม  ๒๕๕๗ ได�เห็นชอบกับแนวทางการพัฒนานักเรียนทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู�มีศักยภาพสูงฯ ซ่ึงเน�นให�ผู�รับทุน
มี Success Profile หลักใน ๓ ประเด็น คือ ๑. ความรู�เก่ียวกับองคXกร  ๒. การสั่งสมประสบการณX  ๓. สมรรถนะ
หลักของข�าราชการ รวมถึงทักษะแห-งศตวรรษท่ี ๒๑ และจิตลักษณะ ๕ ด�าน 

๑.๖ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการเตรียมกําลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๙ 
กันยายน ๒๕๕๘ ได�มีมติเห็นชอบรายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู�มีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยู-ใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ  ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๖๕ ทุน และขณะนี้สํานักงาน ก.พ. 
ได�ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิรับทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู�มีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยู-ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 
ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล�ว เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ โดยมีผู�รับทุนท้ังสิ้นจํานวน ๖๐  ราย  
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๑.๗   อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการเตรียมกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๙ ได�มีมติเห็นชอบรายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู�มีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยู-ใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ  ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๘๘ ทุน โดยขณะนี้อยู-ระหว-างการสรรหา
และเลือกสรรผู�รับทุน ซ่ึงจะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิรับทุนในวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ดังนั้น เพ่ือเปLนการเตรียมความพร�อมผู�รับทุนสําหรับการรับทุนรัฐบาลฯ และการเข�ารับราชการ  
สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเพ่ือชี้แจงให�ผู�รับทุนได�เข�าใจถึงระบบทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู�มีศักยภาพสูงฯ 
ระเบียบและแนวปฏิบัติต-าง ๆ บทบาท และขอบเขตความรับผิดชอบของส-วนราชการต�นสังกัด การให�ความรู�
แก-ผู�รับทุนเก่ียวกับระบบราชการ การปฏิบัติราชการ รวมถึงสร�างเสริมสมรรถนะต-าง ๆ ตาม Success Profile 
เพ่ือให�ผู�รับทุนสามารถปฏิบัติงานได�อย-างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร�างเครือข-ายความสัมพันธXระหว-างผู�รับทุน
กับส-วนราชการต�นสังกัด สํานักงาน  ก.พ. และตัวผู�รับทุนด�วยกันเอง ท้ังนี้ การดําเนินกิจกรรมจะอยู-ในรูปแบบ
ของการให�ความรู� การสร�างความคุ�นเคย การพัฒนาทีมงาน และการศึกษาดูงาน เปLนต�น  

๒.  วัตถุประสงค/ 
ผู$รับทุนประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑. เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการเปLนข�าราชการ โดยเสริมสร�างทัศนคติท่ีดีต-อการรับราชการ  

ให�ผู�รับทุนมีความรู�และมีความเข�าใจระบบราชการโดยรวม ท้ังโครงสร�างการบริหาร การบังคับบัญชา  
กฎ ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติของภาครัฐ ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาของข�าราชการพลเรือน 
โดยเฉพาะอย-างยิ่งการให�ผู�รับทุนได�ทราบและมีความเข�าใจโครงสร�างองคXกร สายการบังคับบัญชา  
ชีวิตการทํางานและการปฏิบัติงานในหน-วยงานท่ีตนสังกัดอยู- 

ผู$รับทุนประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑. เพ่ือให�ผู�รับทุนและส-วนราชการต�นสังกัดได�ทราบและมีความเข�าใจทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู�มีศักยภาพสูง

ท่ีกําลังศึกษาอยู-ในสถาบันการศึกษาในประเทศ  เก่ียวกับวัตถุประสงคXของทุน การให�ทุนการศึกษา เง่ือนไข/ข�อ
ผูกพันในการรับทุน ระเบียบ กฎเกณฑXของการเปLนนักเรียนทุนรัฐบาล รวมท้ัง บทบาทและขอบเขตความ
รับผิดชอบของส-วนราชการต�นสังกัด 

๒. เพ่ือสร�างเครือข-ายความสัมพันธXในการทํางานระหว-างสํานักงาน ก.พ. ส-วนราชการเป<าหมาย และ
ผู�รับทุน รวมท้ังระหว-างผู�รับทุนด�วยกัน 

๓.  ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง 
 ๓.๑ ผลผลิต 
 ๓.๑.๑  การชี้แจงและทําความเข�าใจแก-ผู�รับทุนและส-วนราชการต�นสังกัดก-อนลงนามในสัญญา 
 ๓.๑.๒  กรอบแนวคิดการพัฒนาผู�รับทุนโดยครอบคลุมประเด็นต-าง ๆ ดังนี้ 
 - รายละเอียดเก่ียวกับทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู� มี ศักยภาพสูงท่ี กําลังศึกษาอยู- ใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ ข้ันตอนการดําเนินการต-าง ๆ 
 - ความรู�เก่ียวกับองคXกร : เน�นสร�างความเข�าใจเก่ียวกับระบบราชการ ส-วนราชการ
เป<าหมายท่ีผู�รับทุนปฏิบัติ ระเบียบกฎเกณฑX  เปLนต�น 
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 -  การสั่งสมประสบการณX 
 -  สมรรถนะหลักของข�าราชการ ทักษะแห-งศตวรรษท่ี ๒๑ จิตลักษณะ ๕ ด�าน 
 ๓.๑.๓ หลักสูตรการพัฒนาและฝ5กอบรมผู�รับทุน รวมถึงกิจกรรมชดเชยกรณีผู�รับทุนไม-เข�าร-วมกิจกรรม 
 ๓.๑.๔  แผนการดําเนินการพัฒนาและฝ5กอบรมผู�รับทุน   
 ๓.๑.๔ การจัดกิจกรรมในรูปแบบต-าง ๆ เพ่ือให�ผู�รับทุนมีความพร�อมสําหรับการเปLนข�าราชการ 
เช-น การปฐมนิเทศ การสร�างความคุ�นเคย การพัฒนาทีมงาน การให�ความรู�เก่ียวกับระบบราชการและระเบียบ
ท่ีเก่ียวข�อง การศึกษาดูงาน เปLนต�น 

 ๓.๒ ผลลัพธ/ 
 ๓.๒.๑  ผู�รับทุนและส-วนราชการต�นสังกัดมีความเข�าใจตรงกันในประเด็นต-าง ๆ เช-น เง่ือนไข 
การรับทุน การปฏิบัติราชการ ลักษณะงาน เปLนต�น 
 ๓.๒.๒  ผู�รับทุนมีทัศนคติท่ีดีต-อการรับราชการ มีความตระหนักในการเปLนนักเรียนทุนรัฐบาล  
มีความพร�อมและมีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในระบบราชการอย-างเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒.๓  การสร�างเครือข-ายในการทํางานระหว-างสํานักงาน ก.พ. ส-วนราชการเป<าหมายและผู�รับทุน 
รวมท้ังเครือข-ายในการทํางานระหว-างผู�รับทุนด�วยกัน 
 ๓.๒.๔  ระบบทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู�มีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยู-ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
ได�รับการยอมรับ และการสนับสนุนจากส-วนราชการเป<าหมายและผู�รับทุนมากยิ่งข้ึน 

๔.  แผนการดําเนินงาน 
 โครงการพัฒนานักเรียนทุน UIS ปZ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ เพ่ือเตรียมความพร�อมก-อนเข�ารับราชการ 
เริ่มดําเนินการต้ังแต-เดือนกุมภาพันธX ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยมีแผนระยะเวลาการดําเนินการใน
ภาพรวม ดังนี้   
  

กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดทําโครงการ  กําหนดกรอบแนวคิดและ 
    แผนการดําเนินงานฯ 

        

๒. ขออนุมัติดําเนินการ         
๓. UIS  Pre-professional 1 สําหรับ นทร. UIS 59         
๔. UIS First Date สําหรับ นทร. UIS 60         
๕. UIS Orientation และ UIS  Pre-professional 1       
   สําหรับ นทร. UIS 60 

        

๖. ประเมินและสรุปผลการดําเนินการ         
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๕. วิธีการดําเนินการ 
ดําเนินการเอง 

๖. ผู$รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยXนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. 
 

**************************** 


