
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



ชีแ้จงแนวทางการจัดสรรทุน ก.พ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



STOCK

UTILIZATION

การปฏบิตักิารในโครงการเชงิยุทธศาสตร ์

การขบัเคลือ่นประเทศโดยใชส้รรพก าลงั

“POLICY WORK/STUDY TEAM”

โจทย์

1
ความมัน่คง

2
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนั

3
การพฒันา
และเสริมสร้างศกัยภาพคน

4

การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียม

กนั
ทางสงัคม

5

การสร้างการเตบิโตบน
คณุภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม

การปรับสมดลุและพฒันา
ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

6

มัง่คัง่ยัง่ยืน

มัน่คง
กลุ่มก าลงัคนคณุภาพ

มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนืม ัน่คง

กลไก HR ระบบ PM

FLOW

ข้าราชการ
ทัว่ไป

นกัเรียนทนุรัฐบาลไทย (นทร.) รูปแบบทนุต่าง ๆ 
ได้แก่ ทนุศกึษา และทนุพฒันา

นกับริหาร
การเปลีย่นแปลง
รุ่นใหม ่(นปร.)

ผู้น าคลืน่ลกูใหม่
ในราชการไทย

HiPPS

ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสมัฤทธ์ิสงู

อ านวยการ & บรหิาร

ภารกจิ อ.ก.พ.

การบริหารจัดการกลุ่มก าลังคนคุณภาพ (Talent Management)

การจัดสรรทุนของรัฐบาล
- ทุน UiS 

- ทุนบุคคลทั่วไป
- ทุนนวัตกรรมฯ           

การดูแลเตรียมความพร้อม 
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนและก าลังคนคุณภาพ
การวางระบบ กลไก พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต เพื่อดึงดูด รักษาไว้ในระบบราชการ

ภารกจิ อ.ก.พ. ภารกจิ อ.ก.พ.

การก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหาร
ก าลังคนคุณภาพ
อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย









กรอบแนวคิดการจดัสรรทนุใหต้รงกบัความตอ้งการของประเทศ

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม

การผลิตและพัฒนาคนกลุ่มต่างๆ 
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต

การเตรียมและพฒันาก าลังคนภาครัฐ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
Thailand 4.0

การปรับบทบาทกระทรวง
รองรับการพัฒนาในอนาคตตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และช่วงเวลาการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒน์ฯ

▪ รัฐธรรมนูญ
▪ ประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรปูของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

มั่นคง สังคม เศรษฐกิจ

๒๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ชาติ
๑๕ ประเด็นเร่งด่วน
แผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์กระทรวง ระยะ 20 ปี



การจัดสรรทุนที่ผ่านมา



กรอบและแนวทางการจัดสรรทุน ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการ/วัตถุประสงค์

❑ จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่
ระบบราชการ กระจายโอกาสการรับทุน
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
❑ การพัฒนาบุคลากรภายในให้มี

ความพร้อมมีศักยภาพ ความรู้
ความสามารถเหมาะสม

❑ ส่งเสริมการจัดท าแผนการเตรียม
ก าลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการ 

ผลผลิตที่คาดหวัง---> ผลผลิตตามประเดน็เร่งด่วน ๒๓ ประเดน็ 
เร่งด่วนในระยะเวลา ๕ ปี

คุณลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้รับทุน

สาขาวิชา
จัดสรรทุน

ประเทศศึกษา/
ฝึกอบรม

การสนับสนุนทุนให้
หน่วยงานที่

ส่งเสริมการบริหาร
ก าลังคนคุณภาพ

สกพ. ก าหนดกรอบ
สาขาวิชา โดยค านึงถึง
HRD Plan ของหน่วยงาน  
สาขาขาดแคลนการจัดสรร
ทุนของแหล่งทุนอื่น ฯลฯ

-ก าหนดให้หน่วยงานท่ีมี
ระบบ HiPPs ได้รับการ
จัดสรรทุน UIS
-ก าหนดให้หน่วยงานที่
สนับสนุนแนวทางการรักษา
ก าลังคนคุณภาพ (Talent 
Retention) ผ่านกลไก 
PWST

กระจายประเทศ 
(Geopolitics) เน้นการ
เรียนรู้จากประเทศท่ี
โดดเด่นในสาขาวิชานั้น 
ครอบคลุมทั้งมิติการศึกษา
และศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศน้ัน ๆ 

-ก าหนด Character             
ที่เหมาะสมในการเป็น 
Change Agent
-มี Growth Mindset
-มี Competency & Skill 
Sets ส าหรับการท างาน
ในศตวรรษที่ ๒๑

❑ การบริหารวงเงินงบประมาณ
❑ การกระจายประเทศ
❑ การบรรจุก่อนไปศึกษา

กรอบแนวคิด



การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทุนท่ีทูลเกล้าถวายฯทุนพระราชทาน/
ทุนตามโครงการพระราชด าริต่าง ๆ 

ระดับยุทธศาสตร์
Strategy -based

ระดับหน่วยงาน
Department-based

ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับการท างานในศตวรรษ

ที่ ๒๑ (Competency-based)

๓ ประเภททุน

ทุนส าหรับการเตรียมและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 

สกพ. ก าหนดประเด็นเกี่ยวข้องกับ Digital Literacy 

รองรับ Thailand ๔.๐ โดยประสานจัด
ฝึกอบรมเป็นกลุ่มทุนฝึกอบรมเป็นกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ โดยกระทรวง

รองรับกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 
ภารกิจ บทบาทหน่วยงาน การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์องค์กร

ทุนสนับสนุนการศึกษา
ส าหรับผู้มีศักยภาพ       

ในภูมิภาค (บุคคลทั่วไป)

ทุนศึกษา/ฝึกอบรม
❑ ทุนทั่วไป/UIS (ส่วนกลาง/ภูมิภาค)
❑ ทุนพัฒนา ศึกษา (ส่วนกลาง/ภูมิภาค)
❑ ทุนพัฒนา ฝึกอบรม (ส่วนกลาง/ภูมิภาค)

ทุนน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ (บุคลากรภาครัฐ)

ทุนส าหรับผู้ได้รับตอบรับให้
เข้าศึกษาหรือผู้ที่ก าลังศึกษา 
U (Top 10) (บุคคลทั่วไป)

ทุนอบรมภาษาที่มิใช่
ภาษาอังกฤษ

(บุคลากรภาครัฐ)

❑ ทุนเล่าเรียนหลวง
❑ ทุนเล่าเรียนหลวงต่อเนื่อง
❑ ทุน ร.๑๐
❑ ทุน UCAS

๓๖ ทุน

๑๐๐ ทุน
> ๒๐๐ ทุน ๑๐๐ ทุน



การด าเนินการทุนของรัฐบาล (ก.พ.) 2564
ทุนส าหรับการเตรียมและพัฒนาก าลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department – based)

กรอบสาขาวิชาจัดสรรทุน/หน่วยงานเป้าหมาย
(อ.ก.พ.ฯ อนุมัติ เมื่อ มี.ค. ๖๓)

สรก. จัดท าค าขอ โดย
๑. ระบุภารกิจ/ประเด็นที่ต้องการ

ปรับปรุง
๒. Eco system แสดงความพร้อมที่

จะสนับสนุนการท างานให้ส าเร็จ
๓. จ านวน นทร. ที่มี/จ านวน ขรก.     

ที่มีคุณวุฒิที่ต้องการ
๔. ระบุประเภททุน จ านวน ต าแหน่งที่

ต้องการบรรจุเฉพาะทุนท่ัวไป/UIS
(ส่วนกลางและภูมิภาค)

สกพ. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เพื่อก าหนด  
จ านวนทุนในแต่ละประเภท 

ลงข้อมูลได้ที่ลิ้งค์
http://scm.ocsc.go.th

กรอบสาขาวิชา/
สรก. หรือหน่วยงาน
ของรัฐ/จ านวนทุน

-ทุนทั่วไป  
-ทุนท่ัวไปภูมิภาค
-ทุน UIS
-ทุน UIS ภูมิภาค

สกพ สอบแข่งขัน
๑. สอบข้อเขียน
๒. ผู้สมัครเสนอ

โครงการ
๓. ประเมิน

ความเหมาะสม 
เพื่อรับทุน

สกพ. จัดท ารายละเอียดของทุนที่จะ
ใช้ด าเนินการสรรหาคัดเลือกต่อไป

สกพ. ส่งหนังสือแจ้งแนวทางด าเนินการ 
และให้จัดท าค าขอทุนทั่วไป/UIS

(ส่วนกลางและภูมิภาค)

กรอบสาขาวิชา/(กระทรวงหรือหน่วยงาน
ของรัฐ)/จ านวนทุน

-ทุนพัฒนาฯ (ศึกษา)
-ทุนพัฒนา (ศึกษา) ภูมิภาค
-ทุนพัฒนาฯ (อบรม)
-ทุนพัฒนา (อบรม) ภูมิภาค

กระทรวง/หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการคัดเลือก
ผู้รับทุน 

ประกาศรับสมัครทุนฯ
๑. สรก./หน่วยงานของ
รัฐตามยุทธศาสตร์ + 

กรอบสาขาที่ก าหนด
๒. ผู้สมัครเลือก

สรก

บรรจุ
ก่อน + 

เตรียม
ความ
พร้อม



แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรทุน 



แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรทุน (ต่อ)



แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรทุน (ต่อ)



แนวทางการสรรหาและคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด
❑ กรอบสำขำวิชำศึกษำ/อบรม
❑ จ ำนวนทุน (ทุนพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ) 
ให้กระทรวง/หน่วยงำนของรัฐไม่สังกัด
กระทรวง
**จ ำนวนทุนที่จะจัดสรร ขึ้นอยู่กับจ ำนวน
งบประมำณท่ีส ำนักงำน ก.พ. จะได้รับอนุมัต*ิ*

แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ เพ่ือด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ทุนดังกล่ำว (กรณีกระทรวง ต้องมีผู้แทนจำก
สรก. ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง)

บริหำรจัดกำรจ ำนวนทุนที่ได้รับในประเภททุนต่ำง ๆ 
ตำมควำมต้องกำรของกระทรวง/หน่วยงำนของรัฐ      
ไม่สังกัดกระทรวง อำทิ
-ทุนพัฒนำฯ (ศึกษำ)
-ทุนพัฒนำ (ศึกษำ) ภูมิภำค
-ทุนพัฒนำฯ (อบรม)
-ทุนพัฒนำ (อบรม) ภูมิภำค
**ก าหนดสัดส่วนทุนระยะสั้น (ป.โท/ฝึกอบรม) : ทุน

ระยะยาว (ป.เอก) ๘๐ : ๒๐**

ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้รับทุน
❑ มี U ตอบรับให้เข้ำศึกษำ/อบรมแบบ  

ไม่มีเงื่อนไข (ประเทศตำมหลักเกณฑ์   
ที่ ก.พ. ก ำหนด)

❑ ต้องเสนอโครงกำร/กำรปรับปรุงงำนที่
แสดงให้เห็นถึงกำรน ำควำมรู้มำปรับใช้

❑ คุณสมบัติอื่น ๆ ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด
❑ ต้องมีกำรกระจำยของ สรก. ในกำร    

รับทุน (กรณีกระทรวงด ำเนินกำร)

❑ ส่งรำยชื่อผู้รับทุนให้ส ำนักงำน ก.พ. 
พิจำรณำประกำศเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
ตำมแนวทำงที่ ก.พ. ก ำหนด





ล าดับ ISCED ประเทศศึกษา
๑ Education Science Canada  China  (Mainland)  Finland  Japan New Zealand

๒ Audio – visual techniques ana media production Australia  Canada  

๓ Fashion, interior and industrial design Australia  Ireland  Italy

๔ Fine arts France Italy 

๕ Music and performing arts Austria  Poland

๖ History and archaeology Austria  Australia  China (Mainland) France 

๗ Literature and linguistics Austria China (Mainland)  France  Germany  Poland

๘ Economics Australia  China (Mainland)  France  Germany  

๙ Political sciences and civics Australia  Belgium  Canada  France  Germany

๑๐ Psychology Australia  Belgium  Canada  Germany  Hungary  Ireland  Netherlands  New Zealand 

๑๑ Sociology and cultural studies Australia  Germany  Ireland  Russia

๑๒ Accounting and taxation Australia  Germany  Singapore  Switzerlands

๑๓ Finance, banking and insurance Australia  Belgium  Canada  France  Germany  Singapore  Switzerland

๑๔ Management and administration China (Mainland)  Finland  France  Germany  New Zealand  Netherlands  Singapore  

Sweden  Switzerland

๑๕ Law Canada  France  Germany  Netherlands  Sweden

๑๖ Chemistry Australia  Canada  France  Germany  Ireland  Japan  Netherlands  New Zealand  Russia

๑๗ Earth sciences Australia  Netherlands  New Zealand  Norway  Sweden

๑๘ Environmental Science Australia  Canada  Germany Ireland  Netherlands New Zealand Sweden

๑๙ Physics Australia  Finland  Germany  Ireland  Japan  Netherlands  Russia  Sweden  Switzerland

๒๐ Mathematics Australia  Finland  Germany  Norway  Russia

๒๑ Statisitcs France  Switzerland

ประเทศที่ก าหนดให้ไปศกึษา/ฝึกอบรมในกลุ่มสาขาต่าง ๆ



ประเทศที่ก าหนดใหไ้ปศกึษา/ฝึกอบรมในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
ล าดับ ISCED ประเทศศึกษา
๒๒ Software and applications development and analysis Australia  Estonia Germany  Ireland  Russia  Singapore  South Korea  Sweden

๒๓ Chemical engineering and processes Canada  China (Mainland)  Finland  Ireland  Japan  Netherlands  Russia

๒๔ Electronics and automation Australia  Canada  China (Mainland)  Finland  France  Germany  South Korea  

๒๕ Mechanics and metal trades Canada  China (Mainland)  Japan  Finland  Germany  Netherlands

๒๖ Materials (glass, paper, plastic wood) China (Mainland)  Germany  Japan  Sweden  South Korea

๒๗ Architecture and town planning Australia  China (Mainland)  Finland  Germany  Italy  Sweden

๒๘ Building and civil engineering China (Mainland)  Germany  Japan  

๒๙ Crop and livestock production Australia  China (Mainland)  Finland  Netherlands  New Zealand

๓๐ Horticulture Finland  Netherlands  New Zealand

๓๑ Forestry Netherlands  Finland  New Zealand

๓๒ Medicine Australia  Canada  China (Mainland)  Finland Germany  Hungary  Ireland

๓๓ Nursing and midwifery Australia  Canada  Finland  Hungary  Ireland New Zealand

๓๔ Pharmacy Ireland 

๓๕ Social work and counselling Australia  Denmark

๓๖ Hotel, restaurants and catering France  Germany  New Zealand  Switzerland  

๓๗ Sports Australia  Canada  France

หมายเหตุ - กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันการจัดอันดับการศึ กษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล      
ในล าดับที่ส านักงาน ก.พ.จะได้ก าหนดต่อไป

- ส าหรับประเทศที่จะให้ไปฝึกอบรมนอกเหนือจากที่ก าหนด จะต้องเป็นประเทศที่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมมีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น
- ส านักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษา/ฝึกอบรม ตามความเหมาะสม



Probationary 

period

Preparatory 

period

Experience 

Period
Education 
period

๑
๒

๓
๔

• บรรจุเป็นข้าราชการก่อน
• ประเมินความเหมาะสมใน

การรับราชการ

• ประเมินผลการให้ทุน
• เตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 

ก.พ. ก าหนดสถานศึกษาท่ีมี
ความเป็นเลิศในสาขาวิชา

• ศึกษาในประเทศ 
สถานศึกษา และ
สาขาวิชาที่ก าหนด

• เปิดโอกาสให้ฝึกงาน
• ต่อยอดการพัฒนาด้วย
ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบทุนรฐับาลของ ก.พ. รูปแบบการพัฒนาผู้รับทุนรัฐบาลของ ก.พ.
Career-Focused Model

Talent Pool 





การขยายระยะเวลารับสมัครคดัเลอืก
ขา้ราชการพลเรอืนสามัญเขา้สูร่ะบบ
ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู รุน่ที ่๑๖



ที่ กจิกรรม เดมิ ใหม่
1 ส่วนราชการรับสมคัรและด าเนินการคดัเลือกข้าราชการพลเรือนสามญั

เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธ์ิสงูของส่วนราชการ
มีนาคม – สิงหาคม 2563 มีนาคม – ธันวาคม 2563

2 ส านกังาน ก.พ. ด าเนินการประเมินคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
(1) ส านกังาน ก.พ. มีหนงัสือไปยงัส่วนราชการเพ่ือแจ้งวนั เวลา 

และสถานท่ีประเมิน
(2) ส่วนราชการแจ้งรายช่ือผู้ประสงค์สมคัรคดัเลือกข้าราชการ

ผู้ มีผลสมัฤทธ์ิสงู รุ่นท่ี 16 ท่ีจะเข้ารับการประเมินฯ* มายงัส านกังาน ก.พ. 
(3) ส านกังาน ก.พ. จดัประเมินคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

โดยแบบประเมินสมรรถนะ
(4) ส านกังาน ก.พ. แจ้งผลคะแนนไปยงัส่วนราชการ

ภายในสิน้เดือน เมษายน 2563

ภายในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563

ระหว่างวนัท่ี 3 - 7 สิงหาคม 2563

(ก าหนดเพียง 1 วนั)
ภายในสิน้เดือน สิงหาคม 2563

ภายในสิน้เดือนกรกฎาคม 2563

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจกิายน 2563

(ก าหนดเพียง 1 วัน)
ภายในสิน้เดือนพฤศจกิายน 2563

3 ส่วนราชการส่งเอกสารท่ีส านกังาน ก.พ. ก าหนดตามประกาศฯ และรายช่ือ
ข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธ์ิสงู รุ่นท่ี 16 ให้ส านกังาน ก.พ. พร้อมทัง้ปรับปรุงข้อมลู
ส่วนบคุคล และสถานภาพการเป็นข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธ์ิสงูในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการ ทัง้นี ้ให้ส่วนราชการเร่ิมต้น
กระบวนการพฒันาตามกรอบการสัง่สมประสบการณ์ตัง้แต่
เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป

ภายในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563

ภายในวันที่ 
30 ธันวาคม 2563

4 ส านกังาน ก.พ. แจ้งก าหนดการจดัปฐมนิเทศข้าราชการผู้ มีผลสมัฤทธ์ิสงู 
รุ่นท่ี 16

ภายในวนัท่ี 
31 ตลุาคม 2563

ภายในวันที่ 
31 มกราคม 2563

* หมายเหตุ : ต้องมีผลคะแนนความสามารถทางเทคโนโลยีดจิิทลัและความสามารถทางภาษาท่ีผา่นเกณฑ์แล้วประกอบจงึจะสามารถเข้ารับการประเมินคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์

กรอบระยะเวลาด าเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ ๑๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



1. ส าเนาประกาศรับสมัครของส่วนราชการ
2. ส าเนาประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ 16 ของส่วนราชการ
3. ใบสรุปเกณฑ์การคัดเลือกและผลคะแนน
4. กรอบการส่ังสมประสบการณ์ภาพรวมของส่วนราชการ และกรอบส่ังสม
ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง โดยเร่ิมต้น
กระบวนการพัฒนาตามกรอบส่ังสมประสบการณ์ตัง้แต่เดือนมกราคม 2564

เป็นต้นไป 

ส่งเอกสารทัง้หมดมายังส านักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



การสอบภาษาต่างประเทศ 
1. สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ เปิดสอบ 6 รอบในเดือนมถุินายน รอบละ 24 คน https://difa-tes.mfa.go.th/

2. ศูนย์ทดสอบทางวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สอบรอบแรกวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

เปิดรับสมัครตัง้แต่ 22 – 29 มถุินายน 2563 http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html

สถาบันที่จัดสอบการวัดความสามารถทางภาษา และเทคโนโลยีดจิทิัล 

การสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดจิทิัล 
1. สถาบันคุณวุฒวิชิาชีพ  โทร 02 035 4900 ต่อ 3004 – 3005 หรือ http://tpqi.go.th/home.php

2. สถาบันสอบหลักสูตร ICDL workforce basics โทร 098 818 3551 หรือ 087 805 0825 

3. สถาบันสอบหลักสูตร IC3 Digital literacy  โทร 02 610 3099 ต่อ 3085 หรือ 099 607 7887 หรือ
https://www.arit.co.th/hipps/



คู่มือ : การบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ
Talent Management 



Q & A



แนวทางในการดูแลจัดการศึกษา 
สถานการณ์ช่วง Covid & Post Covid



ฉบับที่ 1
“ชะลอ”

ฉบับที่ 2
“ระงับ”

ฉบับที่ 3              
“ห้าม & พิจารณา                

รายกรณี”
นทร. ที่พ านักในต่างประเทศ

นทร. เดินทางกลับประเทศไทย
(ถาวร / ชั่วคราว)

นทร. เตรียมตัวไปต่างประเทศ

1) สถานการณ์ด้านการทูต
2) ความจ าเป็นด้านการศึกษา
3) ความปลอดภัยด้านสุขภาพ 

และ ความเป็นอยู่

1) ความปลอดภัยด้านสุขภาพ
2) ความจ าเป็นด้านการศึกษา
3) การเดินทางกลับ

มาตรการในการดูแล นทร. ในช่วง Covid



นทร. ที่พ านักในต่างประเทศ

❑ ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 
(Monthly Allowance - MA)

❑ Line group สุขภาพกาย  
สุขภาพจิต

❑ การประสานการเดินทาง
กลับด้วยเที่ยวบินพิเศษ

นทร. ที่เดินทางกลับประเทศไทยถาวร

รายงาน / แจ้ง ส่วนราชการ

กักตัว 14 วัน

เดินทางไปรายงานตัวที่ส่วนราชการ 
พร้อมหนังสือ/รายงานชี้แจง

มาตรการในการดูแล นทร. ในช่วง Covid



หนังสือ
ส านักนายกรัฐมนตรี      
ด่วนที่สุด
ที่ นร 0106 /ว 316
ลงวันที่ 28 ก.พ. 63

มาตรการในการดูแล นทร. ในช่วง Covid



นทร. ที่เดินทางกลับประเทศไทย

90 วันแรก MA อัตรา ตปท.

Option 1: เรียน Online เป็น MA อัตราไทย + ค่าที่พัก 40 % ของ MA ตปท.

Option 2: พักการศึกษาชั่วคราว  +  ค่าที่พัก 40 % ของ MA ตปท.

มาตรการในการดูแล นทร. ในช่วง Covid



นทร. ที่เดินเตรียมตัวเดินทาง

ระดับ แนวทาง
ภาษาอังกฤษ เตรียมตัวในประเทศไทยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เตรียมในไทยบางส่วน และ เรียนเพิ่มเมื่อเดินทางไป
ตรี / เอก ระยะเวลาเรียน 3 ปีขึ้นไป เริ่มเรียน online ในประเทศไทย
โท ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี : บรรจุก่อน รับราชการไปก่อน

เรียนในประเทศไทย + เพิ่มเติมประสบการณ์ในต่างประเทศ
รูปแบบต่าง ๆ เช่น Internship เป็นต้น

มาตรการในการดูแล นทร. ในช่วง Covid



มาตรการ
ในการดูแล นทร. 
ในช่วง Post Covid

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์

Multi-disciplinary Personal mastery


