
 

 

(สําเนา) 

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

 

เร่ือง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนความตองการของ 

สวนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจําป 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) 

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

  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง กําหนดวัน เวลา 

และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื ่อร ับทุนสนับสนุนความตองการของสวนราชการในภูมิภาค  

(Area-based) ประจําป 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) และประกาศสํานักงาน ก.พ. 

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง เลื่อนกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับ 

ทุนรัฐบาล ประจําป 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ไปแลว  น้ัน 

  บัดน้ี  คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดกําหนดใหผูมี สิทธิเขารับ          

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนทํากิจกรรมเพื่อเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล

เพื่อรับทุน ดังน้ี  

1. ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อ 

รับทุน สงเอกสารที่กรอกขอมูลแลว รูปแบบ Pdf File มาทาง e – mail : rattana@ocsc.go.th โดยระบุช่ือเรื่อง 

“เอกสารทุน หนวยทุน_เลขประจําตัวสอบ_ช่ือ” เชน เอกสารทุน 0151477_641303199_สุมนา ซ่ึงเอกสาร Pdf File 

ดังกลาว ประกอบดวย   

   (1) แบบสรุปขอมูลตนเอง 

   (2)   แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ  

   (3)   เรียงความเปนภาษาไทยในหัวขอประสบการณท่ีไดรับจากการเขาพบสวนราชการเจาของทุน 

(สําหรับผูเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 2 หนวยทุน จะตองเขียนเรียงความ จํานวน 2 ฉบับ)     

   (4) เอกสารอื่น ๆ เชน Resume/ Portfolio (ถามี) จํานวนไมเกิน 2 แผนกระดาษ A4 

 

 

 

 

 

 



  

- 2 - 

 

  2. วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน  

ทํากิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิเคราะหเปนภาษาอังกฤษ เปนเวลา 40 นาที โดยสํานักงาน ก.พ. จะแจง Link  

ในการทํากิจกรรมทาง e – mail ตามที่ผูสมัครแจงไวในใบสมัคร ภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 โดยผูเขารับ 

การประเมินความเหมาะสมฯ ในแตละหนวยทุน ตองเขารวมกิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิเคราะหตามชวงเวลา 

ที่กําหนด ดังน้ี 

 

วันที่/เวลาที่รวมกิจกรรม หนวยทุน 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564  

เวลา 14.30 – 15.30 น. 0180403 

  

เวลา 16.00 – 17.00 น. 0180401 

 0180402 

  

   

  สําหรับกิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิเคราะหเปนภาษาอังกฤษผูมีสิทธิเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมฯ จะตองทําในชวงเวลาที่ กําหนดไวเทาน้ัน โดยจะใชคําตอบท่ีผู มีสิทธิเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมฯ สงครั้งแรก (หากมีขอสงสัยในการเขารวมกิจกรรมฯ โปรดติดตอ คุณศุภวัฒน หมายเลขโทรศัพท 

084 144 8501) 
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  3. กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (การสอบสัมภาษณ) จะใชวิธีการสอบ

สัมภาษณผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Zoom Meeting) ตามวันและเวลาที่กําหนด ดังน้ี 
 

วันที่ เวลา และสถานที่ กิจกรรม หนวยทุน 

วันเสารท่ี 21 สิงหาคม 2564 ภาคบาย 12.00 น. รายงานตัวเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0180403 

  (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom Meeting)  

    

 12.30 น.  กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ  

  (การสอบสัมภาษณ)  

    

วันอาทิตยท่ี 22 สิงหาคม 2564 ภาคเชา 08.00 น. รายงานตัวเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0180401 

  (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom Meeting)  

    

 08.30 น.  กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ  

  (การสอบสัมภาษณ)  

    

 ภาคบาย 12.00 น. รายงานตัวเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0180402 

  (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom Meeting)  

    

 12.30 น.  กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ  

  (การสอบสัมภาษณ)  

    
  

 ทั้งน้ี ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองต้ังชื่อ “หนวยทุน_เลขประจําตัวสอบ_ช่ือ” 

เพื่อเขาหองสัมภาษณ โดยสํานักงาน ก.พ. จะแจง Link การเขาสัมภาษณทาง e – mail ใหกับผูมีสิทธิเขารับการประเมิน

ความเหมาะสมฯ ภายในวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
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  ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรม  

ตามกําหนดวันและเวลา หากผูใดไมเขารวมกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมไมครบจะถือวาสละสิทธิการเขารับ 

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนในคร้ังนี ้   

  2. ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองพรอมรับการติดตอจากเจาหนาที่สํานักงาน 

ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสตามวันและเวลาที่กําหนดหากเจาหนาที่

สํานักงาน ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ไมสามารถติดตอผูมีสิทธิเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมฯ ไดในวันและเวลาที่กําหนด คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาใหเปนผูไมมี

สิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ในคร้ังนี ้

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 

(ลงช่ือ)                   นนทิกร  กาญจนะจิตรา 
 

                             (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 

                     ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


