(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุ คคลเพื่อรั บทุนเล าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของ
สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)
---------------------ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง กํา หนดวัน เวลา
และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อ รับทุนรัฐบาลตามความตองการของสวนราชการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ ประจําป 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) และประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่
8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เลื่อนกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
ประจําป 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ไปแลว นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น และคั ด เลื อ กฯ ได กํ า หนดให ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนทํากิจกรรมเพื่อเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุน ดังนี้
1. ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อ
รับทุน สงเอกสารที่กรอกขอมูลแลว รูปแบบ Pdf File มาทาง e – mail : rattana@ocsc.go.th โดยระบุชื่อเรื่อง
“เอกสารทุน หนวยทุน_เลขประจําตัวสอบ_ชื่อ” เชน เอกสารทุน 0151477_641303199_สุมนา ซึ่งเอกสาร Pdf File
ดังกลาว ประกอบดวย
(1) แบบสรุปขอมูลตนเอง
(2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ
(3) เรียงความเปนภาษาไทยในหัวขอประสบการณที่ไดรับจากการเขาพบสวนราชการเจาของทุน
(สําหรับผูเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 2 หนวยทุน จะตองเขียนเรียงความ จํานวน 2 ฉบับ)
(4) เอกสารอื่น ๆ เชน Resume/ Portfolio (ถามี) จํานวนไมเกิน 2 แผนกระดาษ A4

-22. วันที่ 2 สิง หาคม 2564 ให ผูมีสิท ธิเขา รับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อ รับทุ น
ทํากิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิเคราะหเปนภาษาอังกฤษ เปนเวลา 40 นาที โดยสํานักงาน ก.พ. จะแจง Link
ในการทํากิจกรรมทาง e – mail ตามที่ผูสมัครแจงไวในใบสมัคร ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยผูเขารับ
การประเมินความเหมาะสมฯ ในแตละหนวยทุน ตองเขารวมกิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิเคราะหตามชวงเวลา
ที่กําหนด ดังนี้
วันที่/เวลาที่รวมกิจกรรม
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
เวลา 14.30 – 15.30 น.

เวลา 16.00 – 17.00 น.

0151405
0151413
0151431
0151439
0151442
0151449
0151453
0151462
0151473
0151401
0151411
0151417
0151424
0151428
0151433
0151457
0151466
0151472

หนวยทุน
0151407
0151421
0151434
0151440
0151444
0151451
0151456
0151469
0151474
0151402
0151412
0151419
0151426
0151430
0151445
0151461
0151467

0151409
0151422
0151437
0151441
0151448
0151452
0151458
0151471
0151404
0151414
0151423
0151427
0151432
0151447
0151465
0151470

สําหรั บ กิจ กรรมการเขี ย นรายงานเชิง วิเ คราะห เป นภาษาอั ง กฤษผูมี สิท ธิเ ข า รั บ การประเมิ น
ความเหมาะสมฯ จะต อ งทํ า ในช ว งเวลาที่ กํ า หนดไว เ ท า นั้ น โดยจะใชคํ า ตอบที่ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การประเมิ น
ความเหมาะสมฯ สงครั้งแรก (หากมีขอสงสัยในการเขารวมกิจกรรมฯ โปรดติดตอ คุณศุภวัฒน หมายเลขโทรศัพท
084 144 8501)

-33. กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (การสอบสัมภาษณ) จะใชวิธีการสอบ
สัมภาษณผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ระบบ Zoom Meeting) ตามวันและเวลาที่กําหนด ดังนี้
วันที่
วันเสารที่ 21 สิงหาคม 2564

เวลา และสถานที่
ภาคเชา 08.00 น.

08.30 น.

ภาคบาย 12.00 น.

12.30 น.

กิจกรรม
หนวยทุน
รายงานตัวเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0151405 0151409
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom Meeting) 0151413 0151421
0151422 0151431
กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ
0151439 0151440
(การสอบสัมภาษณ)
0151444 0151451
0151453 0151458
0151462 0151473
0151474
รายงานตัวเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0151407 0151434
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom Meeting) 0151437 0151441
0151442 0151448
กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ
0151449 0151452
(การสอบสัมภาษณ)
0151456 0151469
0151471

-4วันที่
วันอาทิตยที่ 22 สิงหาคม 2564

เวลา และสถานที่
ภาคเชา 08.00 น.

08.30 น.

ภาคบาย 12.00 น.

12.30 น.

กิจกรรม
หนวยทุน
รายงานตัวเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0151401 0151402
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom Meeting) 0151404 0151411
0151412 0151419
กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ
0151426 0151427
(การสอบสัมภาษณ)
0151430 0151433
0151445 0151457
0151466
รายงานตัวเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 0151414 0151417
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom Meeting) 0151423 0151424
0151428 0151432
กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ
0151447 0151461
(การสอบสัมภาษณ)
0151465 0151467
0151470 0151472

ทั้งนี้ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองตั้งชื่อ “หนวยทุน_เลขประจําตัวสอบ_ชื่อ”
เพื่อเขาหองสัมภาษณ โดยสํานักงาน ก.พ. จะแจง Link การเขาสัมภาษณทาง e – mail ใหกับผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
ความเหมาะสมฯ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนจะตองปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมฯ ทุ ก คนจะต อ งเข า ร วมกิ จ กรรมทุ ก กิ จกรรม
ตามกําหนดวันและเวลา หากผูใดไมเขารวมกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมไมครบจะถือวาสละสิทธิการเขารับ
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนในครั้งนี้
2. ผูม ีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองพรอมรับการติดตอจากเจาหนาที่สํานักงาน
ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามวันและเวลาที่กําหนดหากเจาหนาที่
สํ า นั ก งาน ก.พ. หรื อ คณะกรรมการประเมิ นความเหมาะสมฯ ไม ส ามารถติ ด ต อ ผู มี สิท ธิเ ข า รั บ การประเมิ น
ความเหมาะสมฯ ไดในวันและเวลาที่กําหนด คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาใหเปนผูไมมี
สิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ในครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สําเนาถูกตอง

(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการ

