(สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรั บทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของ
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ประจำป 2564
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)
---------------------ตามที่ ค ณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข งขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น เล า เรี ย นหลวง
และทุ น รัฐ บาล ตามความต อ งการของกระทรวง กรม หรื อหน ว ยงานของรั ฐ ได ประกาศรายชื่อผู มีสิ ทธิ เขารั บ
การประเมิ นความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อรับ ทุ นรัฐบาลตามความต อ งการของศู น ย อ ำนวยการบริห ารจังหวั ด
ชายแดนภาคใต ประจำป 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) ไปแลว นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข ง ขั น และคั ด เลื อ กฯ ได ก ำหนดให ผู มี สิ ท ธิ เข า รั บ
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนดำเนินการเพื่อเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุน ดังนี้
1. ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ดำเนินการสง
เอกสารที่ กรอกข อมู ลแล วในรู ปแบบ Pdf File มาทาง e-mail : rattana@ocsc.go.th โดยระบุ ชื่ อเรื่ อง “เอกสารทุ น
หนวยทุ น_เลขประจำตัวสอบ_ชื่อ” เชน เอกสารทุน 0151477_651309999_ปริญญา ซึ่ งเอกสาร Pdf File ดังกล าว
ประกอบดวย
1.1 แบบสรุปขอมูลตนเอง
1.2 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ)
1.3 เขียนเรียงความเปนภาษาไทยในหัวขอ “ประสบการณที่ไดรับจากการเขาพบสวนราชการ
เจาของทุน” (สำหรับผูเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 2 หนวยทุน จะตองเขียนเรียงความ จำนวน 2 ฉบับ)
1.4 เอกสารอื่น ๆ เชน Resume/ Portfolio (ถามี) จำนวนไมเกิน 2 แผน (กระดาษ A4)
ทั้งนี้ สามารถ download เอกสารดังกลาวไดที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree
2. ระหวางวันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2565 ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ เขารวมกิจกรรม
การพบสวนราชการ จำนวน 1 - 2 วัน โดยผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ สามารถ download รายชื่ อ
และเบอรโทรศัพทเพื่อติดตอผูประสานงานของสวนราชการ ไดที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree

-23. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนเขารวมกิจกรรม
การเขี ย นรายงานเชิ ง วิ เคราะห เป น ภาษาอั งกฤษ โดยผ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ระบบ Zoom Meeting โดยใช
Meeting ID : 946 7485 6899 Passcode : 185356 ตามชวงเวลาที่กำหนด ดังนี้
เวลา
การดำเนินการ
09.30 - 10.30 น.
รายงานตัวทำกิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิเคราะหเปนภาษาอังกฤษ
10.30 - 10.40 น.
ชี้แจงการทำกิจกรรมฯ
10.40 - 11.20 น.
ทำกิ จกรรมฯ 40 นาที โดยผู เข ารั บการประเมิ นฯ ทุ กคนจะสิ้ นสุ ด
การทำกิจกรรมฯ ในเวลา 11.20 น.
4. วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2565 ให ผู มี สิท ธิ เข า รับ การประเมิ น ความเหมาะสมฯ รายงานตั วเพื่ อ
เขารวมกิจกรรมกอนการประเมินความเหมาะสมฯ ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ตามเวลาทีก่ ำหนด ดังนี้
รายงานตัวเขารวมกิจกรรม

เวลาที่รวมกิจกรรม

เลขประจำตัวสอบ

07.30 – 08.00 น.

08.00 – 10.00 น.

651300003 ถึง 651300331

09.30 – 10.00 น.

10.00 – 12.00 น.

651300332 ถึง 651300565

12.30 – 13.00 น.

13.00 – 15.00 น.

651300566 ถึง 651300993

14.00 – 14.30 น.

14.30 – 17.00 น.

651300994 ถึง 651301439

5. ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ รายงานตัว ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้
วันที่
วันอาทิตยที่ 10 กรกฎาคม 2565

เวลา และสถานที่
ภาคเชา 08.00 น.

กิจกรรม
รายงานตัวเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ

08.30 น. เปนตนไป กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ
ณ หองประชุม 1 ชั้น 9
สำนักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

หนวยทุน
0193001
0193002

-3ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนจะตองปฏิบัติตามระเบียบ
และวิธีการสอบแขงขัน ดังนี้
1. ตองไปถึงสถานที่ส อบตามเวลาที่กำหนดไว ผูใดไปถึง สถานที่สอบภายหลัง ที่การประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนไดเริ่มดำเนินการแลว อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบ
2. ต องเชื่ อ ฟ งและปฏิ บั ติ ตามคำสั่ ง คำแนะนำของกรรมการ หรื อ เจ าหน าที่ ดำเนิ น การสอบ
โดยเครงครัด
3. ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดำเนินการสอบกำหนดใหเทานัน้
4. เมื่ อสอบเสร็จแลว ต องไปจากสถานที่ส อบโดยพลั น ห ามติดต อกั บผูที่ยั งไม ได เขาสอบและ
ตองไมกระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
ผู ใดไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและวิ ธี ก ารสอบแข งขั น นี้ หรื อ ผู ใดทุ จ ริ ต หรื อ พยายามทุ จ ริ ต
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
ทั้งนี้ ขอแจงใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรม ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กำหนด หากผูใดไมรวมกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมไมครบ จะถือวาสละสิทธิการเขารับการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนในครั้งนี้
2. ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อยางเครงครัด โดยตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา
ตลอดเวลาขณะเขารับ การประเมิน ความเหมาะสมฯ และทุ กคนต องเขารับการคั ดกรองอุณหภูมิ รางกาย กรณี
อุณหภูมิรางกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ
3. ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ตองแสดงผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) โดยชุดตรวจ Antigen Test Kit แบบ Home Use ที่มีผลเปนลบ (Negative) ภายในระยะเวลาไมเกิน
72 ชั่งโมงกอนการเขารวมกิจกรรม ณ สำนักงาน ก.พ. หากไมมีผลดังกลาวมาแสดงตามที่กำหนด จะไมไดรับอนุญาต
ใหเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ซึ่งสามารถรายงานผลการตรวจที่ https://www.ocsc.go.th/atk2022
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการ

สำเนาถูกตอง
(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

