ิสำนาี

ประกาศคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกพืไอรับทุนลารียนหลวง
ละทุนรัฐบาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
รืไอง ระบี ยบละวิ ธี การสอบข งขั นพืไ อรั บทุ น ล ารี ยนหลวง ทุ นกระทรวงการต างประทศ ทุ นธนาคาร
หงประทศเทย ละทุนวิวัฒนเชยานุสรณ์ ประจำปี ๒๑๒๐ ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี
-----------------------------------------------คณะกรรมการดำนิ น การสอบข ง ขั น ละคั ด ลื อ ก บุ ค คลพื ไ อ รั บ ทุ น ล า รี ย นหลวง
ละทุนรัฐบาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ เดຌกำหนดระบียบละวิธีการสอบขงขัน
พืไอรับทุนลารียนหลวง ทุนกระทรวงการตางประทศ ทุนธนาคารหงประทศเทย ละทุนวิวัฒ นเชยานุสรณ์
ประจำปี ๎๑๒๐ ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี ดังรายละอียดนบทຌายประกาศนีๅ

ประกาศ ณ วันทีไ ํ๎ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๒๏
ิลงชืไอ)

ธีรยุทธ์ หลอลิศรัตน์
ินายธีรยุทธ์ หลอลิศรัตน์ี
ประธานกรรมการ

สำนาถูกตຌอง
ินางสาวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ

ิสำนาี

ประกาศคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาล
ทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม
ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
รืไอง ระบี ย บละวิ ธี ก ารสอบข ง ขั น พืไ อ รั บ ทุ น รั ฐ บาลทางดຌ า นวิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี
ประจำปี ๒๑๒๐ ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี
-----------------------------------------------คณะกรรมการดำนิน การสอบขง ขัน ละคัด ลือ กบุค คลพื ไอ รับ ทุน รัฐ บาล ทางดຌา น
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี ทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ตามความ
ตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนว ยงานของรัฐ เดຌกำหนดระบียบละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน รั ฐ บาล
ทางดຌ า นวิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี ประจำปี ๎๑๒๐ ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี ดังรายละอียด
นบทຌายประกาศนีๅ

ประกาศ ณ วันทีไ ํํ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๒๏
(ลงชื่อ)

สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ิศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิเลี
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม
ประธานกรรมการ

สำนาถูกตຌอง
ินางสาวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ

ระบียบละวิธกี ารสอบขงขัน
ํ. การสอบขงขันจะ฿ชຌวิธีสอบขຌอขียนละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
ตามทีไกำหนดเวຌ฿นหลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน ทัๅงนีๅ ฿หຌผูຌขຌาสอบปฏิบัติตามคำสัไง ระบียบละวิธีการสอบ
อยางครงครัด
๎. ฿หຌผูຌขຌาสอบปฏิบัติตามระบียบ ดังนีๅ
๎.ํ ตงกาย฿หຌสุภาพรียบรຌอยตามประพณีนิยมละประพฤติตนป็นสุภาพชน
๎.๎ ป็นหนຌาทีไของผูຌสมัครสอบทีไจะตຌองทราบวัน วลาละสถานทีไสอบ ละจะตຌองขຌาสอบ
ตามวันวลา ละสถานทีไสอบทีไกำหนดเวຌ
๎.๏ ตຌองนำบัตรประจำตัวประชาชน ฿บอนุญาตขับรถ หรือหนังสือดินทาง ิPassportี ซึไงมี
รูปถายละลขประจำตัวประชาชน ํ๏ หลัก เป฿นวันสอบทุกครัๅง หากผูຌ฿ดเมมีบัตรดังกลาว฿นการสอบวิชา฿ด
กรรมการ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบ เมอนุญาต฿หຌขຌาสอบวิชานัๅน
๎.๐ การปฏิบัติสำหรับการสอบขຌอขียน
๎.๐.ํ ผูຌสมัครสอบจะขຌาหຌองสอบเดຌตอมืไอเดຌรับอนุญาตจากกรรมการหรือจຌาหนຌาทีไ
คุมสอบลຌว ดยจะรียกผูຌสอบขຌาหຌองสอบกอนริไมวลาสอบเมนຌอยกวา ๎์ นาที
๎.๐.๎ ผูຌสมัครสอบทีไเปถึงหຌองสอบหลังจากทีไเดຌริไมสอบวิชา฿ดลຌว ๏์ นาที จะเมเดຌ
รับอนุญาต฿หຌขຌาสอบ฿นวิชานัๅน
๎.๐.๏ ตຌอ งนัไ งสอบตามทีไ นัไ งสอบ หຌ องสอบทีไ คณะกรรมการดำนิ น การสอบข งขั น
ละคัดลือกฯ กำหนด฿หຌ ผูຌ฿ดนัไงสอบผิดทีไ ผิดหຌองสอบ฿นวิชา฿ดจะเมเดຌรับการตรวจ฿หຌคะนนสำหรับวิชานัๅน
๎.๐.๐ ตຌองจัดหาครืไองขียนหรือวัสดุ อุปกรณ์ ซึไงประกาศเวຌ฿นกำหนดวัน วลา ละ
สถานทีไสอบเปอง นอกจากนัๅนจะตຌอง฿ชຌกระดาษละวัสดุอุปกรณ์ทีไสำนักงาน ก.พ. จัดเวຌ฿หຌดยฉพาะ
๎.๐.๑ หຌามนำ ตำรา หนังสือ บันทึกขຌอความ วัสดุ อุปกรณ์อืไน ชน กระป๋าสะพาย
กระป๋ า ถื อ สุ ภ าพสตรี ขຌ า เป฿นหຌ อ งสอบ วຌ น ต วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซึไ ง กำหนด฿หຌ จั ด หาอง฿นขຌ อ ๎.๐.๐
ละทีไกรรมการออกขຌอสอบประจำวิชาเดຌกำหนด฿หຌนำขຌาหຌองสอบเดຌ ละเดຌรับ อนุญาตจากหัวหนຌาหຌองสอบ
หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบลຌว ทานัๅน
๎.๐.๒ หຌามนำ ครืไองมือบันทึกสารสนทศ ละครืไองมือสืไอสารอิลใกทรอนิกส์ทุกชนิด
ชน ทรศัพท์คลืไอนทีไ ิมือถือี วิทยุติดตามตัว วิทยุสืไอสาร นาฬิกาทรศัพท์ ิSmart watchี ครืไองบันทึกภาพ
ละครืไองบันทึกสียง ป็น ตຌน ขຌาหຌองสอบดยดใดขาด หากพบวาผูຌ฿ดนำขຌาหຌองสอบจะถือวามีจตนากระทำการ
ทุจริต฿นการสอบ ตຌองยุติการสอบละจะออกจากหຌองสอบเดຌตามวลาทีไกำหนด รวมทัๅงจะเมตรวจ฿หຌคะนน
สำหรับบุคคลผูຌนัๅน
๎.๐.๓ ชืไอฟังละปฏิบัติตามคำสัไงละคำนะนำของหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไ
คุมสอบดยครงครัด
๎.๐.๔ ภาย฿นวลา ๐๑ นาที ตัๅงตริไมลงมือทำตอบจะออกจากหຌองสอบเมเดຌ วຌนต
จะเดຌรับอนุญาตละอยู฿นความดูลของหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบ

-๎๎.๐.๕ การกรอก/ระบายลขประจำตัวสอบ
- กระดาษคำตอบ ิปรนัย ี ฿หຌ ขีย นลขประจำตัว สอบ฿นชอ งที ไก ำหนด
ละระบายวงกลม฿หຌตใมวงทับตัวลข ฿หຌตรงกับตัวลข฿นชองนัๅน โ ดຌวยดินสอ ถຌาระบายผิด ระบายจาง ระบายเมครบ
หรื อเม ระบาย จะเม ต รวจ฿หຌ ค ะนน วຌ น ต ป็ น ความผิ ด พลาดลใ ก นຌ อ ยละสามารถพิ สูจ น์ ท ราบเดຌ ว า
ป็นกระดาษคำตอบของผูຌขຌาสอบรายนัๅน ดยปราศจากขຌอสงสัย
- สมุดขียนตอบ ิอัตนัยี ฿หຌขียนฉพาะลขประจำตัวสอบ฿นทีไทีไกำหนด฿หຌทานัๅน
หຌามขียนชืไอ – นามสกุล หรือลขประจำตัวสอบ฿นสมุดขียนตอบสวนอืไน โ ดยดใดขาด กรณีทีไขียนลขประจำตัวสอบผิด
หรือเมขียนลขประจำตัวสอบจะเมตรวจ฿หຌคะนน วຌนตป็นความผิดพลาดลใกนຌอยละสามารถพิสูจน์
ทราบเดຌวาป็นสมุดขียนตอบของผูຌขຌาสอบรายนัๅน ดยปราศจากขຌอสงสัย
๎.๐.ํ์ การขียนตอบ฿หຌตอบป็นภาษาเทยทุกวิชา ยกวຌน วิชาภาษาอังกฤษ
๎.๐.ํํ มืไออยู฿นหຌองสอบขณะสอบ เมพูดหรือติดตอกับผูຌขຌาสอบอืไน หรือบุคคลภายนอก
ละเมออกจากหຌองสอบ วຌนตจะเดຌรับอนุญาตละอยู฿นความดูลของหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบ
๎.๐.ํ๎ ถຌาสอบสรใจกอนหมดวลา หรือเมประสงค์จะสอบตอเป฿นวิชา฿ด มืไอสงคำตอบ
วิชานัๅนลຌว ตຌองเดຌรับอนุญาตจากหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบกอนจึงจะออกจากหຌองสอบเดຌ
๎.๐.ํ๏ หຌามผูຌขຌาสอบคัดลอกขຌอสอบ หรือ นำบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดทีไ สำนักงาน ก.พ. จัดหาเวຌ฿หຌดยฉพาะออกจากหຌองสอบ
๎.๐.ํ๐ มืไอหมดวลาทำตอบหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบสัไง฿หຌหยุดทำตอบ
จะตຌองหยุดทันที ตจะออกจากหຌองสอบเดຌตอมืไอหัวหนຌาหຌองสอบ หรือจຌาหนຌาทีไคุมสอบเดຌอนุญาตลຌว
๎.๐.ํ๑ มืไอออกจากหຌองสอบลຌว ตຌองเมทำการ฿ด โ อันป็นการรบกวนกผูຌทีไยังสอบอยู
๎.๑ การปฏิบัติสำหรับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
๎.๑.ํ ตຌองเปถึงสถานทีไส อบตามวลาทีไกำหนดเวຌ ผูຌ฿ดเปถึงสถานทีไส อบภายหลังทีไ
การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนเดຌริไมดำนินการลຌว กรรมการอาจพิจารณาเมอนุญาต฿หຌขຌาสอบ
๎.๑.๎ ตຌองชืไอฟังละปฏิบัติตามคำสัไง คำนะนำของกรรมการ หรือจຌาหนຌาทีไดำนินการสอบ
ดยครงครัด
๎.๑.๏ ตຌองขຌาสอบกับกรรมการตามทีไจຌาหนຌาทีไดำนินการสอบกำหนด฿หຌทานัๅน
๎.๑.๐ มืไอสอบสรใจลຌว ตຌองเปจากสถานทีไส อบดยพลัน หຌามติดตอกับผูຌทีไยังเมเดຌ
ขຌาสอบ ละตຌองเมกระทำการ฿ด โ อันป็นการรบกวนกผูຌทีไยังสอบอยู
ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามระบียบละวิธีการสอบนีๅ หรือผูຌ฿ดทุจริตหรือพยายามทุจริต จะเมเดຌรับอนุญาต
฿หຌขຌาสอบ หรือ฿หຌยุติการสอบ ละคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจารณาสัไงงด
การตรวจ฿หຌคะนนฉพาะวิชา฿ดวิชาหนึไง หรือทุกวิชากใเดຌ
-------------------------------------

