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ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคล 

เพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร     

วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 
 

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของ 

กระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 

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

  ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ท่ีจัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของ

กระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับ

ทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ไปแลว นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดกำหนดใหผูมีสิทธิเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของ

กระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2565 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ตามกำหนดวัน และเวลา ดังนี ้  

  1. วันท่ี 14 กรกฎาคม 2565 ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนทำแบบประเมิน 

ผานเว็บไซต http://stscholar.nstda.or.th/acm2022/ เปนเวลา 60 นาที ระหวางเวลา 09.00 – 18.00 น.  

โดยการทำแบบประเมินนี้ถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินความเหมาะสมฯ หากผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ 

ไมทำแบบประเมินภายในวันและชวงเวลาดังกลาว จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ  

ในกิจกรรมการสอบสัมภาษณ (หากมีขอสงสัยในการเขาทำแบบประเมิน โปรดติดตอ คุณชนะโชค สรางเอี่ยม

หมายเลขโทรศัพท 086 411 7719) 
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 2.  กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน (การสอบสัมภาษณ) จะใชวิธีการสอบ

สัมภาษณผานระบบออนไลน webex meeting ตามวันและเวลาทีก่ำหนด ดังนี้  
 

วัน เวลา และสถานที่ หนวยทุน 

วันเสารท่ี 23 กรกฎาคม 2565  0330007  

ภาคเชา เวลา 08.00 น. 0330009 

เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน webex meeting ท่ี (เลขประจำตัวสอบ 651300425 – 651300837) 

http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ 0330011 0330020 0330021 

 0330056 

 (เลขประจำตัวสอบ 651300223 – 651300284) 

  0330060 0330065 0330067 

  0330068   

วันเสารท่ี 23 กรกฎาคม 2565 0330002 0330004 0330005 

ภาคบาย เวลา 12.00 น. 0330009 

เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน webex meeting ท่ี (เลขประจำตัวสอบ 651300993) 

http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ 0330012 0330015 0330030 

 0330031   

 0330056 

 (เลขประจำตัวสอบ 651300509 – 651301076) 

 0330069 0330070 0330071 

 0330074   
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วัน เวลา และสถานที่ หนวยทุน 

วันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2565 0330010 

ภาคเชา เวลา 08.00 น. (เลขประจำตัวสอบ 651300200 – 651301027) 

เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน webex meeting ท่ี  0330014  

http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ 0330019 

 (เลขประจำตัวสอบ 651300371 – 651300541) 

 0330023 0330024 0330039 

 0330041 0330044 0330047 

 0330048 0330054 0330055 

 0330062 

 (เลขประจำตัวสอบ 651300331 – 651300635) 

วันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2565 0330010 

ภาคเชา เวลา 12.00 น. (เลขประจำตัวสอบ 651301115 – 651301170) 

เขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน webex meeting ท่ี 0330019 

http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ (เลขประจำตัวสอบ 651300762) 

 0330037 0330042 0330043 

 0330049 0330050 0330051 

 0330059 0330061  

 0330062 

 (เลขประจำตัวสอบ 651300927 – 651301366) 

  0330073  

 

 ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคน ในการเขาสอบสัมภาษณผานระบบ

ออนไลน webex meeting ใหเตรียมเอกสารดังตอไปน้ี  

  1. ผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณท้ังภาคเชา และภาคบาย ทุกคนรายงานตัว เวลา 08.00 น. เตรียม 

บัตรประชาชนมาแสดงเพ่ือยืนยันตัวตน   

  2. เตรียมเอกสารดิจิทัล แฟมสะสมงาน (Portfolio)  

  3. เตรียมเอกสารดิจิทัล เกี่ยวกับกิจกรรมระหวางศึกษา กิจกรรมสังคม หรือการเปนสมาชิกของ

องคกร ชมรม สมาคมตาง ๆ รวมทั้งรางวัลเชิญชเูกียรติ (ถามี)  
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  4. เตรียมเอกสารดิจิทัล ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด และระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด (ถามี) 

 5. คูมือการใชงาน webex meeting ที่       

              http://stscholar.nstda.or.th/interview65/WebexMeetingsManual.pdf 
  

 ทั้งนี้ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองเขาสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน 

webex meeting ท่ี http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ โดยในวันประเมินความเหมาะสมฯ  

(สอบสัมภาษณ) เจาหนาท่ีจะประสานงานกับผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ตามหมายเลขโทรศัพท 

ที่แจงไวในใบสมัคร 
 

 ผูมีสิทธิเขารับการประเมนิความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรม  

ตามกำหนดวันและเวลา หากผูใดไมเขารวมกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมไมครบจะถือวาสละสิทธิการเขารับ 

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนในครั้งนี้  

  2. ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองพรอมรับการติดตอจากเจาหนาที่ หรือ

คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามวันและเวลาที่กำหนดหากเจาหนาที่ หรือ

คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ไมสามารถติดตอผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ไดในวันและ

เวลาที่กำหนด คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาใหเปนผูไมมีสิทธิเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมฯ ในครั้งนี ้

  

 

           ประกาศ  ณ  วันที่   12   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                           (ลงชื่อ)                          ศุภชัย  ปทุมนากุล 
 

        (ศาสตราจารยศุภชัย  ปทุมนากุล) 

                                     รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รักษาราชการแทน 

                                                   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

                       ประธานกรรมการ  

สำเนาถูกตอง 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 


