(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของ
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดสรร
ให้ กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรม ตามความต้ องการของกระทรวง กรม
หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
-------------------------------คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ จั ดสรรให้ ก ระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวั ตกรรม ตามความต้อ งการของ
กระทรวง กรม หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ กำหนดระเบี ยบและวิ ธี การสอบแข่ งขั น เพื่ อรั บ ทุ น รั ฐ บาลทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการ
ของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข่ งขั น และคั ด เลื อ กฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรยกเลิ ก
ความตามข้อ ๒.๕ เดิมของระเบียบข้างต้น และให้ใช้ความตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(ลงชื่อ)
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ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน (แก้ไขเพิ่มเติม)
“๒.๕ การปฏิบัติสำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
๒.๕.๑ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้กำหนดให้ ดำเนินกิจกรรมการ
ประเมิ น ความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อ รับ ทุ น (การสอบสั มภาษณ์ ) จะใช้ วิธีก ารสั ม ภาษณ์ ผ่ านระบบออนไลน์
Webex Meeting ตามลิงก์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการดำเนิ นการสอบแข่งขัน
และคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ จั ดสรรให้ กระทรวงการอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิ จัยและนวตกรรม ตามความต้องการของ
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑) ต้องเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ตามลิงก์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้
ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมินความเหมาะสมฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๒) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด
(๓) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
(๔) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยั งไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๒.๕.๒ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(๑) แต่ ง กายให้ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยตามประเพณี นิ ย ม และประพฤติ ต นเป็ น สุ ภ าพชน
ผู้ทสี่ วมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานทีส่ อบ
(๓) ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนั งสื อเดินทาง (passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลั กชัดเจนเพื่ อยืนยันตั วตน
ในการสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๔) การปฏิบัติสำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (การสอบสัมภาษณ์)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๔.๑) ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง รวมทั้งดาวน์โหลด
โปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๔.๒) ต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น (การสอบ
สัมภาษณ์) ตามลิงค์ ในวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กำหนด
(๔.๓) จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ดำเนินการสอบแล้ว โดยจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
(๔.๔) ต้องแสดงตัวตนโดยการแสดงเอกสารตามข้อ ๒.๕.๒ (๓) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

-๒(๔.๕) การกระทำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสั มภาษณ์ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์
ต้องได้รับการยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบเท่านั้น
(๔.๖) สถานที่ที่ใช้ในการสอบสั มภาษณ์ต้องเป็นพื้นที่ปิดที่ไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกใน
บริเวณดังกล่าว
(๔.๗) อนุ ญ าตให้ น ำสิ ่ง ของเข้า ห้อ งสอบได้ เฉพาะบัต รประจำตัว ประชาชน
หรือ บั ตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขั บรถ หรือหนั งสือเดินทาง (passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลข
ประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เท่านั้น
(๔.๘) ห้ามกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบสัมภาษณ์ ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน หรือบันทึกเสียงหรือจับภาพหน้าจอ หรือใส่ภ าพพื้นหลัง (Background)
ในขณะสอบสัมภาษณ์
(๔.๙) ต้ องเชื่ อ ฟั งและปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ งของกรรมการประเมิ น ความเหมาะสม ฯ
และเจ้าหน้าทีด่ ำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
(๔.๑๐) เมื่ ออยู่ ในห้ องสอบ ไม่ พู ดหรื อ ติ ด ต่ อกั บ ผู้ เข้ าสอบอื่ น หรือบุ ค คลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
(๔.๑๑) ต้ อ งอยู่ ในห้ อ งสอบจนเสร็ จ สิ้ น การสอบสั ม ภาษณ์ ห รื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้
(๔.๑๒) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ นความเหมาะสมฯ จะต้องพร้ อมรับการติดต่อจาก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาที่กำหนด
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบี ยบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และ คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาให้ เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมฯ”

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

