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ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง
และทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ
เรื่อง แก้ไขเพิ่ มเติ มระเบียบและวิธี การสอบแข่งขันเพื่ อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูน ย์อำนวยการ
บริ ห ารจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ทุ น รั ฐ บาลตามความต้ อ งการของส่ ว นราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ทุ น สนั บ สนุ น ความต้ อ งการของส่ ว นราชการในภู มิ ภ าค (Area - based)
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
และทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
-------------------------------คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต้ อ งการของกระทรวง กรม หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ป ระกาศระเบี ย บและวิ ธี ก ารสอบแข่ ง ขั น
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค
(Area - based) (ทุนบุ คคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจี น
และทุ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุ น บุ ค คลทั่ ว ไประดั บ ปริ ญ ญา) ลงวั น ที่ ๑๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้พิจารณาเพิ่มเติมประกาศในข้อ ๒.๕
การปฏิบัติสำหรับการประเมิน ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อ รับทุน เป็นข้อ ๒.๕.๕ และ ๒.๕.๖ ดังรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(ลงชื่อ)
สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการ

ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน (แก้ไขเพิ่มเติม)
“๒.๕.๕ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ตามลิงก์ ในวัน เวลา
และสถานที่ ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา
และสถานที่ ป ระเมิน ความเหมาะสมของบุ คคลเพื่อรับ ทุน รัฐบาลตามความต้องการของศู น ย์อำนวยการบริห าร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่ว นราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area - based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อน
ไปศึกษา) ทุ น รั ฐ บาลไปศึ กษาในสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน และทุ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕
(ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา) ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑) ต้องเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ตามลิ งค์ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้
ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับ ทุนได้เริ่มดำเนิ นการแล้ว กรรมการ
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๒) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
โดยเคร่งครัด
(๓) ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามทีเ่ จ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
(๔) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๒.๕.๖ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวม
กางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบทีจ่ ะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
(๓) ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนั งสือเดินทาง (passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เพื่อยืนยันตัวตน
ในการสอบ ทั้ งนี้ หากเลขประจำตั ว ประชาชน ๑๓ หลั ก ที่ ป รากฏในเอกสารดั งกล่ า ว ไม่ ต รงกั บ ฐานข้ อ มู ล
การสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๔) การปฏิบั ติสำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ด้วยวิธีผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
(๔.๑) ต้องเตรียมอุปกรณ์ ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง รวมทั้งดาวน์โหลด
โปรแกรมทีใ่ ช้ในการประเมินความเหมาะสมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๔.๒) ต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ฯ ตามวัน เวลา และวิธีการ
ที่ ก.พ. กำหนด พร้อมระบุ ข้อมูลสำคัญ ที่ใช้ติดต่อโดยตรงกั บผู้มีสิ ทธิเข้ารับการประเมินฯ โดยสำนักงาน ก.พ.
จะแจ้งลิงค์การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ล่วงหน้าก่อนวันประเมินความเหมาะสมฯ

-๒(๔.๓) จะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากกรรมการหรือเจ้าหน้าทีด่ ำเนินการสอบแล้ว โดยจะอนุญาตให้เข้าห้องก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
(๔.๔) ต้องแสดงตัวตนโดยการแสดงเอกสารตามข้อ ๒.๕.๖ (๓) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๔.๕) การกระทำอื่ น ใดที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ความเหมาะสมฯ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ต้องได้รับการยินยอมหรือได้รับอนุ ญ าตจากกรรมการประเมิ นความเหมาะสม ฯ หรือเจ้าหน้าที่
ดำเนินการสอบเท่านั้น
(๔.๖) สถานที่ที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมฯ ต้องเป็นพื้นที่ปิดที่ไม่มีบุคคลอื่น
เข้าออกในบริเวณดังกล่าว
(๔.๗) อนุญาตให้น ำสิ่งของเข้าห้องสอบได้ เฉพาะบัต รประจำตัว ประชาชน หรือ
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เท่านั้น
(๔.๘) ห้ามกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการประเมินความเหมาะสมของ
บุคคลฯผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน หรือบันทึกเสี ยงหรือจับภาพหน้าจอ หรือใส่ ภ าพพื้นหลั ง
(Background) ในขณะประเมินความเหมาะสมฯ
(๔.๙) ต้อ งเชื่อ ฟัง และปฏิบัติต ามคำสั่ง ของกรรมการประเมิ น ความเหมาะสม ฯ
และเจ้าหน้าทีด่ ำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
(๔.๑๐) เมื่ ออยู่ ในห้ อ งสอบ ไม่ พู ด หรือ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เข้ าสอบอื่ น หรื อ บุ คคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
(๔.๑๑) ต้องอยู่ในห้องสอบจนเสร็จสิ้นการประเมินความเหมาะสมฯ หรือได้รับอนุญาตจาก
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้
(๔.๑๒) ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รับ การประเมิ น ความเหมาะสมฯ จะต้ อ งพร้ อ มรับ การติ ด ต่ อ จาก
เจ้าหน้า ที่สำนั กงาน ก.พ. หรื อคณะกรรมการประเมิ นความเหมาะสมฯ ผ่านสื่อ อิ เล็กทรอนิ กส์ตามวันและเวลาที่
กำหนด”

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

