
 

(สำเนา) 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคล 

เพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  

วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

 

เร่ือง  กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของ 

กระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

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

  ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางดาน

ว ิทยาศาสตร และเทค โนโลย ี ท่ี จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  

ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ไดประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จัดสรรใหกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

ประจำป 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปแลว  นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดกำหนดใหผูมีสิทธิเขารับการประเมิน

ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคนเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางดาน

ว ิทยาศาสตร และเทค โนโลย ี ท่ี จัดสรรใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  

ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจำป 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  

ตามกำหนดวัน และเวลา ดังนี้ 

 1. วันท่ี 27 มกราคม 2566 ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนทำแบบประเมินผาน

เว็บไซต http://stscholar.nstda.or.th/m6acm2023/ ใชเวลา 60 นาที ระหวางเวลา 09.00 – 18.00 น.  

โดยการทำแบบประเมินนี้ถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินความเหมาะสมฯ หากผูมีสิทธิเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมฯ ไมทำแบบประเมินภายในวันและชวงเวลาดังกลาว จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมิน 

ความเหมาะสมฯ ในกิจกรรมการสอบสัมภาษณในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2566 (หากมีขอสงสัยในการเขาทำแบบประเมิน 

โปรดติดตอ คุณชนะโชค สรางเอ่ียม หมายเลขโทรศัพท 086 411 7719)  
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 2. กิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน (การสอบสัมภาษณ) จะใชวิธีการสอบ

สัมภาษณผานระบบออนไลน Webex Meeting ตามวันและเวลาท่ีกำหนด ดังนี ้
 

วัน เวลา หนวยที่ 

วันอาทิตยท่ี 5 กุมภาพันธ 2566 0320001 0320003 0320004 

ภาคเชา รายงานตัวเวลา 08.00 น. 0320005 0320007 0320009 

สอบสัมภาษณผานระบบออนไลน Webex Meeting ที่  0320010  

http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/ (เลขประจำตัวสอบ 661200324 – 661200388) 

  0320012  

 (เลขประจำตัวสอบ 661200228 – 661200466) 

  0320016  

 (เลขประจำตัวสอบ 661200005 – 661200289) 

วันอาทิตยท่ี 5 กุมภาพันธ 2566  0320010  

ภาคบาย รายงานตัวเวลา 08.00 น. (เลขประจำตัวสอบ 661200536 – 661200596) 

สอบสัมภาษณผานระบบออนไลน Webex Meeting ที่  0320011  

http://stscholar.nstda.or.th/หมายเลขหนวยทุน/  0320012  

 (เลขประจำตัวสอบ 661200660 – 661200850) 

 0320013 0320014 0320015 

  0320016  

 (เลขประจำตัวสอบ 661200397 – 661200627) 

 0320024 0320026  
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  ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคน ใหนำเอกสารดังตอไปนี้               

แสดงในวันเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 

  1. บัตรประชาชนมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตน สำหรับการรายงานตัวท้ังภาคเชา และภาคบาย เวลา 08.00 น.  

  2. ระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  จำนวน  1  ชุด รูปแบบดิจิทัล  

  3. ระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6  จำนวน  1  ชุด รูปแบบดิจิทัล 

  4. แฟมสะสมงาน (Portfolio) รูปแบบดิจิทัล 

  5. ผลคะแนนความถนัดท่ัวไป (General Aptitude Test : GAT) /ความถนัดทางวิชาชีพและ

วิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT)  (ถามี) 

 ทั้งนี้ ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนทุกคน จะตองปฏิบัติตาม

ระเบียบและวิธีการสอบ ดังนี้ 

 1. ตองไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว กรณีดำเนินกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ 

ดวยวิธีผานระบบออนไลน Webex Meeting ตองเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ ตามลิงก ในวัน เวลา และ

สถานท่ีที่กำหนดไว ผูใดไปถึงสถานท่ีสอบภายหลังที่การประเมินความเหมาะสมฯ ไดเริ่มดำเนินการแลว กรรมการ

อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบ 

 2. ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจาหนาที่ดำเนินการสอบ  

โดยเครงครัด 

 3. ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดำเนินการสอบกำหนดใหเทานั้น 

 4. เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ ยังไมได เขาสอบ 

และตองไมกระทำการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 

 5. การดำเนินกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคน ใหผูเขาสอบปฏิบัติ 

ตามระเบยีบและวิธีการสอบ ดังนี ้

   5.1 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน ผูท่ีสวมกางเกง

ขาสั้นเหนือเขา (ยกเวนเครื่องแบบ) เสื้อไมมีแขน หรือรองเทาแตะฟองน้ำ จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

     5.2 เปนหนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และหองสอบ 

     5.3 ตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) 

ซึ่งมีรูปถายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน เพ่ือยืนยันตัวตนในการสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน 

13 หลัก ท่ีปรากฏในเอกสารดังกลาว ไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

   5.4 การปฏิบัติสำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน กรณีประเมินความ

เหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคน ดวยวิธีผานระบบออนไลน Webex Meeting ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ

และวธิีการสอบ ดังนี้ 

    (1) ตองเตรียมอุปกรณที่สามารถสื่อสารไดท้ังภาพและเสียง รวมท้ังดาวนโหลดโปรแกรมที่ใช

ในการสอบสัมภาษณผานสื่ออิเล็กทรอนกิส 
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    (2) ตองเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ (การสอบสัมภาษณ) ตามลงิก ในวัน เวลา และ

สถานท่ีที่กำหนด 

   (3) จะเขาหองสอบสัมภาษณไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาที่

ดำเนินการสอบแลว โดยจะอนุญาตใหเขาหองสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 30 นาที 

    (4) ตองแสดงตัวตนโดยการแสดงเอกสารตามขอ 5.3 ผานระบบออนไลน Webex Meeting   

      (5) การกระทำอื่นใดที่ไมเกี่ยวของกับการสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน Webex Meeting 

ตองไดรับการยินยอมหรือไดรับอนุญาตจากกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ หรือเจาหนาที่ดำเนินการสอบเทานั้น 

      (6) สถานที่ท่ีใชในการสอบสัมภาษณตองเปนพ้ืนท่ีปดท่ีไมมีบุคคลอื่นเขาออกในบริเวณ

ดังกลาว 

      (7) อนุญาตใหนำสิ่งของเขาหองสอบได เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาต 

ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งมีรูปถาย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน เทานั้น 

      (8) หามกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเปนการทุจริตในการสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน 

Webex Meeting โดยใหผูอ่ืนเขาสอบแทนตน หรือบันทึกเสียงหรือจับภาพหนาจอ หรือใสภาพพ้ืนหลัง (Background) 

ในขณะสอบสมัภาษณ 

      (9) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ และเจาหนาที่

ดำเนินการสอบโดยเครงครัด  

      (10) เมื่ออยูในหองสอบ ไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอกและไมออกจาก

หองสอบ เวนแตจะไดรับอนญุาตและอยูในความดูแลของกรรมการ หรือเจาหนาท่ีดำเนินการสอบ 

      (11) ตองอยูในหองสอบจนเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณหรือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือ

เจาหนาท่ีดำเนินการสอบจึงจะออกจากหองสอบได 

           (12) ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะตองพรอมรับการติดตอจากเจาหนาที่

สำนักงาน ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามวัน และเวลาท่ีกำหนด  

 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไมไดรับ

อนุญาตใหเขาสอบ 

                                                                  ประกาศ  ณ  วันที่   19   มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

(ลงชื่อ)                        สริิฤกษ  ทรงศิวิไล 

 (ศาสตราจารยสิริฤกษ  ทรงศิวิไล) 

                                                         ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

                       ประธานกรรมการ 

สำเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 


