(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง
และทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษา
อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษา
อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔
-------------------------------คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้กำหนดระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี๒๕๖๔
ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
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ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน (แก้ไขเพิ่มเติม)
๑. คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้กำหนดระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึก ษาในประเทศ และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔
ตามประกาศคณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น และคั ด เลื อ กเพื่ อ รั บ ทุ น เล่ า เรี ย นหลวง และทุ น รั ฐ บาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดการปฏิบัติ
สำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ดังนี้
๑.๑ ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมิ น
ความเหมาะสมฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๑.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนิ นการสอบ
โดยเคร่งครัด
๑.๓ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๑.๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ ามติดต่อกับผู้ ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
๒. คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการประเมิน
ความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น (การสอบสั ม ภาษณ์ ) จะใช้ วิ ธีก ารสอบสั ม ภาษณ์ ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(ระบบ Zoom Meeting) ตามวันและเวลาที่กําหนด
๓. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๓.๑ 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
๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๓.๓ ต้องแสดงบัตรประจำตัว ประชาชน 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
๓.๔ การปฏิบัติสำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (การสอบสัมภาษณ์)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓.๔.๑ ต้ อ งเตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถสื่ อ สารได้ ทั้ งภาพและเสี ย ง รวมทั้ ง ดาวน์ โหลด
โปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓.๔.๒ ต้ องลงทะเบี ยนเพื่ อเข้า รับการประเมินความเหมาะสม ฯ ตาม วัน เวลา และ
วิธีการที่ ก.พ. กำหนด พร้อมระบุข้อมูลสำคัญที่ใช้ติดต่อโดยตรงกับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ โดยสำนักงาน ก.พ.
จะแจ้งลิงค์การเข้าสัมภาษณ์ทาง e – mail ก่อนวันสัมภาษณ์

-๒๓.๔.๓ จะเข้ าห้ องสอบสั มภาษณ์ ได้ ก็ ต่ อเมื่ อได้ รับอนุ ญาตจากกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่
ดำเนินการสอบแล้ว โดยจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
๓.๔.๔ ต้องแสดงตัวตนโดยการแสดงเอกสารตามข้อ ๓.๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓.๔.๕ การกระทำอื่ น ใดที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสอบสั ม ภาษณ์ ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ต้องได้รับ การยิ น ยอมหรือได้รับอนุ ญ าตจากกรรมการประเมิ น ความเหมาะสม ฯ หรือเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสอบ
เท่านั้น
๓.๔.๖ สถานที่ ที่ ใช้ ในการสอบสั ม ภาษณ์ ต้ องเป็ น พื้ น ที่ ปิ ด ที่ ไม่มี บุ คคลอื่น เข้ าออกใน
บริเวณดังกล่าว
๓.๔.๗ อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้ เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขั บรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เท่านั้น
๓.๔.๘ ห้ ามกระทำการหรื อมี พฤติ กรรมอั นเป็ นการทุ จริ ตในการสอบสั มภาษณ์ ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน หรือบันทึกเสียงหรือจับภาพหน้าจอ หรือใส่ภ าพพื้นหลัง (Background)
ในขณะสอบสัมภาษณ์
๓.๔.๙ ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ของกรรมการประเมิ น ความเหมาะสม ฯ
และเจ้าหน้าทีด่ ำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๓.๔.๑๐ เมื่ อ อยู่ ในห้ อ งสอบ ไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เข้ าสอบอื่ น หรื อ บุ ค คลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีด่ ำเนินการสอบ
๓.๔.๑๑ ต้องอยู่ในห้องสอบจนเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์หรือได้รับอนุญาตจากกรรมการ
หรือเจ้าหน้าทีด่ ำเนินการสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้
๓.๔.๑๒ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รับ การประเมิ น ความเหมาะสมฯ จะต้ อ งพร้ อ มรับ การติ ด ต่ อ จาก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาที่กำหนด
ผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามระเบี ยบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และ คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมฯ

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

