
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน  เกณฑ์การตัดสิน  

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย  
------------------------------------------ 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)                   
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบ
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)  ในคราวประชุม                         
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  การด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีการสอบ ๔ ภาค 
ดังนี้ 
  (ภาค ก)   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
  (ภาค ข)   ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  
  (ภาค ค)   ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
  (ภาค ง)   ภาคความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
  ทั้งนี้ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะต้องสอบทั้ง ๔ ภาค คือ ภาค ก – ง  และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจะต้องสอบ ๓ ภาค คือ  ภาค ก – ค 

ข้อ  ๒  หลักสูตรการสอบแข่งขันตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 (ภาค ก)  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบความรู้

ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้ 
  (ก ๑)  วิชาความสามารถทางด้านเหตุและผล 
  (ก ๒)  วิชาความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย 
     (ก ๓)  วิชาเกี่ยวกับการบริหารราชการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารราชการ               

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  (ก ๔)   วิชาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 (ภาค ข)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ
ที่ก าหนดเป็นขอบข่ายงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีการสอบปฏิบัติหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  

 (ภาค ค)  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ประเมินบุคคลเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน                       
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จากการสัมภาษณ์ และจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได้                       
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

 (ภาค ง)  ภาคความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็มระดับ ๑๐๐ คะแนน)                 
ให้ทดสอบความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอบ ดังนี้ 

  (ง ๑)  Vocabulary 
  (ง ๒)  Grammar 
  (ง ๓)  Listening 
ข้อ  ๓  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการด าเนินการ

สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 
(๑)   อธิการบดี     เป็นประธานกรรมการ 
(๒)   รองอธิการบดีที่ดูแลงานบริหารบุคคล  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓)   รองอธิการบดีนอกเหนือจาก (๒)    เป็นกรรมการ 
(๔)   คณบดีทุกคณะ    เป็นกรรมการ 
(๕)   ผู้อ านวยการส านัก  สถาบัน  เป็นกรรมการ 
(๖)   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 
 ข้อ ๔   ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
(๒) ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน และวิธีการเก่ียวกับการสอบแข่งขัน 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน และส่งมอบให้งานการเจ้าหน้าที่ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 
(๔) ด าเนินการจัดการสอบแข่งขัน และประมวลผลการสอบแข่งขัน 
(๕) เสนอบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ต่อมหาวิทยาลัย 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายตามความจ าเป็น 
(๗) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
(๘) เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอบแข่งขันตามความจ าเป็น 
การด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ให้จัดท าเป็นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว 
 ข้อ ๕   การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

(๑) ชื่อต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ 
(๒) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
(๓) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
(๔) ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
(๕) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน  
(๖) อ านวยการสอบและด าเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๗) เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการก าหนด 
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 ข้อ ๖   ให้มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ โดยปิดประกาศรับสมัครในที่เปิดเผย           
ณ สถานที่รับสมัคร  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือสื่ออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๗   ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการรับสมัครสอบ โดยให้มีการก าหนดวัน เวลารับสมัครสอบไม่น้อย
กว่า ๑๐ วันท าการ 
 ข้อ ๘  ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
 ข้อ ๙   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ข้อ ๑๐  การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะต้องสอบตาม
หลักสูตรทุกภาคตามข้อ ๒   
 การสอบเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจะต้องสอบ (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป  (ภาค ข) ภาคความรู้ความสามารถที่เฉพาะต าแหน่ง และ (ภาค ค) ภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 
 ในการสอบแข่งขัน คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้สมัครสอบ (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป                
หรือ (ภาค ข) ภาคความรู้ความสามารถที่เฉพาะต าแหน่งก่อน หรือ (ภาค ง) ภาคความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
แล้วจึงให้ผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้ 
 ข้อ ๑๑  กรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการรายงานให้อธิการบดีทราบโดยทันที เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการ
สอบแข่งขันครั้งนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะ
เห็นสมควร ถ้าหากอธิการบดีให้ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการ
สอบแข่งขันเฉพาะวิชานั้น หรือเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มี
สิทธิเข้าสอบในครั้งนั้นอีก 
 ข้อ ๑๒ เมื่อได้ด าเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานผลการสอบแข่งขันต่อ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาประกาศผลการสอบแข่งขันเพ่ือขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป 
 ข้อ ๑๓ การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขล าดับที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า 
 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขันตามประกาศนี้ ให้บรรจุ
และแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามวรรคหนึ่ง 
 ข้อ ๑๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่าง
เดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณี
ที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุเกิน  
๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนนั้น                   
ยังมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี 






