ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ย พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัด สิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบ
กั บ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.พ.) ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ การดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีการสอบ ๔ ภาค
ดังนี้
(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(ภาค ค) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(ภาค ง) ภาคความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ให้ พนั กงานมหาวิทยาลัยสายวิช าการจะต้องสอบทั้ง ๔ ภาค คือ ภาค ก – ง และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจะต้องสอบ ๓ ภาค คือ ภาค ก – ค
ข้อ ๒ หลักสูตรการสอบแข่งขันตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
(ภาค ก) ความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (คะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ ท ดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
(ก ๑) วิชาความสามารถทางด้านเหตุและผล
(ก ๒) วิชาความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย
(ก ๓) วิชาเกี่ยวกับการบริห ารราชการของสถาบันอุดมศึกษา การบริห ารราชการ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ก ๔) วิชาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
(ภาค ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และ
ที่กาหนดเป็นขอบข่ายงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีการสอบปฏิบัติหรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
(ภาค ค) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ประเมินบุคคลเพื่อ
พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ ากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารท างาน

-๒จากการสัมภาษณ์ และจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
(ภาค ง) ภาคความรู้ด้านทักษะการใช้ภ าษาอัง กฤษ (คะแนนเต็ มระดั บ ๑๐๐ คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอบ ดังนี้
(ง ๑) Vocabulary
(ง ๒) Grammar
(ง ๓) Listening
ข้อ ๓ ให้ ม หาวิ ทยาลั ย แต่ง ตั้ งคณะกรรมการขึ้น คณะหนึ่ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการดาเนิ นการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่ดูแลงานบริหารบุคคล เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รองอธิการบดีนอกเหนือจาก (๒)
เป็นกรรมการ
(๔) คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานัก สถาบัน
เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เป็นกรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานด้านการบริห ารงานบุคคลของมหาวิทยาลั ย
จานวน ไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
(๒) กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน และวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าสอบแข่งขัน และส่งมอบให้งานการเจ้าหน้าที่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
(๔) ดาเนินการจัดการสอบแข่งขัน และประมวลผลการสอบแข่งขัน
(๕) เสนอบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ต่อมหาวิทยาลัย
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามความจาเป็น
(๗) อานาจและหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
(๘) เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันตามความจาเป็น
การดาเนินการตาม (๑) และ (๒) ให้จัดทาเป็นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว
ข้อ ๕ การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีสาระสาคัญ
ดังนี้
(๑) ชื่อตาแหน่งและจานวนตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ
(๒) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
(๓) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
(๔) กาหนดการและวิธีการรับสมัคร
(๕) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน
(๖) อานวยการสอบและดาเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๗) เงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะกรรมการกาหนด

-๓ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ โดยปิดประกาศรับสมัครในที่เปิดเผย
ณ สถานที่รับสมัคร เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการรับสมัครสอบ โดยให้มีการกาหนดวัน เวลารับสมัครสอบไม่น้อย
กว่า ๑๐ วันทาการ
ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทาการ
ข้อ ๙ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ข้อ ๑๐ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย สายวิชาการจะต้องสอบตาม
หลักสูตรทุกภาคตามข้อ ๒
การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจะต้องสอบ (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ข) ภาคความรู้ความสามารถที่เฉพาะตาแหน่ง และ (ภาค ค) ภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
ในการสอบแข่งขัน คณะกรรมการจะกาหนดให้ผู้สมัครสอบ (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
หรือ (ภาค ข) ภาคความรู้ความสามารถที่เฉพาะตาแหน่งก่อน หรือ (ภาค ง) ภาคความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ
แล้วจึงให้ผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๑ กรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอัน อาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การสอบแข่ งขัน ให้ คณะกรรมการรายงานให้ อธิการบดีท ราบโดยทัน ที เพื่ อพิจารณาว่ าจะสมควรยกเลิ กการ
สอบแข่งขันครั้งนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้วหรือไม่ หรือจะพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิ ก การสอบแข่ ง ขั น เฉพาะวิ ช า หรื อ เฉพาะภาคที่ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ ส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต ตามแต่ จ ะ
เห็ น สมควร ถ้า หากอธิ การบดี ให้ ย กเลิ ก การสอบแข่ง ขั นเฉพาะวิ ช าใดหรื อ เฉพาะภาคใดแล้ ว ก็ใ ห้ ด าเนิ นการ
สอบแข่งขันเฉพาะวิชานั้น หรือเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มี
สิทธิเข้าสอบในครั้งนั้นอีก
ข้อ ๑๒ เมื่อได้ดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานผลการสอบแข่งขันต่อ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป
ข้อ ๑๓ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขลาดับที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขันตามประกาศนี้ ให้บรรจุ
และแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๔ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่าง
เดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณี
ที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันผู้ใดให้ม ารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุเกิน
๑ ปี หรื อ ก่ อนมี การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ง ขั น ได้ ใหม่ แล้ ว แต่ก รณี ก็ ให้ ก ารขึ้น บั ญชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ค รั้ง ก่ อนนั้ น
ยังมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

