หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งแห่งชาติ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติม หาวิท ยาลัย การกีฬ าแห่ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดังต่อไปนี้
๑. ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
และอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการสอบแข่งขันได้ตามความเหมาะสม
2. ให้ ป ระกาศรั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น ก่ อ นวั น รั บ สมั ค รไม่ น้ อ ยกว่ า ๗ วั น โดยระบุ
รายละเอียดต่างๆ ดังนี้
(1) ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(2) จานวนตาแหน่งว่าง
(3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
(4) คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะต้องห้ามของ
ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
(5) กาหนดการ วิธีการรับสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมสอบสาหรับการสมัครสอบ
(6) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(7) หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้
(8) เงื่อนไขการรับสมัครสอบ การบรรจุ และแต่งตั้ง หรือข้อความอื่นๆ ที่ผู้สมัคร
สอบควรทราบ
3. ให้มีการรับสมัครสอบโดยกาหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขัน รวมทั้งดาเนินการอื่นตามความจาเป็น ซึ่งในแต่ละวันให้จัดทาสถิติผู้สมัครแยกตาม
ตาแหน่ง ประเภทตาแหน่ง แล้วประกาศไว้ในที่เปิดเผยและหรือทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณวุฒิ จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น ต้ อ งขยายก าหนดเวลารั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น
ต้องจัดทาประกาศขยายเวลารับสมัครก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัครสอบแข่งขัน
4. ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัครสอบแข่งขัน

-๒5. ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับการสมัครสอบ จานวน 500 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบสาหรับการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
ตามข้อ 9 จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางทุจริตนั้น
6. ให้ ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้าสอบแข่งขันก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วั น พร้ อมทั้ ง
กาหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตลอดจนกาหนดระเบียบว่าด้ว ยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน และ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเท่าที่จาเป็น ณ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ และที่ www.tnsu.ac.th
7. หลักสูตรการสอบแข่งขันให้ใช้หลักสูตรตามที่กาหนดท้ายหลักเกณฑ์นี้
ในการสอบแข่งขัน อาจกาหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
หรือภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ภาคใดก่อนก็ได้ แล้วจึงให้ผู้ที่สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งต่อไป
8. เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า
ร้อยละหกสิบ
9. กรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อพิจารณาว่า
จะสมควรยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนั้นทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้วหรือไม่
หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือ
ตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากผู้ดาเนินการสอบแข่งขันพบว่าเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตให้ยกเลิก
การสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบแข่งขันเฉพาะวิชานั้นหรือ
เฉพาะ
ภาคนั้นใหม่
สาหรับผู้ที่เข้าสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
ในครั้งนีแ้ ละครั้งต่อไป
10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนรวมภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
เท่ากั น ให้ ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ ดีกว่า ถ้ายังคงได้
คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
11. ให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตาแหน่งเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อ
รับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุเกิน ๒ ปีหรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
๑๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่
แล้วแต่กรณี
๑2. การเรี ย กตัว ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ม ารายงานตั ว เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง ครั้ง แรกให้ ใ ช้
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

-๓การเรียกตัวในครั้งต่อๆ ไป ให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันทาหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ (EMS) เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ทาการไปรษณีย์รับฝากต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการรับสมัคร โดยให้แจ้งรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) วัน เวลาและสถานที่รายงานตัว
(2) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัว
(3) ลาดับที่ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
(4) รายชื่อและที่ตั้งสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(5) วันที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(6) อื่นๆตามที่เห็นสมควร
๑3. ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้
(1) ผู้นั้นมีหนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ผู้ดาเนินการ
สอบแข่งขันกาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าให้มา
รายงานตัวไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทาการไปรษณีย์รับฝาก
(3) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันเห็นสมควร
ตาม
กาหนดเวลาในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
14. กรณีผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ 13 (2) หรือ 13 (3) แล้วแต่
กรณีหากผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการในตาแหน่งที่สอบได้และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่ถูกยกเลิกก็ให้ผู้นั้น
แสดงหลั กฐานที่แสดงว่ าไม่ อาจมารายงานตั วหรือไม่อาจเข้ าปฏิบั ติหน้าที่ราชการได้และถ้าผู้ ดาเนิ นการ
สอบแข่งขันพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรก็ให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม
ส าหรั บ ผู้ ซึ่ ง ถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ได้ เนื่ อ งจากไปรั บ ราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์
จะเข้ารับราชการในตาแหน่งที่สอบได้และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ย กเลิกให้ขึ้นบัญชี ให้ผู้นั้นมายื่น
หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการทหารที่สังกัดพร้อมหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อขอเข้ารับบรรจุ
และแต่งตั้งภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ออกจากราชการทหาร ก็ให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม
ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ขึ้นไว้ในลาดับบัญชีเดิม และให้
เรียกเป็นลาดับแรกที่จะบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป
๑5. กรณีไม่สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการนี้ได้ให้ เสนอสภามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติพิจารณา
____________________________________

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
____________________________________
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของจานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคา ข้อความ หรือรูปภาพ
การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจาลองต่างๆ
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทาความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กาหนดให้
แล้วตอบคาถามในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
(๒) การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาและการเรียงข้อความ
๓. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจ
สาระสาคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ ง านในหน้า ที่ โดยเฉพาะตามที่ ร ะบุ
ในมาตรฐานตาแหน่ ง และที่กาหนดเป็น ขอบข่ายงานที่ปฏิบั ติของตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขีย น
แบบปรนัย หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะรวม
สอบเป็นวิชาเดียว หรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง โดยกาหนดคะแนนเต็มวิชา
และหรืออย่างละกี่คะแนนก็ได้ตามความสาคัญ เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด
ให้ระบุในประกาศรับสมัครสอบด้วย

-๒ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งตามองค์ประกอบดังนี้
๑. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทางาน โดยประเมินเทียบจากเกณฑ์
ที่เป็นปรนัยตามทีผ่ ู้ดาเนินการสอบแข่งขันกาหนด
2. บุคลิกภาพคุณลักษณะ เช่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณ
ไหวพริบ เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือหรือแบบประเมินที่เป็นปรนัย เช่น แบบวัดบุคลิกภาพ แบบวัดอารมณ์
แบบวัดจิตปัญญา แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ แบบวัดความสามารถในการสื่อสาร เป็นต้น
3. ความสามารถในการปฏิบั ติ งานความรู้ ที่ อาจใช้ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการปฏิ บัติ ง าน
ในหน้ าที่ ทักษะ ประสบการณ์ สมรรถนะและสมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง โดยใช้เครื่องมือหรื อ
แบบประเมินที่เป็นปรนัย
____________________________________

