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1. การขออนุมัติเปิดสอบ 
 
 
 

คณะตรวจสอบ 
กรอบอัตราก าลัง/ 

งบประมาณ 
อ่ืนๆ 

 
 

ขออนุมัติเปิดสอบต่ออธิการบดี  
พร้อมเหตุผลความจ าเป็น 

 
 
 

อธิการบดี 
พิจารณาอนุมัติ 

 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการสอบแข่งขัน (ลับ) 

 
 
 

จัดท าประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ที ่ ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
1 งานบุคคล คณะฯ 1.1 ตรวจสอบกรอบต าแหน่ง (ว่างมีเงิน)  

1.2 เสนอขออนุมัติเปิดสอบต่ออธิการบดี พร้อมภาระงานของต าแหน่ง 
และเหตุผลความจ าเป็นประกอบ เช่น การลาออก โยกย้าย เกษียณ อื่นๆ 
เป็นต้น 

2 กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบกรอบอัตราก าลัง เหตุผลความจ าเป็น อ่ืนๆ 
3 กองการเจ้าหน้าที่ เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/แจ้งกลับมายังคณะฯ 
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2. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน 
 

 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน 

ต่อคณบดี 
 
 

ตรวจสอบรายช่ือและคุณสมบัติ  
จัดท าร่างค าสั่ง (ลับ) 

 
 

  ไม่อนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
 
 

แจ้งเวียนค าสั่ง (ลับ) 
และแนวทางการด าเนินงาน 

 
 
 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
1 งานบุคคล คณะฯ จดัท า ร่าง ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด (ลับ) โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับต าแหน่งที่ท าการเปิดสอบ 

2 งานบุคคล คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อ น าเสนอหนังสือ (ลับ) ต่อผู้บังคับบัญชา พิจารณา 
3 งานบุคคล คณะฯ จัดท าค าสั่ง (ลับ) แต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 2 
4 งานบุคคล คณะฯ แจ้งเวียนค าสั่ง (ลับ) 
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 คณะกรรมการหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดสอบแข่งขัน ต้องไม่มีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 
 
 1. คณะกรรมการหรือบุคลากรฯ สมัครเข้าสอบแข่งขันเอง 
 2. คณะกรรมการหรือบุคลากรฯ เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน 
 3. คณะกรรมการหรือบุคลากรฯ เป็นญาติของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน กล่าวคือ 
  3.1 เป็นบิดา หรือมารดา ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน 
  3.2 เป็นบุตร หรือเป็นหลาน ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน 
  3.3 เป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดา หรือร่วมแต่บิดา หรือมารดา ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน 
  3.4 เป็นลูกพ่ีลูกน้องซึ่งนับได้เพียงภายในสามชั้น ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน กล่าวคือ 
   3.4.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันท่ีเป็นลูกของลูก หรือลูกของอาของเจ้าหน้าที่  
 นับเป็นลูกพ่ีลูกน้องชั้นที่ 1 
   3.4.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันท่ีเป็นลูกของลูกพ่ีน้องลูกน้องชั้นที่ 1  
 ของเจ้าหน้าที่ นับเป็นลูกพ่ีลูกน้องชั้นที่ 1 
   3.4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันท่ีเป็นหลานของลูกพ่ีลูกน้องชั้นที่ 1  

ของเจ้าหน้าที่ นับเป็นลูกพ่ีลูกน้องชั้นที่ 1 
3.5 เป็นญาติเกี่ยวพันแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน กล่าวคือ 
 3.5.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ที่เป็นบิดามารดาของภรรยา หรือเป็นพี่ หรือเป็น

น้องของภรรยาเจ้าหน้าที่ นับเป็นลูกพ่ีลูกน้องทางแต่งงานชั้นที่ 1 
 3.5.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันที่เป็นลูกของพ่ี หรือลูกของน้อง ของภรรยาเจ้าหน้าที่ 

นับเป็นลูกพ่ีลูกน้องทางแต่งงานชั้นที่ 2 
  

 4. คณะกรรมการ หรือบุคลากรฯ เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้แทน หรือ
ตัวแทน ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน 

 5. คณะกรรมการ หรือบุคลากรฯ เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้าง ของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน 
 
  ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันกับคระกรรมการหรือบุคลากร จะด าเนินการพิจารณา

เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน มีเหตุพิพาทซึ่งมีสภาพร้ายแรงต่อกัน อันอาจท าให้การด าเนินการสอบแข่งขัน ไม่เป็น
ธรรม คณะกรรมการ หรือบุคลากรฯ ผู้นั้นจะด าเนินการพิจารณาเก่ียวกับการสอบแข่งขันมิได้ เช่น ผู้สมัครเข้า
สอบแข่งขันกับเจ้าหน้าที่มีคดีความต่อกัน หรอมีเหตุอันเป็นปฏิปักษ์อย่างร้ายแรงต่อกัน เป็นต้น   

 
  *** ทั้งนี้ ตามาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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3. การประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน/รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน/รายช่ือผู้สอบผ่าน 
 

 
 

จัดท า (ร่าง)  
ประกาศรับสมัครฯ 

 
 
 
 

ประกาศรับสมัครฯ 
 
 
 

รับสมัครฯ 
 
 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ 
 
 
 
 

จัดท า (ร่าง) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
 
 
 

ประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 

- การจัดท าประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
1 งานบุคคล คณะฯ จัดท าประกาศรับสมัคสอบแข่งขัน เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  

และผู้มีอ านาจลงนามในประกาศ 
2 ผู้บริหาร คณะฯ ตรวจสอบ และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาลงนามในประกาศ 
3 งานบุคคล คณะฯ ประกาศรับสมัคสอบแข่งขัน โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับ

สมัคร และประกาศทางเว็บไซด์ของคณะฯ/มหาวิทยาลัย หรืออาจ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่ออ่ืนๆ ร่วมด้วย (ประกาศก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 
7 วัน และรับสมัครไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ) 

4 ผู้บริหาร คณะฯ ผู้บริหาร/คณบดี ต้องควบคุม และตรวจสอบการเผยแพร่ประกาศรับสมัคร
สอบให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง 

 
- การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
1 งานบุคคล คณะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

เกี่ยวกับการสอบ โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร และ
ประกาศทางเว็บไซด์ของคณะฯ/มหาวิทยาลัย หรืออาจประชาสัมพันธ์ทาง
สื่ออ่ืนๆ ร่วมด้วย  

- โดยประกาศภายในวันที่ก าหนดในประกาศรับสมัครฯ และเวลา
ราชการ 08.30-16.30 น. ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

- ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น อาจขยายก าหนดวันเวลารับสมัคร 
ทั้งนี้ ต้องประกาศขยายเวลานั้นก่อนวันปิดรับสมัครสอบอย่าง
น้อย 7 วัน โดยแต่ละครั้งขยายได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 

 
- การประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน 
ที ่ ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
1 งานบุคคล คณะฯ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ณ สถานที่รับสมัคร และปิดประกาศไว้ใน

ที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร และประกาศทางเว็บไซด์ของคณะฯ/
มหาวิทยาลัย หรืออาจประชาสัมพันธ์ทางสื่ออ่ืนๆ ร่วมด้วย 

 
 
 


