
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
วาดวย  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนและพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา 

โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
----------------------------- 

        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และมาตรา ๖๕/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  และประกาศ ก.พ.อ.  เร่ืองมาตรฐานการบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ โดยวิธีการสอบแขงขัน 
หรือการคัดเลือก  ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  จงึใหออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ขอบังคับนี้  เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร วาดวยการบรรจบุุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการพลเรือนและพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก 
พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
  ขอ ๒    ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓  บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดๆ ท่ีประกาศใชกอนขอบังคับนี้ ท่ีขัดหรือแยง
กับขอบังคับนี ้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ก.บ.ม.”    หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ขาราชการ”    หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   “พนักงาน”    หมายความวา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนกังาน
มหาวิทยาลัย 
   “ตําแหนง”    หมายความวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามโครงสรางตําแหนงท่ี ก.พ.อ.  กําหนดและตําแหนงพนกังานในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยกาํหนด 
   “หนวยงาน”    หมายความวา  กอง คณะ สถาบัน สํานัก วทิยาลัย หรือ
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทากองหรือคณะ  และสวนงานท่ีประกาศโดยสภามหาวทิยาลัย 

/ขอ ๕  ให ก.บ.ม. … 



 ๒

  ขอ ๕  ให ก.บ.ม.  มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
หรือพนักงานตามขอบังคับนี้ 
  ขอ ๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และวนิิจฉัยช้ีขาดขอขัดแยงท่ีเกิดจากการใช
ขอบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

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

  ขอ ๗  การบรรจุบุคคลเขารับราชการใหใชวิธีการสอบแขงขัน 
  ขอ ๘  การบรรจุบุคคลเขารับราชการนอกจากวิธีการสอบแขงขันแลว ในกรณีมีเหตพุิเศษใหใช
วิธีการคัดเลือกก็ได  ไดแก 
   (๑)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งใหผูไดรับทุนการศึกษา 
   (๒)  กรณกีารบรรจุและแตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพและระดับคุณวุฒิท่ีขาดแคลน 
   (๓)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
   (๔)  กรณีอ่ืนตามท่ี ก.บ.ม. กาํหนด 
   การบรรจุบุคคลท่ีมีเหตพุิเศษตาม (๒) และ (๓)  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
  ขอ ๙  ผูท่ีจะไดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงาน  นอกจากจะมคุีณสมบัติท่ัวไปตาม
มาตรา ๗(ก) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว จะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตาํแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

หมวด ๒ 
การสอบแขงขนั 

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

  ขอ ๑๐ หลักสูตรการสอบแขงขัน ประกอบดวย 
   (๑)  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
   (๒)  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
   (๓)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
           ขอ ๑๑  ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขัน  โดยมีจํานวนและ
องคประกอบ  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
  ขอ ๑๒  คณะกรรมการการดําเนินการสอบแขงขัน  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

/(๑)  กําหนด… 



 ๓

   (๑)  กําหนดรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันตามขอ ๑๑(๑)  (๒) และ (๓) 
   (๒)  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
   (๓)  กําหนดวนั  เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเกีย่วกับการสอบ 
   (๔)  เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการสอบแขงขันตามความจําเปน 
   (๕)  แตงต้ังอนกุรรมการเพือ่ทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดตามความจําเปน 
  ขอ ๑๓  ใหมีการประกาศรับสมัครสอบแขงขัน  โดยมีรายละเอียดในเร่ืองตาง  ๆดังนี ้
   (๑)  ระบุช่ือตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 
   (๒) คุณสมบัตท่ัิวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับ
ตําแหนงน้ัน 
   (๓)  เงินเดือนท่ีจะไดรับเปนไปตามคุณวุฒหิรือประสบการณท่ีประกาศ 
   (๔)  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบ 
   (๕)  เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ 
   (๖)  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันได 
   (๗)  เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเปนเง่ือนไขตามความเหน็ชอบของ ก.บ.ม. 
   การประกาศรับสมัครสอบตามวรรคหน่ึง  ใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีรับ
สมัคร และอาจจะปดประกาศในหนวยงานอ่ืน  ประกาศทางเว็บไซต หรือทางส่ืออ่ืนๆ รวมดวยกไ็ด  ท้ังนี้ตอง
ประกาศกอนกําหนดปดรับสมัครไมนอยกวา ๑๕ วัน 
   ในกรณีมีเหตผุลความจําเปน  อาจขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแขงขันตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด  ท้ังนี้ จะตองประกาศขยายเวลาน้ันกอนวันปดรับสมัครสอบในคร้ังนั้นดวย 
   ระยะเวลาการรับสมัครตองไมนอยกวา ๑๕ วัน กําหนดวันสอบแขงขันตองภายหลัง
จากวนัปดรับสมัครไมนอยกวา ๗ วัน 
  ขอ ๑๔  คาธรรมเนียมในการสอบแขงขันใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
  ขอ ๑๕  ใหประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบกอนวนัสอบไมนอยกวา ๕ วัน  
 ขอ ๑๖  ผูสอบแขงขันไดตองไดคาคะแนนแตละภาคไมต่าํกวารอยละหาสิบ และไดคาคะแนนรวม
ท้ังส้ินไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
  ขอ ๑๗  ใหประกาศรายช่ือผูสอบแขงขันไดจากผูสอบแขงขันท่ีผานเกณฑตามขอ ๑๖  โดย
เรียงลําดับจากผูท่ีสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ  ในกรณีท่ีไดคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาคาคะแนน
ท่ีสูงกวาในภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  ภาคความรู
ความสามารถท่ัวไป  และลําดับเลขประจําตัวสอบกอน ตามลําดับ และข้ึนบัญชีไว 
  บัญชีผูสอบแขงขันได  ใหใชไดไมเกินสองปนับแตวันข้ึนบัญชี  การยกเลิกบัญชีใหเปนไปตาม
มติของ ก.บ.ม. โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

/ขอ ๑๘  การยกเลิก... 



 ๔

  ขอ ๑๘  การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะราย ไดแก 
   (๑)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงท่ีสอบ  โดยไดแสดงเจตนา
สละสิทธิเปนหนังสือ 
   (๒)  ผูนัน้ไมมารายงานตัวเพ่ือเขารับราชการในระยะเวลาท่ีกําหนด 
   (๓)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแตงต้ังใน
ตําแหนงท่ีสอบได 
   (๔)  ผูนัน้ไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงใดท่ีสอบไดไปแลว ใหยกเลิกการข้ึน
บัญชีทุกบัญชีท่ีสอบแขงขันไดในการสอบคร้ังเดียวกัน 
 

หมวด ๓ 
การคัดเลือก 

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

  ขอ ๑๙  ในกรณีมีเหตพุิเศษตามขอ ๘ ใหใชวิธีการคัดเลือก 
  ขอ ๒๐  ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการคัดเลือก  โดยมีจํานวนและ
องคประกอบ  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
  ขอ ๒๑  ใหคณะกรรมการดาํเนินการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ  และวธีิการคัดเลือกให
สอดคลองกับหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนงท่ีคัดเลือก  โดยวิธีการสัมภาษณ  
หรือทดลองปฏิบัติงาน  หรือวิธีการคัดเลือกอยางอ่ืน  วธีิหนึ่งหรือหลายวิธีไดตามความเหมาะสม  รวมท้ัง  
เกณฑการตัดสินผูไดรับการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดตาม
ความจําเปน 
  การดําเนนิการตามวรรคหน่ึง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย   
 ขอ ๒๒  ประกาศของมหาวทิยาลัยตามขอ ๒๑  ตองมีรายละเอียดอยางนอย  ดังนี ้
   (๑)  ระบุช่ือตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 
   (๒)  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิไดรับคัดเลือก
สําหรับตําแหนงนั้น 
   (๓)  เงินเดือนท่ีจะไดรับเปนไปตามคุณวุฒหิรือประสบการณ 
   (๔)  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
   (๕)  เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการคัดเลือก 
   (๖)  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  เกณฑการตัดสิน  การข้ึนบัญชี และการยกเลิกบัญชี
ผูไดรับคัดเลือก 

/(๗)  เร่ืองอ่ืนๆ... 



 ๕

   (๗)  เร่ืองอ่ืนๆ  ท่ีเปนเง่ือนไขเฉพาะตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
   การประกาศรับสมัคร  การรับสมัคร  การขยายกําหนดเวลารับสมัคร  การประกาศ
รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  เกณฑการตัดสินและการประกาศผลผูผานการคัดเลือกใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนดโดยจัดเปนประกาศของมหาวทิยาลัย 
  ขอ ๒๓  การยกเลิกผูผานการคัดเลือกเฉพาะราย 
   (๑)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ  โดยไดแสดงเจตนาสละสิทธิเปนหนังสือ 
   (๒)  ผูนัน้ไมมารายงานตัวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
   (๓)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดระยะเวลาท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง
ในตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือก 
   (๔)  ผูนัน้ไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงใดไปแลว 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   
 

     
      (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
 


