ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
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. เรื่องมาตรฐานการบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ โดยวิธกี ารสอบแขงขัน
หรือการคัดเลือก ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงใหออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการบรรจุบุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดๆ ที่ประกาศใชกอนขอบังคับนี้ ที่ขัดหรือแยง
กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ก.บ.ม.”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย
“ตําแหนง”
หมายความวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนดและตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“หนวยงาน”
หมายความวา กอง คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย หรือ
หนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทากองหรือคณะ และสวนงานที่ประกาศโดยสภามหาวิทยาลัย
/ขอ ๕ ให ก.บ.ม. …

๒

ขอ ๕ ให ก.บ.ม. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
หรือพนักงานตามขอบังคับนี้
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และวินิจฉัยชี้ขาดขอขัดแยงที่เกิดจากการใช
ขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
-------------ขอ ๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการใหใชวิธีการสอบแขงขัน
ขอ ๘ การบรรจุบุคคลเขารับราชการนอกจากวิธีการสอบแขงขันแลว ในกรณีมีเหตุพิเศษใหใช
วิธีการคัดเลือกก็ได ไดแก
(๑) กรณีการบรรจุและแตงตั้งใหผูไดรับทุนการศึกษา
(๒) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน
(๓) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถพิเศษ
(๔) กรณีอื่นตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
การบรรจุบุคคลที่มีเหตุพิเศษตาม (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
ขอ ๙ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงาน นอกจากจะมีคุณสมบัติทั่วไปตาม
มาตรา ๗(ก) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว จะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตําแหนงตามทีก่ ําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
หมวด ๒
การสอบแขงขัน
-----------------------ขอ ๑๐ หลักสูตรการสอบแขงขัน ประกอบดวย
(๑) ภาคความรูความสามารถทั่วไป
(๒) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(๓) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
ขอ ๑๑ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน โดยมีจํานวนและ
องคประกอบ เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
ขอ ๑๒ คณะกรรมการการดําเนินการสอบแขงขัน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
/(๑) กําหนด…

๓

(๑) กําหนดรายละเอียดของหลักสูตรและวิธกี ารสอบแขงขันตามขอ ๑๑(๑) (๒) และ (๓)
(๒) ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
(๓) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกีย่ วกับการสอบ
(๔) เรื่องอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบแขงขันตามความจําเปน
(๕) แตงตัง้ อนุกรรมการเพือ่ ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดตามความจําเปน
ขอ ๑๓ ใหมกี ารประกาศรับสมัครสอบแขงขัน โดยมีรายละเอียดในเรือ่ งตางๆ ดังนี้
(๑) ระบุชื่อตําแหนงทีจ่ ะบรรจุและแตงตั้ง
(๒) คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับ
ตําแหนงนั้น
(๓) เงินเดือนที่จะไดรับเปนไปตามคุณวุฒหิ รือประสบการณที่ประกาศ
(๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(๕) เอกสารและหลักฐานทีใ่ ชในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผูสอบแขงขันได
(๗) เรื่องอื่นๆ ที่เปนเงื่อนไขตามความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
การประกาศรับสมัครสอบตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานทีร่ ับ
สมัคร และอาจจะปดประกาศในหนวยงานอื่น ประกาศทางเว็บไซต หรือทางสื่ออื่นๆ รวมดวยก็ได ทั้งนี้ตอง
ประกาศกอนกําหนดปดรับสมัครไมนอยกวา ๑๕ วัน
ในกรณีมีเหตุผลความจําเปน อาจขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแขงขันตามที่
คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ จะตองประกาศขยายเวลานัน้ กอนวันปดรับสมัครสอบในครั้งนั้นดวย
ระยะเวลาการรับสมัครตองไมนอยกวา ๑๕ วัน กําหนดวันสอบแขงขันตองภายหลัง
จากวันปดรับสมัครไมนอยกวา ๗ วัน
ขอ ๑๔ คาธรรมเนียมในการสอบแขงขันใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ ใหประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบไมนอยกวา ๕ วัน
ขอ ๑๖ ผูสอบแขงขันไดตองไดคาคะแนนแตละภาคไมตา่ํ กวารอยละหาสิบ และไดคา คะแนนรวม
ทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ
ขอ ๑๗ ใหประกาศรายชื่อผูส อบแขงขันไดจากผูสอบแขงขันที่ผานเกณฑตามขอ ๑๖ โดย
เรียงลําดับจากผูที่สอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาคาคะแนน
ที่สูงกวาในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ภาคความรู
ความสามารถทั่วไป และลําดับเลขประจําตัวสอบกอน ตามลําดับ และขึน้ บัญชีไว
บัญชีผูสอบแขงขันได ใหใชไดไมเกินสองปนับแตวันขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีใหเปนไปตาม
มติของ ก.บ.ม. โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
/ขอ ๑๘ การยกเลิก...

๔

ขอ ๑๘ การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย ไดแก
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงที่สอบ โดยไดแสดงเจตนา
สละสิทธิเปนหนังสือ
(๒) ผูนนั้ ไมมารายงานตัวเพือ่ เขารับราชการในระยะเวลาที่กําหนด
(๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งใน
ตําแหนงที่สอบได
(๔) ผูนนั้ ไดรบั การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใดที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึน้
บัญชีทุกบัญชีที่สอบแขงขันไดในการสอบครั้งเดียวกัน
หมวด ๓
การคัดเลือก
---------------ขอ ๑๙ ในกรณีมีเหตุพิเศษตามขอ ๘ ใหใชวิธีการคัดเลือก
ขอ ๒๐ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก โดยมีจํานวนและ
องคประกอบ เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกให
สอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิของตําแหนงที่คดั เลือก โดยวิธีการสัมภาษณ
หรือทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการคัดเลือกอยางอื่น วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีไดตามความเหมาะสม รวมทั้ง
เกณฑการตัดสินผูไดรับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการทําหนาที่ตามที่ไดรบั มอบหมายไดตาม
ความจําเปน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๒ ประกาศของมหาวิทยาลัยตามขอ ๒๑ ตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้
(๑) ระบุชื่อตําแหนงทีจ่ ะบรรจุและแตงตั้ง
(๒) คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิไดรับคัดเลือก
สําหรับตําแหนงนั้น
(๓) เงินเดือนที่จะไดรับเปนไปตามคุณวุฒหิ รือประสบการณ
(๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
(๕) เอกสารและหลักฐานทีใ่ ชในการคัดเลือก
(๖) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
ผูไดรับคัดเลือก
/(๗) เรื่องอื่นๆ...

๕

(๗) เรื่องอื่นๆ ที่เปนเงื่อนไขเฉพาะตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
การประกาศรับสมัคร การรับสมัคร การขยายกําหนดเวลารับสมัคร การประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก เกณฑการตัดสินและการประกาศผลผูผานการคัดเลือกใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนดโดยจัดเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๓ การยกเลิกผูผานการคัดเลือกเฉพาะราย
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ โดยไดแสดงเจตนาสละสิทธิเปนหนังสือ
(๒) ผูนนั้ ไมมารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดระยะเวลาที่จะบรรจุและแตงตัง้
ในตําแหนงทีไ่ ดรับการคัดเลือก
(๔) ผูนนั้ ไดรบั การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใดไปแลว
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

