
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อจางและบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ.  ๒๕๕๖
________________

โดยที่เปนการสมควรมีระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหา
บุคคลเพื่อจางและบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหเกิดความเปนธรรม  เปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  และขอ  ๑๕  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงออก
ระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อ
จางและบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๖”

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ  ๓  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ขึ้นเพื่อทําหนาที่การสอบแขงขันเฉพาะคราวในการสรรหาบุคคลเพื่อจางและบรรจุแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย

“คณะกรรมการคัดเลือก”  หมายความวา  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ขึ้นเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเฉพาะคราว

“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา  ๓  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๑ โดยไดรับคาจาง
หรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  หรือ
จากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

“ก.บ.ม.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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“การสรรหา”  หมายความวา  การแสวงหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ  และคุณสมบัติที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวิธีการสอบแขงขัน  หรือการคัดเลือก  หรือวิธีการอื่น 
เพื่อจางและบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
  ขอ  ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศ  หรือคําสั่ง 
ใหเปนไปตามระเบียบนี้  กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาวินิจฉัย  

หมวด  ๑
บททั่วไป

________________

ขอ  ๕ กอนการสรรหาบุคคลเพื่อจางและบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหตรวจสอบ
อัตราวางและเงินงบประมาณของตําแหนงนั้น  โดยคํานึงถึงแผนและอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติใหชัดเจน

ขอ  ๖  เมื่อมีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงใดวางลง  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหา
บุคคลเพื่อจางและบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วางลง 

ในกรณีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยยังไมวาง  แตเปนที่ประจักษชัดวาตําแหนงนั้นจะวางลง
ภายในเวลาอันใกล  มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการสรรหาบุคคลลวงหนาเปนเวลาอันสมควร  เพื่อประโยชนใน
การเตรียมบุคลากรใหเริ่มตนสัญญาปฏิบัติงานก็ได  ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจาก  ก.บ.ม.  กอน 

ขอ  ๗  ผูมีสิทธิจะเขารับการสรรหา  นอกจากจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตาม
ขอ  ๑๐  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยแลว  จะตองมีคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  หรือคุณสมบัติอื่นตามที่  ก.บ.ม.  กําหนด 

ขอ  ๘ เมื่อการสรรหาไดบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว  ใหทําบัญชีประกาศ
ผลการดําเนินการสรรหาได  และรายงานให  ก.บ.ม.  ทราบ   

หมวด  ๒
การสอบแขงขัน

________________

ขอ  ๙  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาหาคน  ประกอบดวย  อธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งเปนประธาน  หัวหนาสวนราชการที่มีตําแหนงสอบแขงขันเปน
กรรมการ  และบุคคลอื่นอีกตามที่เห็นสมควรจํานวนหนึ่ง  ซึ่งจะเปนผูทรงคุณวุฒิ  มีความรู  ความสามารถ 
และประสบการณ  ดานบริหารงานบุคคลดวยก็ได  เปนกรรมการ  ใหผูที่ทําหนาที่หัวหนางานการเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ  ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแล  และรับผิดชอบการสอบแขงขัน 
โดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ดังนี้

(๑)  กําหนดรายละเอียดของหลักสูตร  วิธีการ  และเงื่อนไขการสอบแขงขัน 
(๒)  กําหนดวัน  เวลา  ขยายระยะเวลา  สถานที่สอบ  วิธีสมัครสอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
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(๓)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบแขงขัน  และจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวน  เพื่อ
ประกาศตอไป 
    (๔)  ตรวจสอบผลการสอบแขงขันใหถูกตอง  และจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผูสอบแขงขันไดตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด  ซึ่งจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งในครั้งแรกตามตําแหนงที่เปดสอบ  จะระบุรายชื่อผูสอบแขงขันไดเปน
ลําดับสํารองดวยก็ได 

(๕)  ในกรณีมีความจําเปน  อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการอื่น  เพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
สอบแขงขัน

(๖)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบแขงขันใหเกิดความเรียบรอยและเปนธรรม
ขอ  ๑๑  หลักสูตรการสอบแขงขัน  อยางนอยตองมีการสอบสามภาค  ดังนี้
(๑)  ภาคความรูความสามารถทั่วไป 

ใหใชวิธีสอบขอเขียน  โดยทดสอบเกี่ยวกับการคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะหสถานการณทาง
การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  หรือการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ตลอดทั้งความสามารถดานการใชภาษา  ซึ่งจะมี
ภาษาใดบางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามที่จะเห็นสมควร  

(๒)  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ใหทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  โดยเฉพาะตามที่ระบุไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยวิธีสอบขอเขียน  และหรือทดสอบการปฏิบัติงาน  หรือวิธีอื่นใด  วิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะรวมสอบเปนวิชาเดียวหรือหลายวิชาก็ได  หรือทดสอบการใช
เทคโนโลยีที่จําเปนเกี่ยวกับการใชงานในแตละตําแหนงดวยก็ได 

(๓)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
ใหใชวิธีสอบสัมภาษณโดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว  การศึกษา  ประสบการณการทํางาน  

ความรูความสามารถ  ทวงทีวาจา  อารมณ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  วิสัยทัศน  มนุษยสัมพันธ  ความคิดริเริ่ม
และสรางสรรค  เชาวปญญา  หรืออื่น ๆ ตามที่จะเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีการสอบภาคอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได  การกําหนดคะแนนสอบในแตละ
ภาคจะมีสัดสวนภาคละเทาใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  แตรวมทั้งหมดแลวตองไมเกินหารอยคะแนน

ขอ  ๑๒  ในการประกาศรับสมัครสอบแขงขัน  ใหระบุรายละเอียดอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (๑)  ประเภทตําแหนง  ชื่อตําแหนง  จํานวนตําแหนงที่บรรจุครั้งแรก  เลขที่ตําแหนง  และ
เงินเดือนที่จะไดรับในตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้งนั้น 
  (๒)  คุณสมบัติทั่วไป  ลักษณะตองหาม  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
สําหรับตําแหนงนั้น

(๓)  วัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการรับสมัคร
(๔)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนง
(๕)  เอกสารหลักฐานที่ใชในการรับสมัครสอบ
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(๖)  หลักสูตร  และวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชี  และการยกเลิกบัญชีผู
สอบแขงขันได

(๗)  คาธรรมเนียมการสมัครสอบแขงขันจะเรียกเก็บหรือไมก็ได 
(๘)  เงื่อนไขหรือขอกําหนดอื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ขอ  ๑๓  การประกาศรับสมัครสอบแขงขันตามขอ  ๑๒  ใหปดประกาศไวในที่เปดเผย  ณ  

สถานที่รับสมัคร  และอาจเผยแพรทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  หรือทางสื่อสารสนเทศอื่น ๆ กอนวันรับ
สมัครไมนอยกวาหาวันทําการ  และมีระยะเวลารับสมัครไมนอยกวาสิบหาวันทําการ 

กรณีมีเหตุผลและความจําเปนจะประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบแขงขันออกไปอีกไมนอย
กวาสิบหาวันทําการ  นับตั้งแตวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการรับสมัครครั้งแรก  และจะตองประกาศ
ขยายเวลานั้นกอนวันปดรับสมัครสอบแขงขันครั้งนั้นดวย 

ขอ  ๑๔ เมื่อการรับสมัครสอบแขงขันสิ้นสุดลง  ใหตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบ  คัดเลือกผูมี
คุณสมบัติถูกตอง  ทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน  ปดประกาศไวหรือประกาศทางเว็บไซตกอนวันสอบ
ไมนอยกวาหาวันทําการ 

ขอ  ๑๕  ผูสอบแขงขันตองสอบไดคาคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบจึงจะถือวาสอบได  
ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย

ขอ  ๑๖  กรณีที่ปรากฏวามีการทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริตในการสอบอันอาจทําใหเกิดความไม
เปนธรรม  ใหคณะกรรมการพิจารณาวาจะทําการยกเลิกการสอบนั้นทั้งหมด  หรือยกเลิกเฉพาะสวนที่มีการ
ทุจริต  และใหดําเนินการสอบแขงขันในสวนนั้นใหม  สําหรับผูที่เกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต 
ไมมีสิทธิเขารับการสอบแขงขันอีกตอไป 

ขอ  ๑๗  ใหคณะกรรมการประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได  โดยเรียงลําดับจากผูสอบไดคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
เทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูง
กวา  ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก  ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวผูสอบแขงขันกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

ขอ  ๑๘  การกําหนดระยะเวลาใหผูสอบแขงขันไดในลําดับที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใน
ตําแหนงที่ประกาศในรอบแรกตองมีเวลาใหผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ  นับแตวัน
ประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได  หากผูใดไมมารายงานตัวในวันและเวลาที่กําหนด  ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ  เวน
แตไดแจงเหตุและความจําเปนอยางยิ่งที่ไมอาจมารายงานตัวในวันและเวลาที่กําหนดตอมหาวิทยาลัยไวกอน  
หรือในวันและเวลารายงานตัว  และการแจงนั้นตองระบุดวยวาจะมารายงานตัวไดในวันใด  แตตองไมเกินเจ็ด
วันนับแตวันรายงานตัวครั้งแรกสิ้นสุดลง 
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ขอ  ๑๙  บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกําหนดไวใน
ประกาศ  แตทั้งนี้ตองไมเกินสองป  นับแตวันขึ้นบัญชี  แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันนั้นอีกและไดขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันใหมแลว  บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก  เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผู
สอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะหมดอายุ  หรือกอนมี
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  แลวแตกรณี  ก็ใหการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนนั้นยังคงมีผลใชได
ตอไป  แตทั้งนี้ตองไมเกินสามสิบวัน  นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบ  หรือวันที่ขึ้น
บัญชีผูสอบแขงขันไดใหม  แลวแตกรณี

ขอ  ๒๐  กรณีมหาวิทยาลัยมีตําแหนงวางในตําแหนงใดซึ่งตองการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอยาง
เดียวกัน  และมีความรูความสามารถ  ทักษะ  และหรือสมรรถนะที่เหมือนหรือใกลเคียงกันกับตําแหนงที่ไดมีการ
สอบแขงขันและขึ้นบัญชีไว  ใหมหาวิทยาลัยสามารถนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผู
สอบแขงขันไดในตําแหนงอื่นได  โดยเรียกผูสอบแขงขันไดมารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยใหเรียกเปนจํานวนสามเทาของตําแหนงวางแตไมนอยวาหาคน  
โดยเรียกตั้งแตลําดับแรกของผูที่ยังไมไดรับการบรรจุไปตามลําดับตอกันไปโดยไมซ้ํากัน  และเมื่อเรียกจนถึงคน
สุดทายในบัญชีแลวแตบัญชียังไมยกเลิกใหยอนกลับมาเริ่มเรียกตั้งแตลําดับแรกของผูที่ยังไมไดรับการบรรจุอีก  
ในกรณีที่มีผูสอบแขงขันไดเหลืออยูในบัญชีนอยกวาหาคนใหเรียกตามจํานวนที่เหลืออยูในบัญชีได 

ขอ  ๒๑  ผูใดไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหยกเลิกการขึ้น
บัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันได  คือ 

(๑)  ผูนั้นไดทําหนังสือขอสละสิทธิจากการบรรจุและแตงตั้งในบัญชีที่สอบได 
(๒)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่กําหนด
(๓)  ผูนั้นมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติงานไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันได 

หมวด  ๓
การคัดเลือก

________________

ขอ  ๒๒  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวย  อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งเปนประธาน  หัวหนาสวนราชการที่มีตําแหนงคัดเลือกเปนกรรมการ  และ
บุคคลอื่นอีกตามที่เห็นสมควรจํานวนหนึ่ง  ซึ่งจะเปนผูทรงคุณวุฒิ  มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณ  
ดานบริหารงานบุคคลดวยก็ได  เปนกรรมการ  ใหผูที่ทําหนาที่หัวหนางานการเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเปน
เลขานุการ  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ  ๒๓ การคัดเลือกใหกระทําโดยการประเมินความรู  ความสามารถ  ดวยการทดสอบหรือการ
ปฏิบัติ  หรือการสัมภาษณ  หรือวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด  อยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
หลายอยางในดานตาง ๆ ดังนี้

(๑)  ความรูภาษาไทยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น 
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(๒)  ความรูภาษาอังกฤษ  หรือภาษาตางประเทศอื่น  ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น
(๓)  ความรูเฉพาะตําแหนง  หรือเฉพาะสาขา 
(๔)  ความสามารถในการถายทอดวิชาการสําหรับสายวิชาการ  หรือความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ

ตําแหนงสําหรับสายปฏิบัติการ 
(๕)  คุณลักษณะและความเหมาะสมกับการดํารงตําแหนงสายวิชาการ  หรือคุณลักษณะและความ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงสายปฏิบัติการ
คะแนนการประเมินของกรรมการคัดเลือกแตละคนตองไมนอยกวารอยละหกสิบจึงจะถือวาผาน

การประเมิน
ขอ  ๒๔ การสรรหาบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อาจไดมาจากบุคคล

ในขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้
  (๑)  บุคคลที่ไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  (๒)  บุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาสามป
  (๓) บุคคลที่ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย  รัฐบาลตางประเทศ  หนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงาน
หรือองคกรอื่นใดที่  ก.บ.ม.  กําหนด 

(๔)  บุคคลที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่มหาวิทยาลัยตองการ  หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
หรือประสบการณหรือความเชี่ยวชาญดีเดนเปนพิเศษ

(๕)  บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่  ก.บ.ม.  กําหนด
ขอ  ๒๕ บุคคลที่ไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตามขอ  ๒๔  (๑) ใหสวนราชการกําหนด

อัตราสําหรับบุคคลนั้นไวกอน  เมื่อบุคคลนั้นสําเร็จการศึกษาแลวใหขอบรรจุบุคคลนั้นเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  โดยใหถือวากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา  เปนกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบนี้

ขอ  ๒๖ ก.บ.ม.  อาจกําหนดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบางตําแหนง  หรือบางระดับ
จากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามขอ  ๒๔ (๒) ก็ได  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย  และความ
เปนธรรมเปนสําคัญ 

ขอ  ๒๗ บุคคลที่ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย  รัฐบาลตางประเทศ  หนวยงานของรัฐ  หรือ
หนวยงานหรือองคกรอื่นใด  ตามขอ  ๒๔ (๓)  และประสงคจะปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย  ไมวาจะเปนการปฏิบัติงาน
เพื่อชดใชทุนหรือไมก็ตาม  หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามความตองการของมหาวิทยาลัย  ให
คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการวัดความรูเฉพาะสาขา  ประเมินความสามารถในการถายทอดวิชาการสําหรับ
สายวิชาการ  หรือความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงสําหรับสายปฏิบัติการ  ประเมินคุณลักษณะและ
ความเหมาะสมการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  และสอบสัมภาษณ

ขอ  ๒๘  การคัดเลือกบุคคลที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก  หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือ
ประสบการณ  หรือความเชี่ยวชาญดีเดนเปนพิเศษ  ตามขอ  ๒๔  (๔)  ซึ่งตรงตามความตองการของมหาวิทยาลัย  
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ใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาประวัติ  และคุณสมบัติของบุคคลนั้นกอนดําเนินการประเมินความสามารถ
ในการถายทอดและนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับสายวิชาการ  หรือความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงสําหรับสายปฏิบัติการ  ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  และ
สอบสัมภาษณ 

ขอ  ๒๙  การคัดเลือกบุคคลทั่วไปตามขอ  ๒๔ (๕)  ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ  
และวิธีการในการคัดเลือก  ซึ่งอาจจะสอบขอเขียนดวยก็ได  กอนวันเปดรับสมัครเปนการทั่วไป  โดยจัดทําเปนประกาศ 

การเปดรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกใหกระทําอยางกวางขวางเปนระยะเวลาอยางนอย
สิบหาวันทําการ 

ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไป  ใหดําเนินการดังนี้
(๑)  ประเมินความรูภาษาไทย  ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น 
(๒)  ประเมินความรูภาษาอังกฤษ  หรือภาษาตางประเทศอื่น  หากจําเปนที่ตองใชในการปฏิบัติงาน

ในตําแหนงนั้น
(๓)  ประเมินความรูเฉพาะตําแหนง  หรือเฉพาะสาขา 
(๔)  ประเมินความสามารถในการถายทอดวิชาการสําหรับสายวิชาการ  หรือความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงสําหรับสายปฏิบัติการ 
(๕)  ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมกับการดํารงตําแหนงสายวิชาการ  หรือคุณลักษณะและความ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงสําหรับสายปฏิบัติการ
(๖)  การสอบสัมภาษณ

หมวด  ๔
วิธีการอื่น

________________

ขอ  ๓๐  กรณีมีเหตุพิเศษ  หรือความจําเปนที่จะสรรหาบุคคลโดยวิธีการอื่นนอกจากการ
สอบแขงขันหรือการคัดเลือกแลว  ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอ  ก.บ.ม.  เปนรายกรณีไป 

หมวด  ๕
การสรรหาโดยสวนราชการ

________________

ขอ  ๓๑  ในกรณีมหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหสวนราชการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจางและ
บรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามขอ  ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม

ขอ  ๓๒  สวนราชการใดมีตําแหนงวางซึ่งตองการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน  และมี
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และหรือสมรรถนะที่เหมือนกัน  หรือใกลเคียงกันกับบุคคลที่สวนราชการอื่นขึ้น
บัญชีสวนราชการนั้น  จะดําเนินการสอบแขงขันอีกหรือจะขอใชบัญชีที่สวนราชการอื่นขึ้นบัญชีไวแลวนั้นก็ได 



- ๘ -

ในกรณีเชนนี้ตองไดรับอนุญาตจากสวนราชการผูขึ้นบัญชีนั้นและความยินยอมของบุคคลผูไดรับการขึ้นบัญชีนั้น
ดวย  และตองเรียกเรียงลําดับเลขที่ในบัญชีนั้น 

บทเฉพาะกาล
________________

ขอ  ๓๓  การใดที่อยูระหวางดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจางและบรรจุแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

กรณีมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  และบัญชีนั้นยังไมหมดอายุการขึ้นบัญชีกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหบัญชีนั้นยังคงมีอายุอยูเทาระยะเวลาที่เหลือ

         ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

   
                                    (รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง  จันดา)
                                                    อธิการบดี


