ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย หลักเกณฑและวิธกี ารสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคล
ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข อ ๑๗ ในส ว นที่ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร วิ ธี ก ารสอบแข งขั น
เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีของพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๖/๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะหรือวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และใหหมายความรวมถึงคณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เปนสวนงานภายใน
ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอาํ นวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และใหหมายความรวมถึงผูอํานวยการซึ่งเปนหัวหนาสวนงานภายในตามกฎหมายวาดวยการบริหาร
สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา และหัวหนาหนวยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

-๒“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“หลักสูตร” หมายความวา แผนการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีสําหรับการสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๕ การดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหมีการสอบ
๓ ภาค คือ ภาคความรูความสามารถทั่วไป ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
ขอ ๖ หลักสูตรการสอบแขงขันตามขอ ๕ ใหเปนไปตามที่กําหนดดังนี้
(๑) ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ใหทดสอบความรู
ความสามารถทั่วไปโดยวิธีสอบขอเขียน ดังตอไปนี้
(ก) วิชาความสามารถทางดานเหตุผลและการคิดคํานวณ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)
(ข) วิชาความเขาใจและการใชภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)
(ค) วิชาเกี่ยวกับการบริหารราชการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารราชการ
ของมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)
(๒) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และที่กําหนดเปนขอบขายงานที่ปฏิบตั ิของตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน
หรือวิธีสอบปฏิบัติหรือวิธีอนื่ ใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม
(๓) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใหประเมินบุคคล
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
จากการสัมภาษณ และจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใด
เพิ่มเติมก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเปน
ของตําแหนง
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย” ประกอบดวย
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
(๓) คณบดีหรือผูแทน ผูอ ํานวยการหรือผูแทน ของหนวยงานที่มอี ัตราสอบแขงขัน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลหนวยงานที่มีอัตราสอบแขงขัน หนวยงานละ ๑ คน
เปนกรรมการ
(๔) กรรมการอื่นอีกคนหนึง่ โดยคําแนะนําของอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งเจาหนาทีผ่ ูปฏิบตั ิงานดานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
จํานวนไมเกิน ๒ คน เปนผูช วยเลขานุการก็ได

-๓ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน
(๒) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบแขงขัน และวิธีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
(๓) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน
(๔) ดําเนินการจัดการสอบแขงขัน และประมวลผลการสอบแขงขัน
(๕) เสนอบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันไดตอมหาวิทยาลัย
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามทีไ่ ดรับมอบหมายตามความจําเปน
(๗) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๘) เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอบแขงขันตามความจําเปน
การดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) ชื่อตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และอัตราคาจางที่จะไดรับ
(๒) ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิของตําแหนง
(๓) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ
สมัครสอบ
(๔) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
ผูสอบแขงขันได
(๗) เงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๐ ใหมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
และใหมีการเผยแพรใหทราบทั่วกันกอนวันรับสมัครไมนอยกวา ๕ วันทําการโดยปดประกาศรับสมัคร
ในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัคร เผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และเผยแพรประชาสัมพันธ
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ขอ ๑๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการรับสมัครสอบ โดยใหมีการกําหนดวันเวลารับสมัครสอบ
ไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเขาสอบแขงขันกอนวันสอบไมนอยกวา
๕ วันทําการ
ขอ ๑๓ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมสอบสําหรับการสมัครสอบในอัตรา
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คาธรรมเนียมสอบตามวรรคหนึ่งจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยใหยกเลิก
การสอบครั้งนัน้ จึงใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบไดตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

-๔ขอ ๑๔ การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบไดใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบ
แตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และคะแนนรวมทุกภาคไมตา่ํ กวารอยละ ๖๐
ขอ ๑๕ การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองสอบตามหลักสูตร
ทุกภาคตามขอ ๖
ในการสอบแขงขัน คณะกรรมการจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
หรือภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูที่สอบไดคะแนนตามเกณฑที่กาํ หนดไว
ในขอ ๑๔ สอบในภาคอื่นตอไปก็ได
ขอ ๑๖ กรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรม
ในการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการรายงานใหอธิการบดีทราบโดยทันทีเพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิก
การสอบแขงขันครั้งนั้นทั้งหมดไมวา จะมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดไปแลวหรือไม
หรือจะพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบแขงขันเฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือ
สอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากอธิการบดีใหยกเลิกการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใด
หรือเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชานั้นหรือเฉพาะภาคนั้นใหม
สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบในครั้งนั้นอีก
ขอ ๑๗ เมื่อไดดาํ เนินการสอบแขงขันเสร็จแลว ใหคณะกรรมการรายงานผลการสอบแขงขัน
ตออธิการบดีเพื่อพิจารณาประกาศผลการสอบแขงขันเพื่อขึ้นบัญชีผสู อบแขงขันไดตอไป
ขอ ๑๘ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผสู อบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
มากกวาเปนผูอ ยูในลําดับทีส่ ูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผไู ดคะแนน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนน
เทากันอีกก็ใหผูที่ไดรับเลขลําดับที่สมัครกอนเปนผูอยูใ นลําดับที่สูงกวา
การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแขงขันตามระเบียบนี้
ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๙ บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน ๑ ปนบั แตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบแขงขัน
อยางเดียวกันนั้นอีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผสู อบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก
เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชี
ผูสอบแขงขันไดจะมีอายุเกิน ๑ ป หรือกอนมีการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี ก็ใหการ
ขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดครัง้ กอนนั้นยังคงมีผลใชไดตอไป แตทั้งนีต้ องไมเกิน ๓๐ วันนับแตวนั ถัดจาก
วันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดนนั้ มีอายุครบ ๑ ปหรือวันทีข่ ึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี
ขอ ๒๐ ผูใดไดขึ้นบัญชีผสู อบแขงขันได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหยกเลิก
การขึ้นบัญชีผนู ั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิจากการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด
เวนแตมีเหตุสดุ วิสัยใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี

-๕(๓) ผูนั้นมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงที่สอบแขงขันได
(๔) ผูนั้นไดรบั การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใดที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผูนั้นไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
ขอ ๒๑ การใดที่อยูระหวางดําเนินการกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใชอยูในขณะนัน้ ตอไปจนแลวเสร็จ
ขอ ๒๒ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

-๖หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๗ วรรคสามกําหนดไววา
หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีสําหรับการบรรจุบุคคล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองออกระเบียบนี้

