ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย หลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๗ ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกของพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 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
“ก.บ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล

-๒“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพือ่ บรรจุบุคคล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอ ๕ การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการคัดเลือก
อาจใชในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) กรณีการบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(๒) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพหรือในระดับคุณวุฒทิ ี่ขาดแคลน
(๓) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูค วามสามารถพิเศษ
(๔) กรณีอื่นตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๖ การดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการ
โดยวิธีการสัมภาษณ วิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการคัดเลือกอยางอื่น วิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีก็ได
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด
ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกในแตละตําแหนงขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกวา “คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย” ประกอบดวย
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
(๓) คณบดีหรือผูอํานวยการของหนวยงานที่ดาํ เนินการคัดเลือก หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหกํากับดูแลหนวยงานที่ดาํ เนินการคัดเลือก เปนกรรมการ
(๔) กรรมการอื่นอีกคนหนึง่ โดยคําแนะนําของกรรมการตาม (๓) เปนกรรมการ
(๕) กรรมการอื่นอีกคนหนึง่ โดยคําแนะนําของอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งเจาหนาทีผ่ ูปฏิบตั ิงานดานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
จํานวนไมเกิน ๒ คน เปนผูช วยเลขานุการก็ได
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดรายละเอียดของวิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑการตัดสิน
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
(๓) เสนอบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตอมหาวิทยาลัย
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาทีต่ ามที่ไดรับมอบหมายไดตามความจําเปน
(๕) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกตามความจําเปน
การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหจดั ทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

-๓ขอ ๙ การประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) ชื่อตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และอัตราคาจางที่จะไดรบั
(๒) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
(๓) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(๔) กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
(๖) หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน
(๗) เงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๐ ใหมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
และใหมีการเผยแพรใหทราบทั่วกันกอนวันรับสมัครไมนอยกวา ๕ วันทําการ โดยปดประกาศรับสมัคร
ในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัคร เผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และเผยแพรประชาสัมพันธ
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ขอ ๑๑ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการรับสมัคร โดยใหมีการกําหนดวันเวลารับสมัคร
ไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเขารับการคัดเลือกกอนวันคัดเลือก
ไมนอยกวา ๕ วันทําการ
ขอ ๑๓ ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกในอัตราตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งจะไมจา ยคืนใหไมวากรณีใด ๆ
ขอ ๑๔ เกณฑการตัดสินวาผูใดเปนผูไ ดรับการคัดเลือกใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๕ เมื่อไดดาํ เนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการรายงานผลการคัดเลือก
ตออธิการบดีเพื่อพิจารณาประกาศผลการคัดเลือกตอไป
ขอ ๑๖ การใดที่อยูระหวางดําเนินการกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใชอยูในขณะนัน้ ตอไปจนแลวเสร็จ
ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

-๔หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๗ วรรคสี่ กําหนดไววา
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสําหรับการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองออกระเบียบนี้

