
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
วาดวยการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบนัอดุมศึกษา 

โดยวิธกีารสอบแขงขันหรือการคัดเลือก   
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๒ มาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑      

และประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ เร่ือง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน 

ขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก และมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓)            

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงใหออกขอบังคับ       

ไวดังตอไปนี้ 
   

ขอ ๑  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  วาดวยการบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยวิธีการสอบแขงขัน

หรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 

ขอ ๒  ขอบังคับนีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถดัจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี ้
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

“อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
   “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  “พนักงาน” หมายความวา พนักงานในสถาบันอดุมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  “ตําแหนง” หมายความวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาตามโครงสรางตําแหนง    
ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

“หนวยงาน” หมายความวา กอง คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน      

ที่มีฐานะเทียบเทากองหรือเทียบเทาคณะ และสวนงานที่ประกาศโดยสภามหาวิทยาลัย 
 
 



 ๒

 
 

  “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย” หมายความวา คณะบุคคลที่สภามหาวิทยาลัย 
แตงตั้งข้ึน ใหมีหนาที่ดําเนนิการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 
  ขอ ๔  ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาการบรรจุ

บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการหรือพนักงาน ตามขอบังคับนี้ 
 

ขอ ๕  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี ้
 กรณีที่มีปญหาในการตคีวามตามขอบังคบันี ้ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

เปนผูมีอํานาจวินิจฉัย ช้ีขาด และใหถือเปนที่สุด 
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ขอ ๖  การบรรจุบุคคลเขารับราชการใหใชวิธีการสอบแขงขัน           
ในกรณีมีเหตพิุเศษดงัตอไปนี้จะใชวิธกีารคัดเลือกก็ได 

 (๑) กรณีการบรรจแุละแตงตั้งใหผูไดรับทนุการศกึษา 
 (๒) กรณีการบรรจแุละแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพและในระดบัคณุวุฒิทีข่าดแคลน 
 (๓) กรณีการบรรจแุละแตงตั้งผูมคีวามรูความสามารถพิเศษ 
 (๔) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกําหนด 
 การบรรจบุุคคลที่มีเหตุพิเศษตาม (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

 
 ขอ ๗ ผูที่จะไดรับการบรรจเุปนขาราชการหรือพนักงาน นอกจากจะมีคณุสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๗ แหงพระราชบญัญัติระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว 

จะตองมีคณุสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตาํแหนงดวย 

 
 

หมวด ๒ 
การสอบแขงขัน 
   

 

 ขอ ๘  หลักสูตรการสอบแขงขัน ประกอบดวย 
  (๑) ภาคความรูความสามารถทั่วไป 
  (๒) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
  (๓) ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง 



 ๓

 
 
 ขอ ๙  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้

 (๑) กําหนดรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันตามขอ ๖(๑) (๒) และ (๓)  
(๒) ประเมินความเหมาะสมกับตาํแหนง  
(๓) กําหนดวนั เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

 (๔) เร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวกับการสอบแขงขันตามความจําเปน 
(๕) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อทําหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมายไดตามความจําเปน 

 
  ขอ ๑๐ ใหมีการประกาศรบัสมัครสอบแขงขัน โดยมีรายละเอียดในเรือ่งตางๆ ดังนี ้
  (๑) ระบุช่ือตาํแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง  
  (๒) คุณสมบตัิทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตาํแหนงนัน้ 
  (๓) เงินเดือนที่จะไดรับเปนไปตามคณุวุฒหิรือประสบการณที่ประกาศ 

  (๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
  (๕) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
  (๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตดัสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบญัชี        

ผูสอบแขงขันได 
  (๗) เร่ืองอ่ืนๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ  

  การประกาศรบัสมัครสอบตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานทีรั่บสมัคร 

และอาจจะปดประกาศในหนวยงานอื่น ประกาศทางเวบ็ไซต หรือทางสื่ออ่ืนๆ ดวยก็ได ทั้งนี้ ตอง

ประกาศไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันรับสมัคร 

  การรับสมัครสอบสามารถรับสมัครไดตั้งแตวันที่กําหนดไวในประกาศ 

  ในกรณีมีเหตผุลความจาํเปน อาจขยายกาํหนดเวลารับสมัครสอบแขงขันตามที่คณะกรรมการ

กําหนด ทั้งนี้ จะตองประกาศขยายเวลานัน้กอนวันปดรบัสมัครสอบในครั้งนั้นดวย 

 
  ขอ ๑๑  คาธรรมเนียมในการสอบแขงขันใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
  ขอ ๑๒ ใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบไมนอยกวาเจ็ดวัน 
 
  ขอ ๑๓ ผูสอบแขงขันไดตองไดคาคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบ และไดคาคะแนน

รวมทั้งส้ินไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
 
  ขอ ๑๔  ใหประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับจากผูที่สอบไดคะแนนรวมสูงลงมา

ตามลําดับ ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาคะแนนที่สูงกวาในภาคความรูความสามารถ       

ที่ใชเฉพาะตําแหนง ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ภาคความรูความสามารถทั่วไป และลําดับ       

เลขประจําตัวสอบกอน ตามลําดับ และข้ึนบัญชีไว  
 
 



 ๔

 
  บัญชีผูสอบแขงขันได ใหใชไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันขึน้บัญช ี ในกรณีที่มีการสอบแขงขันใหม  
ใหบัญชีที่สอบแขงขันไวเดิมเปนอันยกเลิก 

 
  ขอ ๑๕  ผูสอบแขงขันไดอาจถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย ในกรณีดังตอไปนี ้

  (๑) ผูนัน้ไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได โดยไดแสดงเจตนาสละสิทธิ

เปนลายลักษณอักษร 

  (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด  
  (๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกาํหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งในตาํแหนง    

ที่สอบแขงขันได 
 
    

หมวด ๓ 
การคัดเลือก 

   
 
  ขอ ๑๖  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก โดยใหคณะกรรมการดําเนินการ

คัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคดัเลือก ใหสอดคลองกับหนาที่ ความรับผดิชอบ และลักษณะงาน  

ที่ปฏิบัติของตาํแหนงที่คดัเลอืก โดยวธิีการสัมภาษณ หรือทดลองปฏิบัติงาน หรือวธิีการคดัเลือกอยางอื่น 

วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม รวมทั้ง เกณฑการตดัสินผูไดรับการคดัเลือก 

  การดําเนินการตามวรรคหนึง่ ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

    
  ขอ ๑๗  ประกาศของมหาวทิยาลัยตามขอ ๑๖ ตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ระบุช่ือตาํแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง  
  (๒) คุณสมบตัิทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิไดรับคัดเลือกสําหรับตาํแหนงนัน้ 
  (๓) เงินเดือนที่จะไดรับเปนไปตามคุณวุฒหิรือประสบการณ 
  (๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  (๕) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการคดัเลอืก 
  (๖) หลักสูตรและวิธีการคดัเลือก เกณฑการตัดสนิ การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี 
ผูไดรับคดัเลือก 
  (๗) เร่ืองอ่ืนๆ หรือขอความอื่นที่ผูเขารับการคัดเลือกควรทราบ  
  การประกาศรบัสมัคร การรบัสมัคร การขยายกําหนดเวลารับสมัคร การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือก เกณฑการตัดสินและการประกาศผลผูผานการคดัเลือกใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการดําเนนิการคดัเลือกกําหนด 

 



 ๕

 
 ขอ ๑๘  ผูผานการคดัเลือกอาจถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย  ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูนัน้ไดขอสละสิทธิ โดยไดแสดงเจตนาสละสิทธิเปนลายลักษณอักษร 
  (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อเขารับราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  (๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกาํหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งในตาํแหนงที่

ไดรับการคดัเลือก 

 
     ประกาศ ณ วนัที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
        
      (ศาสตราจารยพรชัย  มาตังคสมบัติ) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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