ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐
เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี ารสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-----------------เพื่อใหการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๗ (๒) และขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครตามประกาศฉบับนี้ เปนการสรรหาและเลือกสรรเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ๒ ประเภท
คือ
(๑) ประเภทตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัยหรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ
(๒) ประเภทตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒. การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ
ที่เหมาะสมกับตําแหนงและภาระงานที่กาํ หนด โดยคํานึงถึงความเทาเทียมในโอกาสและประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน ยุติธรรมและโปรงใส
ขอ ๓. วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการโดยวิธีการอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้

๒

(๑) วิธีการคัดเลือก สามารถดําเนินการโดยทดสอบความรูความสามารถเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงดวยวิธีสอบขอเขียน หรือสอบปฏิบัติ หรือการทดลองปฏิบัติงาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน และหรือการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการสัมภาษณ ทัง้ นี้ อาจทดสอบความรู
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงรวมกับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันตามที่เห็นสมควร
(๒) วิธีการสอบแขงขัน สามารถดําเนินการโดยทดสอบความรูความสามารถเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ดวยวิธีสอบขอเขียน หรือสอบปฏิบัติ อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางตามที่เห็นสมควร
และ ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการสัมภาษณหรือทดลองปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
สองอยางรวมกันตามที่เห็นสมควร
สําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยในขอ ๑ (๒) ใหใชวิธกี ารสรรหา
และเลือกสรรดวยวิธีการตามขอ ๓ (๒) เทานั้น
ขอ ๔. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยคําแนะนํา
ของหัวหนาหนวยงานจํานวนไมนอยกวา ๕ คน ทั้งนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีป่ ระกาศรับสมัคร
อยางนอย ๑ คนเปนกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร มีหนาทีด่ ังนี้
(๑) ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามวิธีการที่กําหนดในประกาศรับสมัคร
(๒) รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งจาง
ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัครและปดไวในที่เปดเผย มีระยะเวลาไมนอยกวา
สิบวันกอนกําหนดวันรับสมัคร ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลาในการรับสมัครตองไมนอยกวาหาวันทําการ
ขอ ๖. ใหผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเสียคาธรรมเนียมสอบตําแหนงละ ๑๐๐ บาท
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให เมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว
ขอ ๗. ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ
ตองหาม ตามขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
ขอ ๘. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทตําแหนงวิชาการ ใหดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรจากผูมีวุฒิตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป เวนแตกรณีจําเปนและมีเหตุอันสมควรให
หัวหนาหนวยงานเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๙. อัตราคาตอบแทน ใหเปนไปตามบัญชีคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๐. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรตองเปน
ผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ และไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ

๓

ขอ ๑๑. การขึน้ บัญชีผูผานการเลือกสรร ใหเรียงลําดับทีข่ องผูผานการเลือกสรรทีไ่ ดคะแนนรวม
มากไปหานอยตามลําดับ ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน ใหผผู านการเลือกสรรที่มี
คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนความ
เหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงมากกวาเปนผูอยู
ในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรบั เลขประจําตัวสรรหาและเลือกสรรกอนเปนผูอยู
ในลําดับที่สูงกวา
การใหเลขหมายประจําตัวสอบแกผูเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะยึดถือตามลําดับ
การรับสมัครกอนหลังเปนสําคัญ
บัญชีผูผานการเลือกสรรใหใชไดไมเกิน ๑ ปนับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสรรหาและ
เลือกสรรในตําแหนงอยางเดียวกันนัน้ อีก และไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรร
ครั้งกอนใหเปนอันยกเลิก
ผูใดไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหเปน
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูผานการเลือกสรร คือ
๑. ผูนั้นไดรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงทีส่ อบได
๒. ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์การจางและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงที่สอบได
๓. ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา
๔. ผูนั้นไมสามารถเขาปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดเวลาที่จะจางและแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงที่สอบได
ขอ ๑๒. การจางและแตงตั้งผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองจางและแตงตั้ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะมีสิทธิไดรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดตอเมื่อ
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามและมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไว
ในประกาศรับสมัคร ทั้งนีป้ ริญญาหรือประกาศนียบัตรทีเ่ ปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงจะตองผานการ
พิจารณาอนุมตั ิจากผูมีอํานาจไมหลังวันรับสมัครวันสุดทายและเปนปริญญาและหรือประกาศนียบัตร
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับรองหลักสูตรแลว และ/หรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว
เทานั้น สําหรับคุณวุฒิตางประเทศจะตองเปนคุณวุฒทิ ี่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลวเชนกัน
ขอ ๑๓. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรเพื่อจางและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเรียกตัว
โดยตรงเปนรายบุคคลดวยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยูที่ผูสมัครไดระบุไวในใบสมัคร ทั้งนี้ ใหเวลา
ผูผานการเลือกสรรมารายงานตัวไมนอยกวาสิบวันนับแตวันประทับตราของไปรษณียตน ทาง
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การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไวเพื่อจางและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหเรียกตัวโดยตรงเปนรายบุคคลดวยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยูที่ผูสมัครไดระบุไวในใบสมัคร โดยใหเวลา
ผูผานการเลือกสรรมารายงานตัวไมนอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวนั ประทับตราของไปรษณียตน ทาง
หากบุคคลที่ผานการเลือกสรรและไดรับการเรียกตัวเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามประกาศผลผูผานการเลือกสรร ไดดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครอยูกอ นแลว ผูนั้นสามารถยายหนวยงานหรือเปลี่ยนตําแหนงได
ขอ ๑๔. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย หามมิใหรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัย
จากสวนราชการอื่น
ขอ ๑๕. ใหจา ยเงินคาตอบแทนเกีย่ วกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหากมีเหตุผลความจําเปน
เกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบ ใหหนวยงานชี้แจงเหตุผลความจําเปนเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครตอไป
ขอ ๑๖. ในกรณีที่มีปญหาเกีย่ วกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินจิ ฉัยตีความ
การวินิจฉัยตีความของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

