
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ฉบับลง
วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือให้การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๙  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย 
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก   
พ.ศ. ๒๕๕๑  และมติคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ  ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 
ข้อ  ๔  ให้ยกเลิก  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ  ๕  คุณสมบัติทั่วไป  และลักษณะต้องห้าม  ของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 ๕.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๕.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

   ๕.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 ๕.๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 ๕.๕ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนไร้ความสามารถ 

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 ๕.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ๕.๗ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๕.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๕.๙ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๕.๑๐ ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
/๕.๑๑ ไม่เคยถูก... 
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 ๕.๑๑ ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่น 
   ๕.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
   ๕.๑๓ ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่  โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   ๕.๑๔ ไม่ เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตตามนโยบาย
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของรัฐบาล 

ข้อ  ๖  ให้ระบุชื่อต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งลงในประกาศ 
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ข้อ  ๗  อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ข้อ  ๘  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  ให้มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ  ๙  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการคัดเลือก 
   ๙.๑ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  หรือส าเนาใบปริญญาบัตร  ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก  
ผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ   

๙.๒ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก 
ผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๙.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด าขนาด  ๑.๕ x ๒  นิ้ ว   
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  ๓  รูป 

๙.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๙.๕ ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๙.๖ ในกรณีผู้สมัครเป็นเพศชายให้แนบหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร  (สด.๘ หรือ 

สด.๔๓) จ านวน  ๑  ฉบับ 
๙.๗ ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อ

สกุล  (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ  รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ ที่ เป็นหลักฐานประกอบการคัดเลือกเฉพาะต าแหน่ง  (ถ้ามี) 
๙.๘ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมั ครจริงโดยจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการ 
ได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

๙.๙ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 
  ข้อ  ๑๐  หลักสูตร วิธีการการคัดเลือก  เกณฑ์การตัดสิน  การขึ้นบัญชี  และการยกเลิกบัญชี 
ให้เป็นไปดังนี ้

/๑๐.๑  วิธีการ... 
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   ๑๐.๑  วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  
   ๑๐.๑.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
   สายวิชาการ 

  - ความรู้ทางสาขาวิชาเอก  โดยการสอบข้อเขียน  (๗๕ คะแนน) 
 - สอบสอน และ/หรือสอบปฏิบัติ (๗๕ คะแนน) 

วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน  สอบสอน และ/หรือสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม  ๑๕๐ คะแนน 
สายสนับสนุน 

 - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (๗๕ คะแนน) 
 - สอบปฏิบัติ (๗๕ คะแนน) 

วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน  และสอบปฏิบัติ  คะแนนเต็ม  ๑๕๐  คะแนน 
 ๑๐.๑.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 

 - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ  ประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่  ท่วงที  วาจา  เชาวน์ปัญญา 

วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
 ๑๐.๒  หลักเกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ต้องได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข) ตั้งแต่ร้อยละหกสิบขึ้นไป  จึงจะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามหลักสูตรภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง (ภาค ค)  
   การประกาศรายชื่ อของผู้ มี สิทธิ์ เข้ าสอบคัด เลือกใน แต่ละภาคของหลักสูตร  
การคัดเลือก  ให้ประกาศตามล าดับที่ของผู้สมัคร 

 ๑๐.๓ ระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  ๑๐.๓.๑ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
  ๑๐.๓.๒ ห้ามผู้เข้าห้องสอบมาสายเกิน  ๑๕  นาที  หลังก าหนดเวลาเริ่ม 

เข้าห้องสอบ 
  ๑๐.๓.๓ ห้ามออกนอกห้องสอบภายในเวลา  ๒๐  นาที  ตั้งแต่เริ่มลงมือสอบ   

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเป็นการสุดวิสัยจ าเป็นต้องออกนอกห้องสอบ  ให้กรรมการห้องสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด 
 ๑๐.๓.๔ ผู้เข้าห้องสอบต้องเชื่อฟังค าแนะน าของกรรมการก ากับห้องสอบ

เกี่ยวกับปฏิบัติการสอบอย่างเคร่งครัด 
  ๑๐.๓.๕ หากผู้ เข้าสอบรายใดทุจริตในการสอบไม่ว่าภาคใด  จะไม่ได้รับ 

การพิจารณาผลการสอบในครั้งนั้น 
  ๑๐.๓.๖  ห้ามสูบบุหรี่และใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ 
  ๑๐.๓.๗  ผู้เข้าห้องสอบต้องน าปากกา  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ไปเอง  ส่วนกระดาษ  

เขียนตอบ  มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมไว้ให้  และห้ามน าข้อสอบในการทดสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 ๑๐.๔ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

   ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  โดยเรียงล าดับ
จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงไป   

/ในกรณี... 
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   ในกรณีที่ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ประกาศรายชื่อของ 
ผู้ที่ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สูงกว่าในล าดับต้น  และให้ปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย  และจะประกาศทางสื่ออ่ืน ๆ  ของมหาวิทยาลัยด้วยก็ได้   
   ๑๐.๕  การยกเลิกบัญชี 
    ๑๐.๕.๑  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ  โดยได้แสดงเจตนาสละสิทธิเป็นหนังสือ  
    ๑๐.๕.๒  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    ๑๐.๕.๓  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุ 
และแต่งตั้งในต าแหน่งที่ไดร้ับการคัดเลือก 
    ๑๐.๕.๔  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งใดไปแล้ว 
  ข้อ ๑๑  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
                       ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จะต้องท าสัญญาจ้าง
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด  โดยการจ้างครั้งแรกก าหนดระยะเวลาการจ้าง  ๑  ปี  และ
ต้องมีการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา  ๑๒  เดือน  หากผลการประเมินปรากฏว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม 
ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก าหนดจะได้รับการ  
ต่อสัญญาจ้างต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 28   มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

28   มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
Signature Code : F6NbY4y+raq0ONsLl7du 

 


