
 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง   มาตรฐานการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและ
เง่ือนไขเพื่อเปนมาตรฐานใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหใช
วิธีการสอบแขงขัน  เวนแตมีเหตุพิเศษดังตอไปนี้จะใชวิธีการคัดเลือกก็ได 

(๑) กรณีการบรรจุและแตงต้ังผูไดรับทุนการศึกษา 
(๒) กรณีการบรรจุและแตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพและในระดับคุณวุฒิที่ขาด

แคลนตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
(๓) กรณีการบรรจุและแตงต้ังผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
(๔) กรณีอื่นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
ขอ ๒ สถาบันอุดมศึกษาตองประกาศหลักสูตร  วิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกเกณฑ

การตัดสิน  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  ใหประชาชนทราบลวงหนาในเวลาอันควร  
ขอ ๓ การสอบแขงขันหรือการคัดเลือกตองดําเนินการโดยองคคณะบุคคล 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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