
  

  

  

  

  

  

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

 

หน้าที่ ความรับผิดชอบของต าแหน่ง บุคลากร  

ระดับปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมายจรงิ มีดังน้ี 

      1. จัดท าขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยเริ่มจาก

การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการสรรหา 

คัดเลือกบุคลากร เพื่อจัดท าขั้นตอนการด าเนินการคัดเลอืก

บุคลากรสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติอัตราก าลัง

บุคลากรสายสนับสนุน การประกาศรับสมัคร ประกาศ

รายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบข้อเขียน ด าเนินการสอบข้อเขียน/ปฏบิตัิ 

ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลการคัดเลือก น าเสนอ

ที่ประชุม ก.บ.ม. (เฉพาะพนักงาน) และอนุมัติจ้าง / บรรจุ

และแต่งตั้ง (เป็นงานของช านาญการ ด้านการปฏิบัติการ  

ข้อ 1 และด้านการบริการ ข้อ 4) โดยมีขั้นตอนการ

ปฏบิัติงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ ความรับผิดชอบของต าแหน่ง บุคลากร  

ระดับช านาญการ ตามที่ได้รับมอบหมายจริง มีดังน้ี 

1. จัดท าขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย  

สายสนับสนุน ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ 

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยเริ่มจาก

การศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก

บุคลากร เพื่อจัดท าขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือก

บุคลากรสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติอัตราก าลัง

บุคลากรสายสนับสนุน การประกาศรับสมัคร ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ด าเนินการสอบข้อเขียน/

ปฏิบัติ ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลการ

คัดเลือก น าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. (เฉพาะพนักงาน) และ

อนุมัติจ้าง / บรรจุและแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติน ามาใช้ปฏิบัติงาน 

และประยุกต์ใช้กับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึง

การแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่จะ

ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร (เป็นงานของช านาญ
การด้านการปฏิบัติการ ข้อ 1 ด้านการวางแผน ข้อ 2 ด้าน

การประสานงาน ข้อ ๓ และด้านการบริการ ข้อ 4) โดยมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

 

ตัว
อย
่าง

เอกสารแนบ  ๒/๓

แบบประเมินค่างานต าแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  และต าแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

  ระดับช านาญการ  และระดับช านาญการพิเศษ

๑.  ต าแหน่งเลขที…่  …๐๐๐๐……
ชื่อต าแหน่ง…………บุคลากร……….............................ระดบั  ……………ปฏิบัติการ………………………………..……….

สังกัด…………กองการเจ้าหน้าที่………………………………………….………..………………………………………………………….…

ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง…………บุคลากร….........……......………ระดับ……………ช านาญการ………..………..….…...



ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

                         ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ศึกษา ขอ้บังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก 

บุคลากรสายสนับสนุน 

จัดท าข้ันตอนการด าเนนิการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน  

เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ  

 

เริ่มต้น 

ศึกษา ขอ้บังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ วิธีการ  

เกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ขอ้บังคบั ประกาศ และหลักเกณฑ์ วิธีการ  

จัดท าข้ันตอนการด าเนนิการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน  

สิน้สดุ 

เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อใหค้วามเห็นชอบ  

ขัน้ตอนการด าเนนิการคัดเลือกบคุลากรสายสนับสนุน  

เริ่มต้น 

สิน้สดุ 

ส่วนงาน/หนว่ยงาน ประสงค์คดัเลอืกบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัว
อย
่าง



 

      2.  สรรหาคัดเลื อกบุคลากรมหาวิทยาลั ย 

สายสนับสนุน ตามขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือก

บุคลากรสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย และ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  การก าหนดต าแหน่งบุคลากร

มหาวิทยาลัย กรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน คุณวุฒิที่บรรจุและ

แต่งตั้ งหรือคุณวุฒิที่อนุมัติจ้าง ตามสายงานของ

ต าแหน่งบุคลากร การจัดระบบงาน การสอบคัดเลือก การ

บรรจุและแต่งตั้ง การอนุมัติจ้าง เพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ เกี่ยวข้อง (เป็นงาน 

ของช านาญการ ด้านการปฏิบัติการ ข้อ 1 ด้านการวางแผน 

ข้อ 2 ด้านการประสานงาน ข้อ ๓ และด้านการบริการ  

ข้อ 4) โดยมีขัน้ตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

      ๑) การขออนุมัตอิัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 

          ๑.๑ ขออนุมัตกิรอบอัตราใหม่   

          ๑.๒ ขออนุมัตกิรอบอัตราทดแทน 

      ๒) ประกาศรับสมัคร จัดท าประกาศ และประกาศ

ในเว็บไซต์ กองการเจ้าหนา้ที่ 

      ๓) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผู้มีสิทธิ์

สอบข้อเขียน เว็บไซต์กองการเจา้หนา้ที่  

         สรุปรายชื่อผูส้มัครบันทึกลง Microsoft Excel และ

สรุปรายชื่อผูส้มัครที่มคีุณสมบัติเข้าสอบข้อเขียน 

      ๔) ด าเนินการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัย

พะเยา   

      ๕) ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ และประกาศในเว็บไซต์ กองการเจ้าหนา้ที่ 

      ๖) ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย

พะเยา   

      ๗) ประกาศผลการคัดเลือก ในเว็บไซต์ กองการ

เจ้าหนา้ที ่ 

 

      2. สรรหาคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน ตามขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือก

บุคลากรสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย และ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย การก าหนดต าแหน่งบุคลากร

มหาวิทยาลัย กรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน คุณวุฒิที่บรรจุ

และแต่งตั้งหรือคุณวุฒิที่อนุมัติจ้าง ตามสายงานของ

ต าแหน่งบุคลากร การจัดระบบงาน การสอบคัดเลือก 

การบรรจุและแต่งตั้ ง การอนุมัติจ้าง  เพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ วิธีการ  

ที่เกี่ยวข้อง (เป็นงานของช านาญการด้านการปฏิบัติการ 

ข้อ 1 ด้านการวางแผนข้อ 2 ด้านการประสานงาน ข้อ ๓ 

และด้านการบริการ ข้อ 4) โดยมีขัน้ตอนและรายละเอียด 

การปฏิบัติงาน ดังนี้  

      ๑) การขออนุมัติกรอบอัตราก าลังบุคลากรสาย

สนับสนุน 

          ๑.๑ ขออนุมัตกิรอบอัตราใหม่   

          ๑.๒ ขออนุมัตกิรอบอัตราทดแทน 

      ๒) ประกาศรับสมัคร จัดท าประกาศ และประกาศ

ในเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 15 วัน www. 

personnel.up.ac.th 

      ๓) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  ในเว็บไซต ์

กองการเจ้าหน้าที่ ป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

www. Personnel. up.ac.th 

     ประมวลผลรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าสอบ

ข้อ เขี ยน  โดยใ ช้ระบบบริหารงานบุคคล http:// 

hr.up.ac.th 

      ๔) ด าเนินการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ  โดยปรับ

รูปแบบให้เป็นไปตามสถาณการณ์  จัดการสอบใน

รูปแบบ Online 

ตัว
อย
่าง



 

      ๘) น าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. (เฉพาะพนักงาน)  

      ๙) อนุมัตจิา้ง / บรรจุและแต่งตั้ง ผูผ้า่นการคัดเลือก 

      ๑๐) ประสานแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว

เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารประกอบการ

รายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ๔.1 สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา   

          ๔.2 สอบโดยใช้ระบบ Online Microsoft Teams 

ในสภาวการณโ์รคระบาด (COVID-19) 

      ๕) ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสทิธิ์สอบ

สัมภาษณ์  

      ๖) ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ โดยปรับรูปแบบ

ให้เป็นไปตามสถาณการณ์ จัดการสอบในรูปแบบ 

Online 

         ๖.๑ สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

         ๖.๒ สอบโดยใช้ระบบ Online Microsoft Teams 

ในสภาวการณโ์รคระบาด (COVID-19) 

      ๗) ประกาศผลการคัดเลือกเว็บไซต์ กองการ

เจ้าหนา้ที่ ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

      ๘) น าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. (เฉพาะพนักงาน)  

      ๙) อนุมัติจ้าง / บรรจุและแต่งตั้ ง  ผู้ผ่านการ

คัดเลือก 

      ๑๐) ประสานแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว

เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารประกอบการ

รายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัว
อย
่าง



 

ขั้นตอนการด าเนินการคดัเลอืกบุคลากรสายสนบัสนนุ 

                          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการคดัเลอืกบุคลากรสายสนบัสนนุ 

                        ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

เริ่มต้น 

สิน้สดุ 

เริ่มต้น 

5. รายงานผลการคัดเลือกตอ่มหาวิทยาลัย 

 

สิน้สดุ 

ส่วนงาน/หนว่ยงาน ประสงค์คดัเลอืกบุคลากรสายสนับสนุน 

น าเสนอ ก.บ.ม. (เฉพาะพนักงาน) 

บรรจุและแตง่ตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

อนุมัตจิ้างลุกจ้างมหาวิทยาลัย 

ตัว
อย
่าง



 

กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

          ๓. จัดท า (ยกร่าง) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเริ่มจาก

การศึกษา เปรียบเทียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดท า 

(ยกร่าง) มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการการแก้ไขเพิ่มเติม โดยสรุปข้อมูล

ความจ าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นของ

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ในปัจจุบัน ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้ต าแหน่งและชื่อต าแหน่งมีความสอดคล้องและ

เป็นไปตามชื่อต าแหน่งที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ น าไปประกอบการจัดท า 

(ยกร่าง) มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ และน าไปบังคับใช้ในปัจจุบัน ในการ

ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร และแนะน าให้ 

 

 

กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

          ๓. จัดท า (ยกร่าง) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓  

       โดยเริ่มจากการน าหลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่ง

และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปใช้ปฏิบัติงาน

ปัจจุบัน ในการด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร  

และแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่จะ

ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเพื่อใหก้ารด าเนินงาน

เป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ (เป็นงานของ

ช านาญการด้านการปฏิบัติการ ข้อ 1 ด้านการวางแผน 

ข้อ ๒ 

ตัว
อย
่าง



 

ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่จะด าเนินการสรรหา 

คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 

(เป็นงานของช านาญการ ด้านการปฏิบัติการ ข้อ 1  

ด้านการวางแผน ข้อ 2 ด้านการประสานงาน ข้อ ๓ และ

ด้านการบริการ ข้อ 4) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นการประสานงาน ข้อ ๓ และด้านการบริการข้อ 4)  

       การปฏิบัติงานจะด าเนินการตรวจสอบชื่อต าแหน่ง

ตามที่ต้นสังกัดขออนุมัติกรอบอัตรา ชื่อต าแหน่ง และ

ภาระงานจากหน้าที่ความรับผดิชอบ ทั้ง ๔ ด้าน มาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน 

ในสถาบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ดา้นการ

ปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้าน

การบริการ และใหเ้ป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่าง

เคร่งครัด ใช้ดุลยพินิจประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าต้อง

ใช้บทบัญญัติหรือข้อบังคับข้อใดประกอบการตัดสินใจ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

น าเสนอข้อมูลต่อหัวหน้างานและ ผู้อ านวยการ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ ให้เกิดความ

สมบูรณ์มากยิ่ งขึ้ น และด าเนินการให้บุคลากรที่

ปฏิบัติงานในปัจจุบันตรวจสอบต าแหน่งปัจจุบันของ

ต น เ อ ง  มี ก า ร ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง  

ภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและมีชื่อต าแหน่ง 

ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด 

ชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีความสอดคล้องกับ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓  

ในสายสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ

เฉพาะ กลุ่มต าแหน่งประเภททั่วไป กลุ่มต าแหน่งประเภท

บริการทั่วไป  

     ทั้งนี้ ได้น าหลักเกณฑ์ที่ได้จากประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๖๓ ที่มคีวามสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ตัว
อย
่าง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปใช้ให้ค าแนะน า  

ให้ค าปรึกษาแก่หนว่ยงาน และบุคคล ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ประชาสัมพันธ์ผ่ านทางเวปไซต์  กองการ

เจา้หน้าที่ http://www.personnel.up.ac.th/ 

๒. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ บุคคลคณะ และ

หน่วยงานต่างๆ ณ กองการเจ้าหน้าที่ และช่องทางการ

สื่อสารอื่นๆ อาทิ โซเชียลมีเดีย (social media) `และทาง

โทรศัพท์ 

๓. แจ้งข้อมูลมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในกิจกรรม 

KM เครอืข่ายบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยา 

      เพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนการปฏิบัติงาน การรับ

สมัครบุคลากร การก าหนดต าแหน่งของบุคลากร รวมถึง

การจัดท า Job Description (JD) และวางแผนการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล( Individual Development Plan : IDP) 

ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัว
อย
่าง



 

ขั้นตอนการจัดท า (ยกร่าง) มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

บุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดท า (ยกร่าง) มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

บุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหนง่

ของ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๕๓ และวธิกีารที่เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ขอ้บังคบั ประกาศ  

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เกี่ยวขอ้ง จัดท าตารางเปรียบเทียบประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

ยกร่าง 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เสนอลงนาม/บังคับใช้  

ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สิน้สดุ 

กองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหนง่

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

น าเสนอ ก.บ.ม. 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

จัดประชุมกองการเจ้าหนา้ที่  

ผู้เขา้ร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ หัวหน้างาน ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อระดมความคิด วางแนวทางการพัฒนา และ ตรวจสอบร่างขอ้บังคับ 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบช่ือต าแหนง่ ตามประกาศใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของคณะกรรมการขา้ราชการ  

พลเรือนในสถาบัน อุดมศกึษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่หนว่ยงาน และบุคคล  

  

ใช้เป็นแนวทางวางแผนการปฏิบัตงิาน  

- การรับสมัครบุคลากร การก าหนดต าแหนง่ของบุคลากร  

- การจัดท า Job Description (JD)  

- การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(Individual Development Plan : IDP) 

สิน้สดุ 

ให้ค าปรึกษาแก่ผูร้ับบริการ บคุคลคณะ และหนว่ยงานตา่งๆ  

ณ กองการเจ้าหนา้ที่ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ  

อาทิ โซเชียลมีเดยี (social media) `และทางโทรศัพท์ 

ประกาศใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

น าไปใช้ปฏิบัตงิาน 

ตรวจสอบภาระงานให้มีความสอดคลอ้งตามมาตรฐาน ทั้ง ๔ ด้าน 

ตัง้แต่ด้านการปฏิบัตกิาร ดา้นการวางแผน ดา้นการประสานงาน ดา้นการบริการ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซต์ กองการเจ้าหนา้ที่ 

 http://www.personnel.up.ac.th/ 

แจ้งขอ้มูลมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในกจิกรรม KM  

เครอืขา่ยบุคคลมหาวทิยาลัยพะเยา 

บุคลากรมหาวิทยาลัยมีช่ือต าแหนง่และคุณสมบัตติามต าแหนง่งาน 

เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ตัว
อย
่าง



 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

จากหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง บุคลากร ระดับ

ปฏิบัติการ ตามที่ได้มอบหมายข้างต้น 

1. คุณภาพของงาน 

2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

3. มีการก ากับตรวจสอบ 

4. การตัดสินใจ 

ในการปฏิบัติงานของแต่ละชิน้งานม ีดังนี้ 

จากหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง บุคลากร 

ระดับช านาญการ ตามที่ได้รับมอบหมายข้างตน้ 

1. คุณภาพของงาน 

2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

3. มีการก ากับตรวจสอบ 

4. การตัดสินใจ 

     มีการปฏิบัติที่ไม่นอ้ยไปกว่างานที่ได้ปฏิบัติในระดับ

ปฏิบัติการ ภาระงานที่จะเพิ่มขึ้นในระดับช านาญการ 

ดังนี้ 

 

งานเดิม งานใหม่ 

 

ชิ้นงาน : 1  จัดท าขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน และลูกจา้งมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยเริ่ม

จากการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการสรรหา 

คัดเลือกบุคลากร เพื่อจัดท าขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือก

บุคลากรสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย ตัง้แต่ขัน้ตอนการขออนุมัติอัตราก าลังบุคลากร

สายสนับสนุน การประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

สอบข้อเขียน ด าเนินการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ประกาศผู้ผ่าน

การสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ด าเนินการสอบ

สัมภาษณ์ ประกาศผลการคัดเลือก น าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. 

(เฉพาะพนักงาน) และอนุมัตจิา้ง / บรรจุและแต่งตั้ง  (เป็นงาน
ของช านาญการ ด้านการปฏิบัติการ ข้อ 1 และด้านการ

บริการ ข้อ 4) โดยมีขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 

 

ชิ้นงาน : 1 จัดท าขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

โดยเริ่มจากการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการสรรหา 

คัดเลือกบุคลากร เพื่อจัดท าขั้นตอนการด าเนินการ

คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจา้งมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

     ๑. ขออนุมัตอิัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน             

     ๒. ประกาศรับสมัคร  

     ๓. ประกาศผูม้ีสทิธิ์สอบข้อเขียน  

     ๔. ด าเนินการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ  

     ๕. ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์  

     ๖. ด าเนินการสอบสัมภาษณ์  

     ๗. ประกาศผลการคัดเลือก 

 

ตัว
อย
่าง



 

การปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติได้จัดท าขั้นตอนการคัดเลือก

บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้แก่ พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน โดยเริ่มจากการศกึษา วิเคราะห ์เปรียบเทียบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือกต่างๆ 

อาทิ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดเกณฑก์ารจา้งลูกจา้งช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการตัดสินใจ ต่อด้วย

กระบวนการจัดท าขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

สายสนับสนุน ผู้ปฏิบัติจะด าเนินการน าเสนอขั้นตอนการ

คัดเลือกต่อหัวหน้างาน ผู้อ านวยการ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

มีการก ากับตรวจสอบ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ

เห็นชอบขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสาย

สนับสนุนเมื่อที่ประชุมเห็นชอบและได้ขั้นตอนการด าเนินการ

คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน มีความยุ่งยากและความ

ซับซ้อนของงานมีขอบเขตเนื้อหาที่หลากหลาย และ 

ผู้ปฏิบัติน าขั้นตอนไปใช้ในการปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การขออนุมัติอัตราก าลัง

บุคลากรสายสนับสนุน การประกาศรับสมัคร ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จัดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 

ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลการคัดเลือก น าผล

การคัดเลือก เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) (เฉพาะพนักงาน) และ 

อนุมัติจ้าง ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติน ามาใช้

ปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้กับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

รวมถึงการแนะน าใหค้ าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่จะ 

 

      

      ๘. น าเสนอผลการคัดเลือกต่อที่คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) 

(เฉพาะพนักงาน)  

      ๙. อนุมัตจิา้ง / บรรจุและแต่งตั้งผูผ้า่นการคัดเลือก 

      อีกทั้งผูป้ฏิบัติน ามาใช้ปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้กับ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงการแนะน าให้

ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่จะด าเนินการ 

สรรหา คัดเลือกบุคลากร (เป็นงานของช านาญการด้าน

การปฏิบัติการ ข้อ 1 ด้านการวางแผน ข้อ 2 ด้านการ

ประสานงาน ข้อ ๓ และด้านการบริการ ข้อ 4) โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

การปฏิบัติงาน  :  ผู้ปฏิบัติ ได้จัดท าขั้นตอนการ

คัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้แก่ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยเริ่มจากการศึกษา 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การสรรหา คัดเลือกต่างๆ การตัดสินใจ ดังนี้ 

      ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

      ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร 

งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓  

      ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเกณฑ์

การจา้งลูกจา้งช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๗   

      ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓  

       โดยผู้ปฏิบัติได้สรุปสาระส าคัญจากหลักเกณฑ์

กฎหมายที่ต้องใช้ในปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง และ

เหมาะสม กับข้อเท็จจริงและบริบทแวดล้อม สามารถ

น าไปก าหนดเป็นขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผูป้ฏิบัติตอ้งใช้ดุลยพินจิประกอบกับหลัก 
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ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรน าไปใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อไป  

มคีุณภาพของงาน มคีวามยุ่งยากและความซับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย ว่าต้องใช้บทบัญญัติหรือข้อบังคับข้อ ใด

ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มกีารตัดสินใจ และน าเสนอข้อมูล

ต่อหัวหน้างาน ผู้อ านวยการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

และให้ข้อเสนอแนะ ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

มีการก ากับตรวจสอบ ต่อด้วยการด าเนินกระบวนการ

จัดท าขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนและ

น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) เพื่อใหค้วามเห็นชอบขั้นตอน

การด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนตาม

ขั้นตอนการคัดเลือกดังต่อไปนี้ 

      ๑. การขออนุมัตอิัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน             

      ๒. การประกาศรับสมัคร  

     ๓. ประกาศผู้มสีิทธิ์สอบข้อเขียน  

     ๔. ด าเนนิการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ  

     ๕. ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์  

     ๖. ด าเนนิการสอบสัมภาษณ์  

     ๗. ประกาศผลการคัดเลือก 

      ๘. น าเสนอผลการคัดเลือกต่อที่คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) 

(เฉพาะพนักงาน)  

      ๙. อนุมัตจิา้ง / บรรจุและแต่งตั้งผูผ้า่นการคัดเลือก 

       ซึ่งตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน

ดังกล่าวข้างต้น เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) ให้เห็นชอบ

ขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน 

งานที่ปฏิบัติจะมีขั้นตอนที่มีความซับซ้อน ท าอย่างเป็น

กระบวนการอย่างเคร่งครัด และมีความเกี่ยวข้องกับ

หลักเกณฑแ์ละเอกสารหลายประเภท มคีวามยุ่งยากและ 
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ความซับซ้อนของงานมีขอบเขตเนื้อหาที่หลากหลาย  

      เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ปฏิบัติได้น าขั้นตอน

การคัดเลือกไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ า ประยุกต์ใช้

ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น มีคุณภาพของงาน ตั้งแต่การ 

ขออนุมัติอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน การประกาศ

รับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนด าเนินการสอบ

ข้อเขียน/ปฏิบัติ ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและ 

มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ประกาศ

ผลการคัดเลือก น าผลการคัดเลือก เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

พะเยา (ก.บ.ม.) (เฉพาะพนักงาน) และอนุมัติจ้าง 

ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง อีกทั้งผู้ปฏิบัติน ามาใช้

ปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้กับปัญหาและอุปสรรค 

ที่เกิดขึ้น รวมถึงการแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและ

บุคคลที่จะด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรน าไปใช้

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผลต่อไป มีความยุ่งยาก ความซับซ้อนของงาน 

เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้

ความรู้และประสบการณ์ในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยน

แนวทางปฏิบัติงานใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ 

      ซึ่งในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติต้องน าหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ในส่วนที่ ๒ ได้มีการก าหนดต าแหน่ง การ

บรรจุ การแต่งตั้ง การจ้าง และการท าสัญญาจ้าง 

ก าหนดประเภทและสายงานของบุคลากรไว้ตาม

สาระส าคัญ ดังนี้ ในข้อ ๑๐ ได้ก าหนดประเภทบุคลากร

มหาวิทยาลัย มี ๒ ประเภท ได้แก่ 

      (๑) พนักงานมหาวิทยาลัย  

      (๒) ลูกจา้งมหาวิทยาลัย  
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      และในข้อ ๑๑ บุคลากรมหาวิทยาลัย จ าแนกเป็น 

๓ สาย คือ (๑) สายวิชาการ (๒) สายบริหารวิชาการ (๓) 

สายสนับสนุน แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ สายสนับสนุน 

แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๓.๑) กลุ่มบริหารจัดการ (๓.๒) 

กลุ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (๓.๓) กลุ่มต าแหน่ง

ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ (๓.๔) กลุ่มต าแหน่งประเภท

ทั่ วไป (๓.๕) กลุ่มต าแหน่งประเภทบริการทั่ วไป 

คุณภาพของงาน งานที่ปฏิบัติจะมีความเกี่ยวข้องกับ

หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความยุ่งยากความซับซ้อนของ

งานมีขอบเขตเนื้อหาที่หลากหลาย 

     ในการปฏิบัติ งานผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติ งานตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหาร งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้างต้นอย่าง

เคร่งครัด ประกอบกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้

มีความเหมาะสมและเกิดความสัมฤทธิ์ผลกับการสรร

หา คัดเลือกบุคลากร มีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ท า

ให้บุคลากรมีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งงานเป็นไป

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีผลการปฏิบัติงานงาน

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพของงาน  

และน าเสนอข้อมูลต่อหั วหน้ างาน ผู้ อ านวยการ  

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ  

ตัว
อย
่าง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีการก ากับตรวจสอบ 

และผู้ปฏิบัติ ได้น าขั้ นตอนการคัดเลือกบุคลากร

มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา

แก่หนว่ยงานและบุคคลที่จะด าเนินการสรรหา คัดเลือก

บุคลากร มกีารตัดสินใจน าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้

มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อไป มีคุณภาพของ

งาน มคีวามยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน  

       ผู้ปฏิบัติใช้แนวทางการพัฒนางาน ตามหลักการ

วงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) หรือ วงจร

เด็มมิ่ง (Deming Cycle) ในการพัฒนาการท างาน ตาม

ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานประจ า ประยุกต์ใชป้ัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น

ควบคุมคุณภาพงานให้มกีารพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง ดังนี้ 

       1. การวางแผน (Plan)  การวางแผนการด าเนินงาน 

ตามขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย 

       2. ปฏิบัติตามแผน (Do) การด าเนินการเพื่อให้ได้

ตามแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร

ที่มหาวิทยาลัยมีการก าหนดไว้  

       3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) การ

ประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่

ก าหนดไว้ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อด ีขอ้เสีย ผลกระทบจาก

ที่มี ในปฏิบัติตามขั้ นตอนการคัด เลือกบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

       4. ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) น าผลการ

ด า เน ินการตามขั ้นตอนการค ัด เล ือกบ ุคลากร

มหาวิทยาลัยที่ได้มาท าการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาแผน 

ในการปรับปรุงตอ่ไป  

      ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อหาทาง

แก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และวางแผนการพัฒนางาน

ต่อไป โดยการด าเนินการตอ่เนื่องไม่มทีี่สิ้นสุด 

ตัว
อย
่าง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชิ้นงาน : ๒ สรรหาคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน ปฏิบัติงานตามตามขั้นตอนการด าเนินการ

คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประกาศรับสมัคร 

การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง จนถึงขั้นตอนรับ

รายงานตั ว รวมถึ งการก าหนดต าแหน่ งบุ คลากร

มหาวิทยาลัย กรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจา้งมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดอืน คุณวุฒิที่บรรจุและ

แต ่งตั ้งหร ือค ุณว ุฒ ิที ่อน ุม ัต ิจ ้า ง ตามสายงานของ

ต าแหน่งบุคลากร การจัดระบบงาน การสอบคัดเลือก การ

บรรจุและแต่งตั้ง การอนุมัติจ้างเพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ป ร ะ ก า ศ  แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  วิ ธี ก า ร  

ที่เกี่ยวข้องโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (เป็นงานของ
ช านาญการ ด้านการปฏิบัติการ ข้อ 1 ด้านการวางแผน ข้อ 

2 ด้านการประสานงาน ข้อ ๓ และด้านการบริการ ข้อ 4)  

การปฏิบัติงาน : งานที่ปฏิบัติในการด าเนินการสรรหา

คัดเลือกบุคลากร ผู้ปฏิบัติด าเนินการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน 

 

       อีกทั้ง ผู้ปฏิบัติได้ด าเนินการการทบทวนหลัง

ปฏิบัติ งาน (After Action Review : AAR) ว่ าการ

ด า เนินการตามขั้ นตอนการคัด เลือกบุคลากร

มหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ เพราะอะไร 

สิ่งที่ เกินเป้าหมาย เพราะอะไรสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย หรือปัญหาที่พบ เพราะอะไร จะท าการ

ยกระดับ ปรับปรุงการท างานตามขั้นตอนการคัดเลือก

บุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างไร 

 

 

ชิ้นงาน : 2 สรรหาคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการด าเนินการ

คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจา้งมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่

การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ ง 

ดังตอ่ไปนี ้     

     ๑. การประกาศรับสมัคร 

     ๒. การสอบคัดเลือก  

     ๓. การบรรจุและแตง่ตัง้  

      รวมถึงขั้นตอนรับรายงานตัว การก าหนดต าแหน่ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรอบอัตราก าลัง

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย อัตรา

เงินเดือน คุณวุฒิที่บรรจุและแต่งตั้งหรือคุณวุฒิที่

อนุมัติจ้าง  ตามสายงานของต าแหน่งบุคลากร 

การจัดระบบงาน การสอบคัดเลือก การบรรจุและ

แต่งตั้ง การอนุมัตจิ้าง เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เกี่ยวข้องโดยมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (เป็นงานของช านาญการด้านการปฏิบัติการ 

 

ตัว
อย
่าง



พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย  การ

ก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย กรอบอัตราก าลัง

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย อัตรา

เงินเดือน คุณวุฒิที่บรรจุและแต่งตั้งหรือคุณวุฒิที่อนุมัติ

จ้าง ตามสายงานของต าแหน่งบุคลากร การจัดระบบงาน 

การสอบคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การอนุมัติจ้าง 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ ์วิธีการ ที่

เกี่ยวข้อง (เป็นงานของช านาญการด้านการปฏิบัติการ ข้อ 1 

ด้านการวางแผน ข้อ 2 ด้านการประสานงาน ข้อ ๓ และด้าน

การบริการ ข้อ 4) โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

      ๑) การขออนุมัตอิัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 

          ๑.๑ ขออนุมัตกิรอบอัตราใหม่   

          ๑.๒ ขออนุมัตกิรอบอัตราทดแทน 

      ๒) ประกาศรับสมัคร จัดท าประกาศ และประกาศ

ในเว็บไซต์ กองการเจ้าหนา้ที่ 

      ๓) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผู้มีสิทธิ์

สอบข้อเขียน เว็บไซต์กองการเจา้หนา้ที่  

         สรุปรายชื่อผู้สมัครบันทึกลง Microsoft Excel 

และสรุปรายชื่อผูส้มัครที่มคีุณสมบัติเข้าสอบข้อเขียน 

      ๔) ด าเนินการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ สถานที่จัดสอบ 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา   

      ๕) ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ และประกาศในเว็บไซต์ กองการเจ้าหนา้ที่ 

      ๖) ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย

พะเยา   

      ๗) ประกาศผลการคัดเลือก ในเว็บไซต์ กองการ

เจ้าหนา้ที ่ 

      ๘) น าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. (เฉพาะพนักงาน)  

      ๙) อนุมัตจิา้ง / บรรจุและแต่งตั้ง ผูผ้า่นการคัดเลือก 

 

 

ข้อ 1 ด้านการวางแผน ข้อ 2 ด้านการประสานงาน ข้อ ๓ 

และด้านการบริการ ข้อ 4)  

การปฏิบัติงาน : งานที่ปฏิบัติในการด าเนินการสรรหา

คัดเลือกบุคลากร การก าหนดต าแหน่งบุคลากร

มหาวิทยาลัย กรอบอัตรา ก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน คุณวุฒิที่บรรจุ

และแต่งตั้งหรือคุณวุฒิที่อนุมัติจ้าง ตามสายงานของ

ต าแหน่งบุคลากร การจัดระบบงาน การสอบคัดเลือก 

การบรรจุและแต่งตั้ง การอนุมัติจ้าง เพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ วิธีการ  

ที่เกี่ยวข้อง 

      ผู้ปฏิบัติด าเนินการปฏิบัติงานโดยด าเนินการตาม

ขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย  

การก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย กรอบ

อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจา้งมหาวิทยาลัย 

อัตราเงินเดือน คุณวุฒิที่บรรจุและแต่งตั้งหรือคุณวุฒิ

ที่อนุมัติจ้าง ตามสายงานของต าแหน่งบุคลากร การจัด

ระบบงาน การสอบคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง  

การอนุมัตจิา้ง เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ

หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นงานของช านาญการ

ด้านการปฏิบัติการ ข้อ 1 ด้านการวางแผน ข้อ 2 ด้าน 

การประสานงาน ข้อ ๓ และด้านการบริการ ข้อ 4) โดยมี

ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

      ๑) การขออนุมัติกรอบอัตราก าลังบุคลากรสาย

สนับสนุน 

          ๑.๑ ขออนุมัตกิรอบอัตราใหม่   

          ๑.๒ ขออนุมัตกิรอบอัตราทดแทน 

ตัว
อย
่าง



 

      ๑๐) ประสานแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว

เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารประกอบการ

รายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

     โดยการสรรหาคัดเลือกเริ่มจากกระบวนการ 

การขออนุมัติ อั ตราก าลั งบุคลากรสายสนับสนุน  

ในกรณี ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังที่เป็นกรอบใหม่  

มีขั้ นตอนขออนุมัติ กรอบอัตราก าลั ง  ผู้ ปฏิบั ติ จะ

ตรวจสอบบันทึกการขออนุมัติกรอบอัตราก าลังจากต้น

สั ง กั ด  ส รุ ป จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ใ น ต้ น สั ง กั ด ที่ ยื่ น 

ขออนุมัต ิและกรอบอัตราว่าง ผูป้ฏิบัติจะตรวจสอบว่า 

ต าแหน่งที่ ขออนุมัติดั งกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๓ และน าเสนอข้อมูลต่อหัวหน้างาน ผูอ้ านวยการ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ ให้เกิดความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีการก ากับตรวจสอบพร้อมทั้งเสนอ

ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสั่งการน าเสนอ

ที่ประชุมรองอธิการบดี หากที่ประชุมรองอธิการบดี

มีมติเห็นชอบตามขอจะด าเนินการน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

พะเยา (ก.บ.ม.) มคีวามยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

ส่วนการขออนุมัติกรอบอัตรา กรณี ทดแทนอัตราที่ว่าง

ลง ผู้ปฏิบัติจะตรวจสอบบันทึกการขออนุมัติกรอบ

อัตราก าลังจากต้นสังกัด สรุปจ านวนบุคลากรในต้น

สังกัดที่ยื่นขออนุมัติ และกรอบอัตราว่าง และน าเสนอ

ข้อมูลต่อหัวหน้างาน ผูอ้ านวยการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  

และให้ข้อเสนอแนะ ให้ เกิดความสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น 

มีการก ากับตรวจสอบ พร้อมทั้งเสนอต่อรองอธิการบดี 

ที่รับผดิชอบ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายสั่งการใน ๒ 

ลักษณะ ได้แก่ อนุมัติหรือไม่อนุมัติกรอบกรอบอัตรา มี

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานมีขอบเขตเนื้อหา 

 

 

      ๒) ประกาศรับสมัคร จัดท าประกาศ และประกาศ

ในเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

www.personnel.up.ac.th 

      ๓) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  ในเว็บไซต์ 

กองการเจ้าหน้าที่ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

www. personnel.up.ac.th 

     ประมวลผลรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้าสอบ

ข้อ เขียน โดยใ ช้ระบบบริหารงานบุคคล http:// 

hr.up.ac.th 

      ๔) ด าเนินการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ  โดยปรับ

รูปแบบให้เป็นไปตามสถาณการณ์  จัดการสอบใน

รูปแบบ Online 

          ๔.1 สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา   

          ๔.2 สอบโดยใช้ระบบ Online Microsoft Teams 

ในสภาวการณโ์รคระบาด (COVID-19) 

      ๕) ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์  

      ๖) ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ โดยปรับรูปแบบ

ให้เป็นไปตามสถาณการณ์ จัดการสอบในรูปแบบ 

Online 

         ๖.๑ สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

         ๖.๒ สอบโดยใช้ระบบ Online Microsoft Teams 

ในสภาวการณโ์รคระบาด (COVID-19) 

      ๗) ประกาศผลการคัดเลือกเว็บไซต์ กองการ

เจ้าหนา้ที่ ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

      ๘) น าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. (เฉพาะพนักงาน)  

      ๙) อนุมัตจิา้ง / บรรจุและแต่งตั้ง ผูผ้า่นการคัดเลือก 

      ๑๐) ประสานแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว

เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารประกอบการ

รายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ตัว
อย
่าง



 

ที่หลากหลาย และเมื่อต้นสังกัดได้รับการอนุมัติกรอบ

อัตราก าลังแล้วผู้ปฏิบัติจะท าหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ

กรอบอัตราไปยังต้นสังสัดที่ยื่นขอ เพื่อให้ปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากต้น

สังกัดจัดท าบันทึกขออนุมัตกิรอบอัตราอนุมัตปิระกาศรับ

สมัคร โดยผู้ปฏิบัติจะจัดท าประกาศรับสมัคร เสนอ

ต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเพื่อลงนาม และ

ประกาศในเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 15 

วัน เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการรับสมัคร กองการเจา้หน้าที่ 

จะส่งรายชื่อผู้สมัคร เพื่อให้ต้นสังกัดตรวจสอบ คุณสมบัติ

อีกครั้ง และขออนุมัติสอบข้อเขียนและประกาศผู้มีสิทธิ์

สอบข้อเขียน ผูป้ฏิบัติจะด าเนนิการเสนอขออนุมัตติ่อรอง

อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายอนุมัติให้ด าเนินการสอบ

คัดเลือก มีการตัดสินใจ และความซับซ้อนของงาน  

มีขอบเขตเนื้อหาที่หลากหลาย และลงนามในประกาศ

รายชื่อผูม้ีสทิธิสอบดังกล่าว พร้อมทั้ง ประกาศในเว็บไซต์ 

กองการเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 7 วัน และผู้ปฏิบัติจะขอ

อนุมัติจัดท าค าสั่งตามที่ต้นสังกัดระบุองค์ประกอบและ

จ านวนกรรมการคัดเลือก ให้มีความถูกต้องตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดมีคุณภาพของงาน จากนั้นต้นสังกัด

และกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบข้อเขียน  โดยมี

ผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ เมื่อ

เสร็จสิ้นการสอบต้นสังกัดจะรายงานผลการสอบ โดยผู้

ปฏิบัติจะตรวจสอบผลคะแนน รายชื่อผู้เข้าสอบ และ

รายนามกรรมการคุมสอบ ตรวจข้อสอบ ว่ามีความถูกต้อง

คุณภาพของงาน และน าเสนอข้อมูลต่อหัวหน้างาน

ผูอ้ านวยการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และใหข้้อเสนอแนะ 

ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีการก ากับตรวจสอบและ

เสนอขออนุมัติผลการสอบต่อรองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมายอนุมัติผลการสอบ และลงนามในประกาศ  

 

 

     ผู้ปฏิบัติจะด าเนินการตามค าขอหรือความประสงค์

ของหน่วยงาน โดยในกรณี ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง

กรอบใหม่ มีขั้นตอนขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง (กรอบ

ใหม่) โดยผู้ปฏิบัติจะตรวจสอบบันทึกการขออนุมัติ

กรอบอัตราก าลังจากต้นสังกัด วิเคราะห์อัตราก าลัง 

ในปัจจุบัน สรุปจ านวนบุคลากรในต้นสังกัดที่ยื่น 

ขออนุมัติ และกรอบอัตราว่าง มีการตัดสินใจผู้ปฏิบัติ

จะตรวจสอบว่าต าแหน่งที่ขออนุมัติดังกล่าวเป็นไป 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ และน าเสนอข้อมูลต่อหัวหน้างาน 

ผู้อ านวยการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้

ข้อเสนอแนะ ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีการก ากับ

ตรวจสอบ พร้อมทั้งเสนอต่อรองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อสั่งการน าเสนอที่ประชุมรองอธิการบดี 

หากที่ประชุมรองอธิการบดีมีมติเห็นชอบจะด าเนินการ

น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) มีความยุ่งยากและ

ความซับซ้อนของงาน  

      ส่ วนในกรณีการขออนุมัติ กรอบอัตราก าลั ง  

กรณี ทดแทนอัตราที่ว่างลง  

        ผู้ปฏิบัติจะตรวจสอบบันทึกการขออนุมัติกรอบ

อัตราก าลังจากต้นสังกัดสรุปจ านวนบุคลากรในต้น

สังกัดที่ยื่นขออนุมัติ และกรอบอัตราว่าง พร้อมทั้ง

เสนอต่อรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ รองอธิการบดีที่ 

ได้รับมอบหมายสั่งการใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ อนุมัติ

หรือไม่อนุมัติกรอบอัตรา มีคุณภาพของงาน งานที่

ปฏิบัติจะมีความเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ งของ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา  

 

ตัว
อย
่าง



 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ต่อไปและในล าดับต่อไปผู้ปฏิบัติจะประสานผู้อ านวยการ

กองการเจ้าหน้าที่ งานเลขานุการ รองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อก าหนดวันนัดสอบสัมภาษณ์ประสานต้น

สังกัดที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ นัดวัน เวลา และสถานที่  

ในการสอบสัมภาษณ์ เมื่อต้นสังกัดมีความพร้อมผูป้ฏิบัติ

ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ มีการตัดสินใจและ คุณภาพ

ของงาน โดยมีองค์ประกอบกรรมการเป็นไปตามค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกในต าแหน่งนั้นๆ เมื่อแล้ว

เสร็จ ผูป้ฏิบัติจะด าเนินการรายงานผลการคัดเลือกเสนอ

ต่อรองอธิการบดีที่ ได้รับมอบหมายอนุมัติผลการ

คัดเลือกและสั่งการให้ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) 

( เฉพาะพนักงาน )  ให้ความเห็นชอบ  ส่วนลูกจ้ าง

มหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติจะด าเนินการขออนุมัติจ้างตาม

กระบวนการต่อไป ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

     เมื่อประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) มีมติให้ความเห็นชอบ 

ผู้ปฏิบัติจะด าเนินการประกาศผลการคัดเลือกและบรรจุ

และแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ต่อไป  โดยประสานไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนัด

รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน แจ้งเอกสารประกอบการ

รายงานตัว และรับรายงานตัว โดยใช้ระบบสารสนเทศ

ของกองการเจ้าหน้าที่ มีการบริหารจัดการ ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง ประกอบการรายงานตัวตรวจสอบวุฒิ

การศึกษา แจ้งอัตราเงินเดือนตามต าแหน่ง ชี้แจงข้อมูล

บุคลากรใหม่ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ที่บุคลากร

ใหม่จะได้รับ ส่งตัวไปปฏิบัติงานยังต้นสังกัด รวบรวม 

ตรวจสอบ เอกสารทั้งเอกสารใบรายงานตัว เอกสาร

ประกอบกอบอื่นๆ ความยุ่งยาก ความซับซ้อนของงาน 

 

 

(ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และต้องพิจารณาถึงจ านวนของกรอบอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในปัจจุบันมีการตัดสินใจ  

มคีวามยุ่งยากและความซับซ้อน 

      เมื่อต้นสังกัดได้รับการอนุมัติกรอบอัตราก าลัง

แล้ว ผู้ปฏิบัติจะท าหนังสือแจ้งผลการอนุมัติกรอบ

อัตราไปยังต้นสังสัดที่ยื่นขอ เพื่อให้ปฏิบัติตามขั้นตอน

การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากต้นสังกัด

ท าบันทึกขออนุมัติประกาศรับสมัคร ผู้ปฏิบัติจะ

ตรวจสอบคุณสมบัติที่ก าหนดในบันทึกขออนุมัติ 

รับสมัครว่ามีความสอดคล้องตามมาตรฐาน ก าหนด

ต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อ

ต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการตัดสินใจ

คุณภาพของงาน หากมีความสอดคล้องจะด าเนินการ

เสนอลงนามประกาศดังกล่าว โดยผู้ปฏิบัติจะจัดท า

ประกาศรับสมัครเสนอต่อรองอธิการบดีที ่ได้รับ

มอบหมายเพื่อลงนาม และประกาศในเว็บไซต์กองการ

เจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 15 วัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ

รับสมัคร กองการเจ้าหน้าที่จะจัดส่งรายชื่อผู้สมัคร

เพื่อให้ต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง จากนั้น

ต้นสังกัดด าเนนิการดังนี ้

     ๑. ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือก 

      ๒. ขออนุมตัสิอบข้อเขียน/ปฏิบัติ 

      ๓. ขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/

ปฏิบัติ 

ตัว
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 จัดท าสัญญาจ้าง ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ใบ ก.ม.๑ 

หนังสือภายนอกเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และ

น าเสนอเอกสารการบรรจุและแต่งตั้ งต่ อหัวหน้างาน 

ผู้อ านวยการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์

มากยิ่งขึน้ มมีีการก ากับตรวจสอบ เสนอต่อรองอธิการบดี

ที่ได้รับมอบหมายลงนาม เมื่อต่อรองอธิการบดทีี่ได้รับ

มอบหมายลงนามในเอกสารการบรรจุและแต่งตั้ง หรือ

อนุมัติจ้างในกรณีลูกจ้างมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติจะเวียน

แจ้งไปยังงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

งานสารสนเทศบุคลากร งานเงินเดือน งานสวัสดิการ 

งานบริหารต าแหน่งละอัตราก าลังในส่วนติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และน าส่งเอกสารค าสั ่ง

บรรจ ุและแต่งตั้ง สัญญาจ้าง หนังสือตรวจประวัติ

อาชญากรรม ไปยังบุคลากรใหม่ คุณภาพของงาน และ

เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ผู้ปฏิบัติจะด าเนินการตรวจสอบรายชื่อและ

คุณสมบัติม ีก า รต ัดส ิน ใ จ อีกครั้ งก่อน ขออนุมัติ 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามที่ต้น

สังกัดได้ระบุองค์ประกอบและจ านวนกรรมการ

คัดเลือกโดยจะตรวจสอบว่าองค์ประกอบกรรมการ 

(กรรมการคุมสอบ ออกและตรวจข้อสอบ สัมภาษณ์)  

ให้มีความถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

      จากนั้นผู้ปฏิบัติจะเสนอขออนุมัติสอบข้อเขียน/

ปฏิบัติต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายสั่งการ

อนุมัติให้ด าเนินการสอบคัดเลือก และลงนามใน

ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิสอบดังกล่าว พร้อมทั้ง ประกาศ

ในเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 7 วัน  

      จากนั้นต้นสังกัดและกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

สอบข้อเขียน โดยมีผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

เป็นกรรมการ   

       สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของ

โรคระบาดสอบโดยใช้ระบบ Online Microsoft Teams

ในสภาวการณ์โรคระบาด (COVID-19) มีคุณภาพของ

งาน  

     เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ต้นสังกัดจะรายงานผลการ

สอบสอบข้อเขียน โดยผู้ปฏิบัติจะตรวจสอบผลคะแนน 

รายชื่อผู้เข้าสอบ และรายนามกรรมการ คุมสอบ

ตรวจข้อสอบ ว่ามีความถูกต้องค าสั่งฯ และเสนอ 

ขออนุมัติผลการสอบต่อรองอธิการบดีที่ ได้รับ

มอบหมายอนุมัติผลการสอบ และลงนามในประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

น าเสนอต่อหัวหน้างาน ผู้อ านวยการ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะให้เกิดความสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้นมีการก ากับตรวจสอบ 
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       ในล าดับต่อไปผู้ปฏิบัติจะประสานผู้อ านวยการ 

งานเลขานุการ รองอธิการบดีที่ ได้รับมอบหมาย  

เพื่อก าหนดวันนัดสอบสัมภาษณ์ประสานต้นสังกัดที่จะ

เข้าสอบสัมภาษณ์ นัดวัน เวลา และสถานที่ ในการ

สอบสัมภาษณ์ และด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ 

โดยมีองค์ประกอบกรรมการเป็นไปตามค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกในต าแหน่งนั้นๆ มีการบริหาร

จัดการ มีคุณภาพของงาน สถานที่สอบสัมภาษณ์  

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้

สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโรคระบาดสอบโดยใช้

ระบบ Online Microsoft Teams ในสภาวการณ์โรค

ระบาด (COVID-19) มีความยุ่งยาก ความซับซ้อนของ

งาน มีขอบเขตเนื้อหาที่หลากหลาย ต้องประยุกต์ใช้

ความรู้ และปร ะสบการณ์ ใ นกา รก า หนดหรื อ

ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเ้หมาะสม สอดคล้อง

กับสภาพการณ์  เมื่อแล้วเสร็จผู้ปฏิบัติจะด าเนินการ
รายงานผลการคัดเลือกเสนอต่อรองอธิการบดีที่

ได้รับมอบหมายอนุมัติผลการคัดเลือกและสั่งการให้ 

น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) (เฉพาะพนักงาน) 

ให้ความเห็นชอบ ส่วนลูกจ้างมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติจะ

ด าเนนิการขออนุมติจ้างตามกระบวนการตอ่ไป  

       เมื่อประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) ให้ความเห็นชอบ 

ผู้ปฏิบัติจะด าเนินการประกาศผลการคัดเลือกและ

บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยต่อไป โดยประสานไปยังผู้ผ่านการคัดเลือก

เพื่อนัดรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน แจ้งเอกสารประกอบ 

การรายงานตัว และรับรายงานตัวโดยใช้ระบบสารสนเทศ 

SMART HR ของกองการเจ้าหน้าที่มีคุณภาพของงาน 
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 มีการบริหารจัดการ ตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ 

วินิจฉัยเอกสารประกอบการรายงานตัว ตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา แจ้งอัตราเงินเดือนตามต าแหน่ง ชี้แจง

ข้อมูลบุคลากรใหม่ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ  

ที่บุคลากรใหม่จะได้รับ และส่งตัวไปปฏิบัติงานยังต้น

สังกัด รวบรวมตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบและมี

ความถ ูกต ้อง  สมบูรณ์ทั้งเอกสารใบรายงานตัว 

เอกสารประกอบกอบอื่นๆ จัดท าสัญญาจ้าง ค าสั่ง

บรรจุและแต่งตั้ง ใบ ก.ม.๑ หนังสือภายนอกเพื่อ

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และน าเสนอเอกสารการ

บรรจุและแต่งตั้งต่อหัวหน้างาน ผู้อ านวยการ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

มีการก ากับตรวจสอบ น าเสนอต่อรองอธิการบดีที่

ได ้ร ับมอบหมายลงนาม และเมื่อรองอธิการบดีที่

ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสารการบรรจุและ

แต่งตั้ง หรืออนุมัติจ้างในกรณีลูกจ้างมหาวิทยาลัย  

ผู้ปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และผู้

ปฏิบัติจะเวียนแจ้งไปยังงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง จัดท าข้อมูลการเวียนแจ้งในหนังสือทะเบียน

คุมการรับส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน ได้แก่ งาน

สารสนเทศบุคลากร งานเงินเดือน งานสวัสดิการ 

งานบริหารต าแหน่งและอัตราก าลังในส่วนติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน และติดต่อประสานงาน

กับบุคลากรใหม่เพื่อเข้ารับเอกสารค าสั่งบรรจุและ

แต่งตั้ง สัญญาจ้าง หนังสือตรวจประวัติอาชญากรรม 

ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามแก่บุคลากรใหม่ให้

เก็บรักษาเอกสารส าคัญต่างๆ (ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

สัญญาจ้าง หนังสือตรวจประวัติอาชญากรรม) และ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการ 

มคีุณภาพของงาน เป็นงานที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อนมาก 
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ต้องประยุกต์ใ ช้ความรู้และประสบการณ์ในการ

ก าหนดหรือปรับ เปลี่ ยนแนวทางปฏิ บัติ ง านให้

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์    
       ผู้ปฏิบัติใช้แนวทางการพัฒนางาน ตามหลักการ

วงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) หรือ วงจร

เด็มมิ่ ง  (Deming Cycle) ในการพัฒนาการท างาน 

ควบคุมคุณภาพงานให้มกีารพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง ดังนี้ 

       1. การวางแผน (Plan)  การวางแผนการด าเนินงาน 

วิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากร กรอบอัตราก าลัง และ

ต าแหน่งงาน       

       2. ปฏิบัติตามแผน (Do) การด าเนินการเพื่อให้ได้

ตามแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร

ที่มหาวิทยาลัยมีการก าหนดไว้  

       3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) การ

ประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่

ก าหนดไว้ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบจาก

ที่มีในการด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 

       4. ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) น าผล

ประเมินการด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ที่ได้ 

มาท าการวิเคราะห ์เพื่อพัฒนาแผน ในการปรับปรุงต่อไป  

      ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อหาทาง

แก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และวางแผนการพัฒนางาน

ต่อไป โดยการด าเนินการตอ่เนื่องไม่มทีี่สิ้นสุด 

      อีกทั้ง ผู้ปฏิบัติได้ด าเนินการการทบทวนหลัง

ปฏิบัติ งาน (After Action Review : AAR) ว่ าการ

ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร เป็นไปตาม

เป้าหมายหรือไม ่เพราะอะไร สิ่งที่เกินเป้าหมาย เพราะ

อะไร สิ่ งที่ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย หรือปัญหา 

ที่พบเพราะอะไร จะท าการยกระดับ ปรับปรุงการ

ท างานการด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 

อย่างไร 

ตัว
อย
่าง



 

ชิ้นงาน : ๓ จัดท า (ยกร่าง) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเริ่มจาก

การศึกษา เปรียบเทียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดท า  

(ยกร่าง) มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการการแก้ไขเพิ่มเติม โดยสรุปข้อมูล

ความจ าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็น 

ของต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ในปัจจุบัน ต้องแก้ไข 

เพิ่มเติมเพื่อให้ต าแหน่งและชื่อต าแหน่งมีความสอดคล้อง

และเป็นไปตามชื่อต าแหน่งที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบัน อ ุดมศึกษา (ก.พ.อ. )พ.ศ. ๒๕๕๓ น าไป

ประกอบการจัดท า (ยกร่าง) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ และน าไป

บังคับใช้ในปัจจุบัน ในการด าเนินการสรรหา คัดเลือก

บุคลากร และแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคล 

ที่จะด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง (เป็นงานของช านาญการ 

ด้านการปฏิบัติการ ข้อ 1ด้านการวางแผน ข้อ 2 ด้าน

การประสานงาน ข้อ ๓ และด้านการบริการ ข้อ 4) โดยมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

การปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติด าเนินการจัดท า (ยกร่าง) 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเริ่มจากการศึกษา เปรียบเทียบ กฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ และวิธีการที่

เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ และน าไปใช้ในปัจจุบัน 

ในการด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การจัดท า 

 

 

ชิ้นงาน : ๓ จัดท า (ยกร่าง) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓  

       ผู้ปฏิบัติได้น าหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ งของคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปใช้

ปฏิบัติงานปัจจุบัน ในการด าเนินการสรรหา คัดเลือก

บุคลากร และแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและ

บุคคลที่จะด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้

การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ (เป็นงานของช านาญการด้านการปฏิบัติการ 

ข้อ 1 ด้านการวางแผน ข้อ ๒ ด้านการประสานงาน ข้อ ๓ 

และด้านการบริการข้อ 4) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ดังนี ้

การปฏิบัติงาน : งานที่ปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนา 

การปฏิบัติงาน โดยการน าหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร 

งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ มาบังคับใช้ในปัจจุบัน ในการ

ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรมีคุณภาพของงาน 

และแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่ 

จะด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยาว่าด้วย การบริหาร งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓  

เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก  

      ผู้ ปฏิ บั ติ ด า เนิ นการปฏิบัติ งานตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและ 

 

ตัว
อย
่าง



 

กรอบอั ตราก าลั งพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย  ล ูก จ ้า ง

มหาวิทยาลัย คุณวุฒิที ่บรรจุและแต่งตั ้งหรือคุณวุฒ ิ

ที่อนุมัติจ้าง ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียดที่ก าหนดไว้  

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและ

บุคคลเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการ

ตัดสินใจ 

        ผู้ ป ฏิ บั ติ ด า เ นิ น ก า ร ปฏิ บั ติ ง า นตามขั้ น ต อน  

โดยเริ่มจากศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓เปรียบเทียบ

กับต าแหน่งงานในปัจจุบันของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดย

สรุปข้อมูลความจ าเป็นที่จะต้องมีการมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มคีวามสอดคล้องกับ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓  

ม ีค ุณภาพของงาน น า เสนอข ้อม ูลต ่อห ัวหน ้างาน

ผู ้อ านวยการ เพื ่อตรวจสอบความถ ูกต ้อง และให้

ข้อเสนอแนะให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีการก ากับ

ตรวจสอบ โดยน าเสนอเป็นตารางข้อมูลวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ โดยใช้ข้อมูลระหว่าง

ต าแหน่งงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในปัจจุบั น 

เปรียบเทียบกับต าแหน่งงานมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

(ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้ง ๔ ด้าน ตั้งแต่ด้านการปฏิบัติการ 

ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ  

       ล าดับต่อมาผู้ปฏิบัติได้ประสานงานและด าเนินการ 

เพื่อจัดกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑  ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่

ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ หัวหนา้งาน ผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นงานที่มี

ความยุ่งยากซับซ้อนมาก ตั้งแต่การก าหนดชื่อต าแหน่ง

ที่ใช้ในการด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร หรือ

การรับสมัคร การก าหนดคุณสมบัติต้องเป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่ง

และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓มีการตัดสินใจ ซึ่งชื่อต าแหน่งและ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา จะต้องเป็นตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

    ประเภทคณาจารย์ประจ า ได้แก่ 

    (ก) อาจารย์ 

    (ข) ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

    (ค) รองศาสตราจารย์ 

    (ง) ศาสตราจารย์ 

๒)  บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้แก่ 

๒.๑) กลุ่มบริหารจัดการ 

๒.๑.๑ ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 

๒.๑.๒ ผูอ้ านวยการกอง/ชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

๒.๒) กลุ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  

๒.๒.๑  นายแพทย์ 

๒.๒.๒  เภสัชกร 

๒.๒.๓  พยาบาล 

๒.๒.๔  ทันตแพทย์  

๒.๒.๕  นักกายภาพบ าบัด 

๒.๒.๖  นักเทคนิคการแพทย์ 

 

 

ตัว
อย
่าง



 

เพื ่อระดมความคิด วางแนวทางการจัดท าตรวจสอบ

หลักเกณฑต์่างๆ ที่จะก าหนดลงในร่างประกาศมหาวิทยาลยั

พะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      ผู้ปฏิบัติได้ประสานงานและด าเนินการเพื่อจัดประชุม

กองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๒ เพื่อตรวจสอบร่างประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

มกีารตัดสินใจ 

       และล าดับต่อมาผู้ปฏิบัติได้ประสานงานเพื่อจัดประชุม

กองการเจ้าหน้าที่  ร่วมกับกองกฎหมายและทรัพย์สิน  

เพื่อตรวจสอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง 

การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงแก้ไขตาม

ความเห็นร่วมระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ และกองกฎหมาย

และทรัพย์สิน มีการบริหารจัดการ มีการบริหารเวลา 

เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่

ผู ้บริหาร และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัยพะเยา (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

โดยผ่านการตรวจสอบจากกองกฎหมายและทรัพย์สิน

และด าเนินการปรับปรุงตามที่ ได้รับค าแนะน าเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว มีการบริหารจัดการ เป็นงานที่มีความ

ยุ่ งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ ใ ช้ความรู้ และ

ประสบการณ์ในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทาง

ปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์และ

ด าเนินการเสนอลงนามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื ่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

น าไปปฏิบัติงานต่อไป 

 

๒.๒.๗  นักรังสีการแพทย์ 

๒.๒.๘  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๒.๒.๙  วิศวกรโยธา  

๒.๒.๑๐  วิศวกรไฟฟ้า 

๒.๒.๑๑  สถาปนิก  

๒.๒.๑๒  สัตวแพทย์  

๒.๓) กลุ่มต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ได้แก่ 

๒.๓.๑  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป  

๒.๓.๒  เจา้หน้าที่วจิัย  

๒.๓.๓  นักจติวิทยา  

๒.๓.๔  นักตรวจสอบภายใน ... 

๒.๓.๔  นักตรวจสอบภายใน  

๒.๓.๕  นักแนะแนวการศกึษาและอาชีพ  

๒.๓.๖   นักประชาสัมพันธ์  

๒.๓.๗  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  

๒.๓.๘  นักวิจัย 

๒.๓.๙  นักวิชาการเกษตร  

๒.๓.๑๐  นักวิชาการเงนิและบัญชี  

๒.๓.๑๑  นักวิชาการช่างศลิป์ 

๒.๓.๑๒  นักวิชาการพัสดุ 

๒.๓.๑๓  นักวิชาการศกึษา  

๒.๓.๑๔  นักวิชาการสัตวบาล 

๒.๓.๑๕  นักวิชาการโสตทัศนศกึษา  

๒.๓.๑๖  นักวิทยาศาสตร์  

๒.๓.๑๗  นักวิเทศสัมพันธ์  

๓.๓.๑๘  นักเอกสารสนเทศ  

๒.๓.๑๙  นิตกิร  

๒.๓.๒๐  บรรณารักษ์ 

๒.๓.๒๑  บุคลากร 

๒.๓.๒๒  วิศวกร 
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๒.๔) กลุ่มต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ 

๒.๔.๑  ช่างทันตกรรม  

๒.๔.๒  ช่างเทคนิค 

๒.๔.๓  ผูป้ฏิบัติงานการเกษตร  

๒.๔.๔  ผูป้ฏิบัติงานทันตกรรม 

๒.๔.๕  ผูป้ฏิบัติงานบริหาร  

๒.๔.๖  ผูป้ฏิบัติงานพยาบาล 

๒.๔.๗  ผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 

๒.๔.๘  ผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๒.๔.๙  ผูป้ฏิบัติงานสัตวบาล 

๒.๔.๑๐  ผูป้ฏิบัติงานหอ้งสมุด 

 

     โดยผู้ปฏิบัติจะด าเนินการตรวจสอบชื่อต าแหน่ง

ตามที่ต้นสังกัดขออนุมัติกรอบอัตรา ชื่อต าแหน่ง  

และภาระงานจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้ง ๔ ด้าน 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ตั้งแต่ด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการ

ประสานงาน ด้านการบริการ และให้เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัดมคีุณภาพของงาน  

       ผู้ปฏิบัติต้องใช้ดุลยพินิจประกอบกับ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าต้องใช้บทบัญญัติหรือข้อบังคับข้อใด

ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีการตัดสินใจ น าเสนอข้อมูลต่อ

หัวหน้างาน ผู้อ านวยการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

และให้ข้อเสนอแนะ ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีการ

ก ากับตรวจสอบ และด าเนินการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในปัจจุบันตรวจสอบต าแหน่งปัจจุบันของตนเอง มีการ

ก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและ

มีชื่อต าแหน่งตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตัว
อย
่าง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มี

ความสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งบุคลากรในสายวิชาการ สาย

บริหารวิชาการ และสายสนับสนุน ทั้ง ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

บริหารจัดการกลุ ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

กลุ่มต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ กลุ่มต าแหน่ง

ประเภททั่วไป กลุ่มต าแหน่งประเภทบริการทั่วไป มีการ

บริหารจัดการ เป็นงานที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อนมาก  

     ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติได้น าหลักเกณฑ์ที่ได้จากประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปใช้ให้

ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงาน และบุคคล  

มีการตัดสินใจเพื่อใช้เป็นแนวทางวางแผนการปฏิบัติงาน 

การรับสมัครบุคลากร การก าหนดต าแหน่งของบุคลากร

รวมถึงการจัดท า Job Description (JD) และวางแผนการ

พัฒนาบุคลากรรายบุคคล( Individual Development 

Plan : IDP) ต่อไป มีคุณภาพของงาน และมีความ

ยุ่งยาก ความซับซ้อนของงาน มีขอบเขตเนื้อหาที่

หลากหลาย 

        ผู้ปฏิบัติใช้แนวทางการพัฒนางาน ตามหลักการ

วงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) หรือ วงจร

เด็มมิ่ ง  (Deming Cycle) ในการพัฒนาการท างาน 

ควบคุมคุณภาพงานให้มกีารพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง ดังนี้ 

       1. การวางแผน (Plan)  การวางแผนการด าเนินการ

ปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ

ก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ตัว
อย
่าง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีความ

สอดคล้ อ งกั บมาตรฐานก าหนดต าแหน่ งของ

คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ.) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

       2. ปฏิบัติตามแผน (Do) การด าเนินการเพื่อให้ได้

ตามแผนการด าเนินงานการปฏิบัติงานตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓  

       3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) การ

ประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงาน 

ที่ก าหนดไว้ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ

จากที ่มีในการด าเนินการปฏิบัติงานตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง การก าหนดชื่อต าแหน่ง

และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      4. ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) น าผลการ

ด าเนินการปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๖๓ ที่ได้มาท าการวิเคราะห ์เพื่อพัฒนาแผนในการ

ปรับปรุงตอ่ไป  

      ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อหาทาง

แก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และวางแผนการพัฒนางาน

ต่อไป โดยการด าเนินการตอ่เนื่องไม่มทีี่สิ้นสุด 

      อีกทั้ง ผู้ปฏิบัติได้ด าเนินการการทบทวนหลัง

ปฏิบั ติ งาน (After Action Review : AAR) ว่ าการ

ด าเนินการปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง การก าหนดชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ เพราะอะไร สิ่งที่เกินเป้าหมาย 

ตัว
อย
่าง



 

 

 

 

 

 

 

เพราะอะไรสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือปัญหา 

ที่พบ เพราะอะไร จะท าการยกระดับ ปรับปรุงการ

ท างานการด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 

อย่างไร 

 

ตัว
อย
่าง


