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หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากร 

 วิทยาลัยการจัดการ มีระบบการประเมินความต้องการด้านทักษะ ด้านขีดความสามารถของ

บุคลากร มีการรับรองด้านอัตราก าลัง ซึ่งจะมีการทบทวนโดย คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

โดยคณบดีมอบหมายรองคณบดี ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร ประเมินความต้องการ

ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากรประจ าหลักสูตร รองคณบดีร่วมกับงานบุคคล ประเมิน

ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากรประจ าคณะ การจัดสรรอัตราก าลังสาย

วิชาการ สายบริการตั้งอยู่บนพื้นฐานความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2563-2567) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562-2565 และภาระงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ โดยบุคลากรทั้งสาย

วิชาการ สายบริการ ต้องมีคุณวุฒิที่ตรงกับต าแหน่งและสมรรถนะตามสายงาน รวมทั้งบุคลากรต้องได้รับ

การประเมนิทักษะและสมรรถนะ ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด 

 งานบุคคลด าเนินการสรรหา คัดเลือก ว่าจา้งและบรรจุ ตามระเบียบ แนวปฏิบัติและขั้นตอนตามที่

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางความคิด 

ความสามารถ เข้ามาเป็นบุคคลากรใหมข่องวิทยาลัยการจัดการ คณบดีก าหนดนโยบายแนวทางการบริหาร

จัดการอัตราก าลังบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเกลี่ยอัตราก าลังบุคลากรสายบริการให้มีภาระ

งานงานทั้งภาระงานหลักและภาระงานรอง สามารถทดแทนท างานกันได้ในแต่ละฝ่าย ก าหนดอัตราก าลัง

บุคลากรสายวิชาการโดยมีประธานหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบริหารงานหลักสูตรรวมทั้ง

ติดตามความก้าวหน้า โดยมีกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ดังนี ้

1. กระบวนการสรรหาอาจารย์ใหม่ หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับบุคลากรใหม่ ส าหรับกลุ่มสาย

วิชาการ พิจารณาจาก ศักยภาพ ความสามารถ คุณวุฒิตามมาตรฐานการจัดจ าแนกการศึกษา สาขาวิชา

และทักษะภาษาอังกฤษ  มีการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการ

ตีพมิพ์ ตามประกาศของ ก.พ.อ. โดยด าเนินการดังนี้ 

1.1 ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังโดยพิจารณาจากพันธกิจและปริมาณงาน การเปิดหลักสูตร 

จ านวนนิสติ การจัดการเรียนการสอน 

2.  ก าหนดคุณสมบัติที่ต้องการ โดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยค านึงถึงคุณธรรม จรยิธรรมและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

3. วิธีการคัดเลือกอาจารย์และการจา้งอาจารย์ ด าเนนิการดังนี้ 
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3.1 ด าเนนิการจัดร่างประกาศโดยก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งอย่างชัดเจน รวมถึง

เกณฑ์การคัดเลือกและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดและน าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะของวิทยาลัยการจัดการและน าส่งมหาวิทยาลัยเพื่อขอก าหนดต าแหนง่อาจารย์ 

3.2 เมื่อได้รับการอนุมัติให้บรรจุอาจารย์ได้ สาขาวิชาด าเนินการจัดท าประกาศการรับสมัคร

อาจารย์และกองการเจ้าหนา้ที่จะปิดประกาศรับสมัครต่อไป 

3.3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

3.4 กองการเจ้าหนา้ที่จะแจ้งวันสอบคัดเลือก จัดสอบคัดเลือกและเชิญคณบดี/ผู้แทน เข้าสัมภาษณ์

ร่วมกบัอธิการบดี รองอธิการบดี โดยมีผู้อ านวยการกองการเจา้หนา้ที่เป็นเลขานุการ 

3.5 กองการเจ้าหน้าที่ประกาศผลการคัดเลือก โดยประกาศผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมก าหนดให้

อาจารย์ใหม่มารายงานตัวตามวันที่ก าหนด 
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ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้บุคลากรสายวิชาการ 

 

   

 

 

 

    

 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

วทิยาลัยการจัดการ จัดท าบันทึกขออนุมัตจิัดท าประกาศ 

รับสมัคร (ประกาศรับสมัครฯ ออกโดยกองการเจ้าหนา้ที่) 

 

ผู้สมัครกรอกแบบแสดงความประสงค์ขอสมัครงาน 

(กจ 04-01-01) พรอ้มแนบเอกสารให้ครบถ้วน 

งานบริการต าแหนง่และอัตราก าลังตรวจสอบ 

คุณสมบัตแิละความถกูต้องของเอกสารสมัครงาน 

ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนยีมการสมัครท่ีกองคลัง 

งานบริหารต าแหนง่และอัตราก าลังรับเอกสารและ

ลงทะเบียนคุม 

งานบริหารต าแหนง่และอัตราก าลังจัดท าสรุปข้อมูล 

ผู้สมัคร และจัดท าบันทึกแจง้คณะ/สว่นงานท่ีขอรับ 

วิทยาลัยการจัดการ  

ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง 

เสนอ

มหาวิทยาลัย 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ
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วทิยาลัยการจัดการจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัต ิ

รายช่ือมสีิทธิสอบสัมภาษณ์ 

ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสัมภาษณ์ 

โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกบุคคลเพ่ือเสนอ

บรรจุแตง่ต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

น ารายช่ือผู้ท่ีผ่านการคัดเลอืกน าเสนอตอ่ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา    

เพื่อพิจารณาอนุมัติการบรรจุแต่งต้ังต่อไป 

งานบริหารต าแหนง่ฯ ท าหนังสือแจ้งผลแกผู่้ไมไ่ด้รับการคัดเลอืกเพื่อทราบ 

และแจ้งใหผู้้ได้รับการคัดเลอืกเพื่อบรรจุแต่งต้ัง เพื่อด าเนนิการดังนี้ 

- รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งต้ัง โดยกรอกแบบฟอร์มรายงานตัว (กจ.04-01-02) 

ท าสัญญาจ้าง โดยกรอกแบบฟอร์มสัญญาจ้าง (กจ.04-01-03) 

- กรอกประวัตใิน กม.1 โดยกรอกแบบฟอร์ม กม.1 (กจ.04-01-04) 

ท าสัญญาค้ าประกันการท างานพนักงานสายวชิาการ โดยกรอกแบบฟอร์มค้ าประกัน (กจ.04-01-05) 

งานต าแหน่งฯ จัดท าค าสั่งบรรจแุตง่ตัง้บริหาร 

กองการเจ้าหนา้ทีส่่งตวัเขา้ปฏิบัตงิานในหน่วยงานสังกัด 

ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย 
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การสมัครงานสายวิชาการ 

กรอกแบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ใบสมัคร) พรอ้ม ใหแ้นบเอกสาร / หลักฐานที่ลงลายมือชื่อ รับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 

(4) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศกึษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

(5) ใบรับรองการตรวจร่างกายและใบรับรองการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาล 

(6) ส าเนาผลสอบภาษาอังกฤษ 

(7) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 

 

การรายงานตัว 

พนักงานสายวิชาการ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 5 ฉบับ 

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ 

(3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 7 รูป (ชุดปกติขาวพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา) 

(4) ล าเนาใบปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ ทุกปริญญา 2 ฉบับ 

(5) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทุกปริญญา 2 ฉบับ 

(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ออกใหไ้ม่เกินกว่า 1 เดือน 1 ฉบับ 

(7) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล 4 ฉบับ 

(8) อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท 4 ดวง 

(9) ผลสอบภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) 1 ฉบับ 

- กรณีที่เคยเป็นข้าราชการ ให้ยื่นเอกสาร 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บรรจุ 

(กรณีลาออกจากข้าราชการมา ไม่เกิน 6 เดอืน) 

ส าเนาค าสั่งลาออก จ านวน 1 ฉบับ 

ส าเนา ก.พ.7 หรอื ก.ม.1 จ านวน 1 ฉบับ 
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โดยให้เจ้าหน้าที่รับรองส าเนาเอกสารมาด้วย กรณีที่เคยมีประสบการณ์ในต าแหนง่ที่ได้รับการ 

บรรจุ ให้ยื่นเอกสาร ภายใน 60 วัน หนังสอืรับรองระยะเวลาการท างาน ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 

หมายเหตุ กรณีมีคูส่มรส ใหคู้่สมรสลงลายมือชื่อยินยอมตอ่หน้าเจ้าหน้าที่ 

เอกสารคู่สมรส 1. ส าเนาใบส าคัญการสมรส 4 ฉบับ 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรส 4 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านคูส่มรส 4 ฉบับ 

 

 

2. กระบวนการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒขิองวิทยาลัยการจัดการ 

 1. กองการเจ้าหน้าที่ จัดท าหนังสือส ารวจความต้องการการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษ มายังวิทยาลัยการจัดการ  

          2. วิเคราะหค์วามตอ้งการผู้ทรงคุณวุฒิโดยพิจารณาจากพันธกิจและปริมาณงาน การเปิดหลักสูตร 

จ านวนนิสติ การจัดการเรียนการสอน 

 3. แจ้งความประสงค์การจ้างไปยังกองการเจ้าหน้าที่ 

 4. กองการเจ้าหนา้ที่รวบรวมข้อมูลจัดท าแบบสรุป ค าขอกรอบอัตราจ้างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ผูม้ีความรูค้วามสามารถพิเศษ เพื่อเสนอขออนุมัติกรอบการจา้งตอ่มหาวิทยาลัย 

 5. กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและจัดท า

สัญญาจา้ง 

 6. หนว่ยประมวลผลด าเนินการค าสั่งจา้งผู้ทรงคุณวุฒิและแจง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้

ความสามารถพเิศษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจา้หนา้ที่ จดัท าหนังสือส ารวจความตอ้งการ 

การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ และผูม้คีสามรู้ความสามารถพิเศษ 

มายงัวิทยาลัยการจัดการ 

วิทยาลยัการจัดการแจง้ความประสงคก์ารจ้างไปยัง 

กองการเจา้หนา้ที่ตามแบบฟอร์ม 

-แบบค าขอการจ้างกรณีขอจ้างใหม่ 

-แบบประเมินกรณีการจา้งตอ่เนื่อง 
 

กองการเจา้หนา้ที่รวบรวมข้อมูลจัดท าแบบสรุปค าขอกรอบอัตราการ

จ้างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

เพื่อเสนอขออนมุัติกรอบการจ้างต่อมหาวิทยาลัย 

แจ้งอาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

-รายงานตัวเข้าปฏิบตัิงาน 

-ท าสัญญาจา้ง 
 

กองการเจา้หนา้ที่จัดท าค าสั่งจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มี

ความรู้ความสามารถพิเศษ 

และแจ้งมายงัวิทยาลัยการจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. วัตถุประสงค์ 

 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ทราบผลการ

ปฏิบัติงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานงานหรือไม่ โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากแบบค าขอการ

จ้าง หรือการขออนุมัติกรอบอัตราที่ได้เสนอไว้ เมื่อขออนุมัติการจ้างและเป็นข้อมูลเพื่ อประกอบการ

พิจารณาการจา้งในปีตอ่ไป 

 2. การก าหนดรายการที่จะประเมิน 

 วิทยาลัยการจัดการท าการประเมิน โดยก าหนดรายการที่จะประเมินไว้เป็นการล่วงหน้าให้

สอดคล้องกับแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยพิจารณาจากภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติการ

ประเมินงานด้านการสอน ผูร้ับการประเมินจะต้องประเมินผลตนเองเพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการสอนว่าอยู่

ในระดับใด เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานงานที่ก าหนดไว้ในแบบบรรยายลักษณะงานหรือไม่การ

ก าหนดรายการที่จะประเมิน นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในแบบประเมินของมหาวิทยาลัยอาจกระท าได้ โดย

แจ้งผูร้ับการประเมินทราบเป็นการลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 ภาคการศกึษา 

 3. การด าเนินการประเมิน 

 วิทยาลัยการจัดการท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยต้องท ากาประเมิน

ให้แลว้เสร็จไม่นอ้ยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ก่อนสิน้สุดการจา้งโดย วิธีการดังนี้ 

   3.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ    

และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยองค์ประกอบจะต้องมีหัวหน้าส่วนงาน   

หรอืเทียบเท่า หัวหน้าลาขาวิชา หรอืเทียบเท่า ซึ่งรับผดิชอบใกล้ชิด เป็นกรรมการอยู่ด้วยและมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในสาขาวิซาอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชา หรือภายนอกส่วนงาน อีก 1 คน    

ร่วมพิจารณาด้วย ให้อธิการบดีเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิ เศษ               

หรอืผูท้รงคุณวุฒิ ที่ด ารงต าแหน่งหัวหนา้ส่วนงาน หรอืเทียบเท่า 

   3.2 วิธีการประเมนิ 

  3.2.1 กรรมการประเมิน ด าเนนิการประเมินในแบบประเมินฯ ส่วนที่ 3 ตามรายการ 

    1. ผลงาน 

    - ปริมาณงาน : มีผลงานตรงตามมาตรฐานงานที่ก าหนดอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    - คุณภาพงาน : ความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ก าหนด การตรงต่อ

เวลา ความครบถ้วน สมบูรณ์ ความทันสมัย ตลอดจนการใหค้าปรึกษาแนะนาอย่างถูกต้อง ฯลฯ 

    - คุณค่าและการน าผลงานไปใช้ : ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานหรอืผลที่ได้จากงาน 
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    2. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

    -  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ

และเป็นผลดีตลอดจนมคีวามสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่มคีวามเหมาะสมกับงาน ฯลฯ 

    - ความรับผิดชอบ : การยอมรับในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและได้ดาเนินงาน

ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และค านึงถึงความส าเร็จของงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ฯลฯ 

    - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : ความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการหรือ

แนวทางวธิีการหรอืสิ่งใหม่ ๆ มาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกับงาน ฯลฯ 

    - การปฏิบัติตามสัญญาจ้าง : การอุทิศตนในการปฏิบัติงาน การตรงต่อเวลา        

มีความยุติธรรม และเมตตากรุณา ฯลฯ 

    - การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ : ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณแ์ละสภาพแวดล้อมในการทางานรว่มกับเพื่อนรว่มงาน ฯลฯ 

    3. องค์ประกอบอื่นๆ ประเมินที่ก าหนดไว้ 2 ส่วน คือ การประเมินผลงาน และ

คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องประเมินทุกรายการ และก าหนดให้มีระดับการประเมินเป็น 2 ระดับ 

คือ เหมาะสม และไม่เหมาะสม 

  3.2.2 คณะกรรมการประเมิน จะต้องให้รายละเอียดของการประเมนิในด้านจุดเด่น 

จุดอ่อน ตลอดจนสิ่งที่ตอ้งการพัฒนาของผู้รับการประเมินทั้ง 2 ด้าน รวมทั้งสรุปความเห็น 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปตามแบบประเมินที่ก าหนด เพื่อจะได้น าไปประกอบการพิจารณาอนุมัติให้จ้างในปีต่อไป   

โดยเข้าคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ เพื่อพิจารณา 

  3.3 เกณฑ์การประเมิน ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้จ้างต่อตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย

จะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการประเมินสรุปความเห็นว่า มีผลการประเมินอยู่ ใ นระดับเหมาะสม              

และมีมาตรฐานงาน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
แสดงภาพการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ 
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3. กระบวนการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน มีการทดสอบทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมกับต าแหนง่และ

ความตอ้งการของหน่วยงาน เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยกระบวนการ ดังนี้ 

1.วิเคราะห์อัตราก าลังสายสนับสนุน 

2. หนังสือขออนุมัตกิรอบอัตราก าลัง 

3. กองการเจา้หน้าที่ตรวจสอบอัตราก าลัง ภาระงาน อัตราพึงมี 

4. กองการเจ้าหน้าที่เสนออธิการบดี / ผูไ้ด้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา 

5. จัดท าประกาศรับสมัครงาน และด าเนินการตามระเบียบการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

6. กองการเจ้าหน้าที่เสนออธิการบดี / ผูท้ี่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาลงนาม 

7. กองการเจ้าหน้าที่สง่รายชื่อผู้สมัครให้ วิทยาลัยการจัดการ 

8. วิทยาลัยการจัดการขออนุมัตจิัดสอบข้อเขียน (ออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ก าหนดวัน เวลา 

สถานที่ในการจัดสอบ) 

9. วิทยาลัยการจัดการ รายงานผลการสอบคัดเลือกต่อมหาวิทยาลัย 

10. กองการเจ้าหน้าที่จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการสอบข้อเขียน โดยการเชิญคณบดี/ผู้แทนเข้า

สัมภาษณ์รว่มกับอธิการบดี รองอธิการบดี โดยมีผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

11. กองการเจ้าหน้าที่สง่ตัวผูผ้่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 

 

ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

    

 

 

        

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการจัดการ ขออนุมตักิรอบอัตราก าลัง 

ขออนุมัติกรอบอัตราทดแทน 

เสนอ

มหาวิทยาลัย 

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ

วทิยาลัยการจัดการ จัดท าบันทึกขออนุมัตจิัดท าประกาศรับสมัคร 

(ประกาศรับสมัครฯ ออกโดยกองการเจ้าหน้าท่ี) 

ผู้สมัครกรอกแบบแสดงความประสงค์ขอสมัครงาน 

(กจ 04-01-01) พรอ้มแนบเอกสารให้ครบถ้วน 

งานบริหารต าแหนง่และอัตราก าลังตรวจสอบ 

คุณสมบัตแิละความถกูต้องของเอกสารสมัครงาน 

ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนยีมการสมัครท่ีกองคลัง 

 

งานบริหารต าแหนง่และอัตราก าลังรับเอกสารและลงทะเบียนคุม 

งานบริหารต าแหนง่และอัตราก าลังจัดท าสรุปข้อมูล 

ผู้สมัคร และจัดท าบันทึกแจ้งคณะ/สว่นงานท่ีขอรับ 

วทิยาลัยการจัดการจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัตจิัดสอบ 

โดยระบุช่ือผู้สมัคร วันเวลา และสถานท่ีสอบ 
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วทิยาลัยการจัดการจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัตจิัดท าค าสั่ง

แตง่ตัง้ผู้ออกข้อสอบ ผู้ตรวจข้อสอบ และผู้คุมสอบ 
 

วทิยาลัยการจัดการจัดท าขอ้สอบ และด าเนนิการสอบ 

ตามวัน เวลา สถานท่ี 

วทิยาลัยการจัดการจัดท าบันทึกรายงานผลการสอบให ้

มหาวทิยาลัยเพื่อจัดท ารายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

วทิยาลัยการจัดการ จัดท าบันทึกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือ 

สอบสัมภาษณ ์โดยมหาวิทยาลยั 

วทิยาลัยการจัดการจัดท าบันทึกขออนุมัตจิ้าง 

และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการท าสัญญาจ้างตอ่ไป 

งานบริหารต าแหนง่ฯ แจ้งให้ผูไ้ด้รับการคัดเลอืก เพ่ือด าเนนิการดังนี้ 

- รายงานตัวเพื่อเข้าปฏบัิตงิาน โดยกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวพนักงาน 

(กจ 04-01-02) และแบบฟอร์มรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว (กจ 04-02-01) 

ท าสัญญาจ้าง โดยกรอกแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงาน (กจ 04-01-03) 

และสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (กจ 04-02-02) 

ท าสัญญาค าประกันการท างาน โดยแบบฟอร์มค้ าประกัน (กจ 04-01-05) 

กองการเจ้าหนา้ทีส่่งตวัเขา้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด 

ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย 
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การสมัครงานสายสนับสนุน 

กรอกแบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ใบสมัคร) พรอ้ม ใหแ้นบเอกสาร / หลักฐานที่ลงลายมือชื่อ รับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 

(4) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศกึษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

ส าเนาปริญญาบัตร (ทุกปริญญา) หรอื หนังสือรับรอง อย่างละ 1 ฉบับ 

(5) ส าเนา Transcript (ทุกปรญิญา) (เอกสารแสดงผลการเรียน) อย่างละ 1 ฉบับ 

(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม จ านวน 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 

(7) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบบั เช่น ใบทะเบยีนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลการรายงานตัว 

พนักงานสายสนับสนุน 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 5 ฉบับ 

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ 

(3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 7 รูป (ชุดปกติขาวพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา) 

(4) ส าเนาใบปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ ทุกปริญญา 1 ฉบับ 

(5) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ทุกปริญญา 1 ฉบับ 

(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม ออกใหไ้ม่เกินกว่า 1 เดือน 1 ฉบับ 

(7) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล 4 ฉบับ 

(8) อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท 4 ดวง 

- กรณีที่เคยเป็นข้าราชการ ให้ยื่นเอกสาร 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บรรจุ 

(กรณีลาออกจากข้าราชการมา ไม่เกิน 6 เดอืน) 

ส าเนาค าสั่งลาออก จ านวน 1 ฉบับ 

ส าเนา ก.พ.7 (รับรองส าเนาเอกสารโดยเจ้าหน้าที่) หรือ ก.ม.1 จ านวน 1 ฉบับ 

- กรณีที่เคยมีประสบการณ์ในต าแหนง่ที่ได้รับการบรรจุ ให้ยื่นเอกสาร ภายใน 60 วัน 

หนังสือรับรองระยะเวลาการท างานฉบับจรงิ จ านวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ กรณีมีคูส่มรส ใหคู้่สมรสลงลายมือชื่อยินยอมตอ่หน้าเจ้าหน้าที่ 
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เอกสารคู่สมรส 

1. ส าเนาใบส าคัญการสมรส 4 ฉบับ 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรส 4 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านคูส่มรส 4 ฉบับ 

ลูกจ้างชั่วคราว สายบริการ ให้แนบเอกสาร / หลักฐานที่ลงลายมอืชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ 

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

(3) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 ใบ 

- ผู้หญิง (เสื้อเชิต้สีขาว สวมสูทสีด าหรอืสกีรมท่า) 

- ผู้ชาย (สูทสีด าหรอืสกีรมท่า ผูกเนคไท) 

(4) ส าเนาใบปริญญาบัตร หรอืใบรับรองคุณวุฒิ (ทุกปริญญา) อย่างละ 1 ฉบับ 

(5) ส าเนาใบ Transcript (ทุกปริญญา) อย่างละ 1 ฉบับ 

(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม จ านวน 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 

(7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

(8) หลักฐานการสมรส (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

(9) อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท จ านวน 6 ดวง 

การท าสัญญาจ้าง ให้แนบเอกสาร / หลักฐานที่ลงลายมอืชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

(1) เอกสารรายงานตัว จ านวน 1 ชุด 

(2) แบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเป็นพนักงานสายบริการ จ านวน 1 ชุด 

(3) สัญญาค้ าประกันการท างาน พร้อมเอกสาร จ านวน 1 ชุด 

(4) ส าเนาขออนุมัติจา้งพนักงานหรอืลูกจา้งช่ัวคราวสายบริการ จ านวน 1 ฉบับ 

(5) เอกสารประกันสังคมและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
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หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
วิทยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร โดยการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองในด้านต่างๆ รวมถึงการด าเนินการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของวิทยาลัยการจัดการ ดังนี้ 

1. วางแผนก าลังอย่างเหมาะสมตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ  

2. ก าหนดกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งด้วยระบบคุณธรรม และด าเนินด้วยความเป็นธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตของบุคลากรใหม้ีคุณภาพชวีิตและสวัสดิการที่ดี 

4. จัดระบบประเมินผลผลที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพื่อก าหนดการพิจารณาความดีความชอบ 

สิทธิประโยชน ์สวัสดิการที่เหมาะสมกับภารกิจ สมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาในวิชาชีพตนเองโดยเข้าร่วมอบรม 

สัมมนาและศกึษาดูงาน 

6. ส่งเสริมการเขา้ร่วมฝึกอบรมระยะสั้น สัมมนาทางวิชาการ และศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ในและตา่งประเทศ 

7. ส่งเสริมด้านจรยิธรรมของอาจารย์ 
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หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้ ภายใน 5 ปี บุคลากรที่ได้รับการบรรจุพนักงานจะต้องถูก

ประเมินผลจากการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยพิจารณาจากรอบการ

ประเมิน โดยรอบที่ 1 ระหว่าง เดือนตุลาคม- มีนาคม และรอบที่ 2 เดือนเมษายน-กันยายน 

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน รายละเอียด ช่วงการด าเนินงาน 

1 พนักงานผู้เข้ารับการประเมินส่งแบบกรอกภาระงานมายังกองการเจ้าหน้าที่ ทุกๆ 6 เดอืน 

2 กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของแบบกรอก

ภาระงาน 

1 วัน 

3 ขอรายชื่อคณะกรรมการประเมินจากวิทยาลัยการจัดการประกอบละ 5 ราย 

ต่อผู้รับการประเมิน 1 ราย 

15 วัน 

4 รวบรวมรายชื่อที่ ได้รับการเสนอจากวิทยาลัยการจัดการ น าเสนอต่อ

อธิการบดีเพื่อคัดเลือกกรรมการประเมินให้เหลอืองค์ประกอบละ 1 คน 

2 วัน 

5 กองการเจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการประเมินผลการทดลอง

การปฏิบัติงานไปยังคณะกรรมการการประเมิน 

15 วัน 

6 กองการเจ้าหนา้ที่สรุปผลทุกรอบการประเมิน 1 วัน 

7 ส่งผลน าเสนอต่ออธิการบดี 

- กรณี ก.ม.อนุมัติผลการประเมินแล้วด าเนินการท าค าสั่งพ้นประเมิน 

และเวียนแจง้ 

- กรณีไม่ผ่านการประเมนิ ให้ เลิกจา้ง-เปลี่ยนกรรมการประเมิน/ให้ทดลอง 

ปฏิบัติงานต่อไปอีก 6 เดือนแล้วประเมินใหม่ 

30 วัน 
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ปัจจัยที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายวิชาการ 

1. งานสอน 

2. งานวิจัย 

3. งานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสติ 

4. งานบริการทางวชิาการ 

5. ผลงานทางวชิาการอื่น ๆ เช่น การเขียนบทความทางวิซาการ น าผลงานการวิจัยไปสู่สิ่งประดิษฐ์ 

6. อื่นๆ ได้แก่ เป็นกรรมการตา่งๆ และงานอื่นๆ  

ปัจจัยที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน 

1. ความส าเร็จของงาน 

- ปริมาณงานได้แก่ ปริมาณงานมากน้อยที่ท าได้ส าเร็จตามหน้าที่หรอืตามที่ได้รับ 

มอบหมายภายในเวลาที่ก าหนดหรือรวดเร็วกว่าก าหนด 

- คุณภาพของงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานที่ได้ผลงานถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ การ 

ปฏิบัติงานที่มีประสทิธิภาพสูง 

2. พฤติกรรมการท างาน 

- ความสามารถในการประสานงาน ในการท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ของวิทยาลัยการจัดการและมหาวิทยาลัย 

- ความสามารถในการวิเคราะหแ์ก้ไปปัญหาและตัดสินใจอย่างรอบคอบ ทันเหตุการณ์ 

- ความสามารถในการประสานงานและการติดต่อบุคคลและองค์กรทั้งภายในและภายนอก 

- ความกระตอืรอืร้นและความตัง้ใจในการท างาน 

- ความมคีุณธรรมจริยธรรม 

- ความเต็มใจในการได้รับมอบหมายงาน 

- มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

- ความสนใจใฝรู่้แสวงหาความรูเ้พิ่มเดิม 

- ปฏิบัติตามนโนบาย กฎ ระเบียบ ความซื่อสัตย์สุจรติ และการรักษาวินัย 

- ความระมัดระวังในการใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
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การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

1. ขอรายชื่อกรรมการประเมินฯ : งานติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ จัดท าหนังสือ

ขอความอนุเคราะหร์ายชื่อกรรมการประเมินฯ จากหน่วยงานต้นสังกัด ของพนักงานโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1.1 พนักงานสายวิชาการ ประกอบด้วย 

ผูบ้ังคับบัญชา จ านวน 1 ราย 

ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ราย 

เพื่อนรว่มงาน จ านวน 5 ราย 

1.2 พนักงานสายบริการ ประกอบด้วย 

ผูบ้ังคับบัญชา จ านวน 1 ราย 

ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ราย 

เพื่อนรว่มงาน จ านวน 5 ราย 

ผูร้ับบริการ จ านวน 5 ราย 

โดยมีก าหนดระยะเวลาประมาณ 15 วัน เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ

ตามองค์ประกอบมาแล้ว งานติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ จะด าเนินการรวบรวมเสนอ

อธิการบดีเพื่อคัดเลือกใหเ้หลือตามองคป์ระกอบอย่างละ 1 ราย 

2. ให้พนักงานมหาวิทยาลัยส่งภาระงาน : เมื่อพนักงานปฏิบัติงานครบ 5 เดือนแล้ว งานติดตาม

และประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ จะจัดท าหนังสือเพื่อขอให้ส่งภาระงาน โดยมีรอบระยะเวลาการประเมิน

ครั้งละ 6 เดือน โดยให้เวลาในการจัดท าประมาณ 20 วัน ซึ่งพนักงานสายวิชาการจะต้องส่งภาระงาน

จ านวน 4 ชุด และพนักงานสายบริการจะต้องส่งภาระงาน จ านวน 5 ชุด 

3. การประเมินฯ : เมื่อพนักงานจัดส่งภาระงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานติดตามและประเมินผล

กองการเจ้าหน้าที่ จะด าเนินการจัดท าหนังสือเพื่อขอความร่วมมือในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ไปยังคณะกรรมการประเมินฯ โดยมีระยะเวลาในการประเมินฯ ประมาณ 15 วัน โดยแนบ

เอกสารในการประเมินฯ ดังนี้ 

1. หนังสอืขอความรว่มมอืในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

3. แบบกรอกภาระงานของบุคลากร 135 
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4. สรุปผลการประเมินฯ งานติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ ท าการรวบรวมและ

สรุปผลการประเมินฯ ทุกรอบการประเมิน และเมื่อครบก าหนดเวลาในการประเมินฯ (พนักงานสายบริการ 2 

ปีพนักงานสายวิชาการ 5 ปี งานติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ จะสรุปผลการประเมินฯเสนอ

อธิการบดีพิจารณาวินิจฉัยก่อนน าเสนอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย(กบม.) 

พิจารณาต่อไป 

5. ออกค าสั่งพ้นประเมินฯ : คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบม. 

พิจารณาอนุมัติให้ผลการประเมินฯ ผ่านงานติดตามและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ จะด าเนินการออก

ค าสั่งพ้นการ ประเมินการทดลองปฏิบัติงานตั้งแตว่ันที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

(กบม.) อนุมัติผลการประเมิน เป็นต้นไป และเวียนแจ้ง ต่อ ผู้ผ่านการประเมิน และงานทะเบียนประวัติและ

สารสนเทศ 

6. ออกค าสั่งพ้นประเมินฯ : กรณี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบม.)

พิจารณาแล้วไม่ผ่านการประเมนิฯ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ ดังนี้ 

1. เลิกจ้าง 

2. เปลี่ยนกรรมการประเมินฯ 

3. ให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก 6 เดือน แล้วประเมนิใหม่ 

หมายเหตุ:  1. พนักงานสายบริการได้รับการประเมินฯ 2 ครัง้ ครั้งละ 1 ปี 

2. พนักงานสายวิชาการได้รับการประเมินฯ 2 ครัง้ ครั้งแรก 2 ปี ครัง้ที่สอง 3 ปี 

3. ประเมินฯ ทุกๆ 6 เดือน จนกว่าจะครบตามระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


