
ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/ ส่วนแผนงานฯ/ หนังสืออนุมัติอัตรากําลัง

ส่วนทรัพยากรนุษย์และองค์กร ส่วน ทมอ.
แจ้งผลการอนุมัติอัตรากําลัง

Job Specification สํานักวิชาส่งรายละเอียดของตําแหน่ง สํานักวิชาฯ เอกสารคุณสมบัติเฉพาะ

(รายละเอียดของตําแหน่ง) เพื่อใช้ในการประกาศรับสมัคร ได้แก่ ตําแหน่งและภาระงาน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ภาระงาน ของตําแหน่ง
(TOR)

ตรวจสอบความถูกต้อง  - ตรวจสอบและวิเคราะห์ความ 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.  - หนังสือนุมัติอัตรากําลัง

(ตําแหน่ง  คุณสมบัติ ถูกต้องเหมาะสมของตําแหน่งและ  - คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

                  ภาระงาน) ภาระงานเพ่ือประกาศรับสมัคร   และภาระงานของตําแหน่ง

 - จัดทําประกาศรับสมัคร  - หนังสือเสนอผู้บริหาร

เสนอมหาวิทยาลัยลงนาม ลงนามในประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร  - เผยแพร่ประกาศรับสมัครผ่าน 30 นาที ส่วน ทมอ.  - ประกาศ มวล.เร่ืองรับสมัคร

ระบบส่งข่าวของมหาวิทยาลัย สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ

(เว็บไซต์ของ มวล. และส่วน ทมอ.) บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

 - เว็บไซต์สมัครงานท่ีมีชื่อเสียง สายวิชาการ

ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 - สื่อสังคมออนไลน์และอ่ืนๆ 
 - รับสมัครโดยไม่มีกําหนดระยะเวลา

 - ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้แก่ ส่วนสื่อสารองค์กร

Work  Flow

สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
   การสรรหาและคัดเลือกพนักงานวิชาการ (อาจารย์สัญญาจ้าง 8(1) (2) (3) ที่อายุไม่เกิน 65 ปี)

การอนุมัติอัตรากําลัง



ข้ันตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง

 - รวบรวมใบสมัครและหลักฐาน 1 ชั่วโมง นวลฉวี  - ใบสมัครและหลักฐาน

การสมัคร การสมัครของผู้สมัคร
 - ตรวจสอบคุณสมบัติ  - แบบตรวจสอบ
 - ส่งใบสมัครและเอกสารให้ คุณสมบัติเบื้องต้น 
สํานักวิชา

 - คณบดีสํานักวิชาฯ ตรวจสอบ ไม่เกิน 3 วัน คณบดี  - ใบสมัครและหลักฐาน

ตรวจสอบคุณสมบัติ คุณสมบัติ ของผู้สมัคร

เบื้องต้น  - สํานักวิชาแต่งตั้งกรรมการ  - แบบตรวจสอบ

สรรหา ลําดับท่ี 8 คุณสมบัติเบื้องต้น

 - สํานักวิชาฯ/วิทยาลัยฯ ทําเรื่อง สํานักวิชาฯ/
สํานักวิชาเสนอ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา วิทยาลัยฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก เสนอถึงรองอธิการบดี

และคัดเลือก ในกํากับดูแล

สอบคัดเลือก  - สํานักวิชาดําเนินการสอบคัดเลือก 1 ชั่วโมง สํานักวิชาฯ/
โดยสํานักวิชาฯ/วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ

 - สํานักวิชาฯ/วิทยาลัยฯ ทําเร่ือง สํานักวิชาฯ/  - หนังสือขออนุมัติจ้าง
ขออนุมัติจ้าง เสนอ อธิการบดี (ผ่าน วิทยาลัยฯ  - หนังสืออนุมัติอัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กําลัง

 - รายงานการประชุม

ตรวจสอบใบสมัคร/
ส่งใบสมัครให้สํานักวิชา/
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
การสรรหาและคัดเลือก

สํานักวิชาฯ/วิทยาลัยฯ
เสนอเรื่องขออนุมัติจ้างถึง
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ
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 - จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ไม่เกิน 4 ชม. ส่วน ทมอ.  - หนังสือขออนุมัติจ้าง
ประกอบการบรรจุแต่งตั้ง  - หนังสืออนุมัติอัตรา
 - กําหนดอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง กําลัง
 - ทําหนังสือขออนุมัติบรรจุ  - รายงานการประชุม
แต่งตั้ง

อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดี ผู้บริหาร
การอนุมัติบรรจุแต่งตั้ง มอบหมายพิจารณาอนุมัติและ

ลงนามในหนังสือเรียกบรรจุ

แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือ จัดส่งหนังสือเรียกบรรจุไปยังผู้ผ่าน ไม่เกิน 1 ชม. ส่วน ทมอ.  - หนังสืออนุมัติการ
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน การคัดเลือกและให้ตอบรับเพื่อยืนยัน บรรจุแต่งตั้ง

การบรรจุเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย  - หนังสือเรียกบรรจุ
ภายใน 15 วันทําการ (ระบุวันไว้ชัดเจน เข้าปฏิบัติงาน
ในหนังสือเรียกบรรจุ) พร้อมกับ
ประสานแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
ทราบในเบื้องต้นทางโทรศัพท์ และ/

หรืออีเมล์
 - ทําสัญญาจ้าง

 - ชี้แจงเร่ืองที่ต้องดําเนินการในเบ้ืองต้น

เช่น 1. การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.
ของรัฐ 2. การเก็บลายน้ิวมือ 3. การขอใช้

บริการรถรับส่งพนักงาน 4. ประวัติ

การรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

5. การลงทะเบียน E-mail 6. การขอมี

user name 7. การเปิดบัญชีธนาคาร

กรุงไทย สาขาท่าศาลา 8. ขอสมัครเป็น

สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
9. ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10. ขอที่พัก

มหาวิทยาลัย

ขออนุมัติบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่าน
การคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน
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 - จัดส่งแฟ้มประวัติให้งานทะเบียน 30 นาที ส่วน ทมอ.
ประวัติบันทึกข้อมูลในระบบ
 - ส่งคําขอต่างๆ ของผู้ผ่านการคัดเลือก  

ให้งานท่ีเก่ียวข้อง

การเบิกจ่ายค่าจ้าง  - จัดทําหนังสือแจ้งส่วนการเงิน 30 นาที ส่วน ทมอ.  - หนังสือแจ้งส่วนการเงิน

เรื่องบัญชีการเบิกจ่ายเงินเดือน การเบิกจ่ายเงินเดือน

สิ้นสุด

ส่งแฟ้มประวัติให้งาน
ทะเบียนประวัติและงานอ่ืน


