
ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง

การอนุมัติอัตราก าลัง ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/ ส่วนแผนงานฯ/ หนังสืออนุมัติอตัราก าลัง

ส่วนทรัพยากรนุษย์และองค์กร ส่วน ทมอ.
แจ้งผลการอนุมัติอัตราก าลัง

Job Specification หน่วยงานส่งรายละเอียดของต าแหน่ง หนว่ยงานที่ได้รับ เอกสารคุณสมบัติเฉพาะ

(รายละเอียดของต าแหน่ง) เพือ่ใช้ในการประกาศรับสมัคร ได้แก่ อนมุติัอตัราก าลัง ต าแหน่งและภาระงาน
คุณสมบัติและภาระงานของต าแหน่ง ของต าแหน่ง

ตรวจสอบความถูกต้อง  - ตรวจสอบและวิเคราะห์ความ 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.  - หนังสือนุมัติอตัราก าลัง

(ต าแหน่ง  คุณสมบัติ ถูกต้องเหมาะสมของต าแหน่งและ  - คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง

                  ภาระงาน) ภาระงานเพือ่ประกาศรับสมัคร   และภาระงานของต าแหนง่

 - จัดท าประกาศรับสมัคร  - หนงัสือเสนอผู้บริหาร

เสนอมหาวิทยาลัยลงนาม ลงนามในประกาศรับสมคัร

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

ระบบส่งข่าวของมหาวิทยาลัย สอบคัดเลือกบคุคลเพือ่
(เว็บไซต์ของ มวล. และส่วน ทมอ.) บรรจแุต่งต้ังเป็นพนักงาน

และประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง สายปฏิบัติการวชิาชีพฯ
 - รับสมัครโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา  - แบบใบสมัครพนักงาน

สายปฏิบัติการวชิาชีพฯ

ตรวจสอบใบสมัคร  - ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐาน 1 ชั่วโมง สุขหทัย  - ใบสมัครและหลักฐาน

และหลักฐานการสมัคร การสมัคร การสมัครของผู้สมัคร
 - จัดท าเอกสารการตรวจสอบ  - แบบตรวจสอบ
คุณสมบัติเบือ้งต้นส่งให้หัวหน้า คุณสมบัติเบือ้งต้น 
หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบ  - แบบตรวจสอบคุณสมบติั

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เบือ้งต้น

Work  Flow

สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์กร
   การสรรหาและคัดเลือกพนักงานปฏบิัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  กลุม่ปฏบิัติการและวิชาชีพ
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หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบติั ไม่เกิน 3 วัน หัวหน้าหน่วยงาน  - ใบสมัครและหลักฐาน

ตรวจสอบคุณสมบัติ เบือ้งต้นของผู้สมัครจากคุณสมบัติ ของผู้สมัคร
เบือ้งต้น เฉพาะต าแหน่ง และแจ้งผลการ  - แบบตรวจสอบ

พิจารณา คุณสมบัติเบือ้งต้น

ประกาศรายชื่อ  - ด าเนินการจดัท าประกาศรายชือ่ผู้มี 30 นาที ส่วน ทมอ. ผลการตรวจสอบคุณสมบติั

ผู้มีสิทธิส์อบ สิทธิส์อบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เบือ้งต้น 
 - ด าเนินการเผยแพร่ประกาศผ่าน
ระบบส่งข่าวของมหาวิทยาลัย

จัดสอบภาคความรู้  - ด าเนินการจัดสอบภาความรู้ 1 วัน ส่วน ทมอ.
ความสามารถทัว่ไป ความสามารถทัว่ไป

 - จัดส่งข้อสอบให้กรรมการตรวจ

ตรวจข้อสอบ กรรมการออกข้อสอบด าเนินการ 1 สัปดาห์ กรรมการออก  - ข้อสอบ
ตรวจข้อสอบ และตรวจข้อสอบ  - เกณฑ์การตัดสิน

ประมวลผลสอบภาคความรู้ ด าเนินการประมวลผลสอบภาคความรู้ 30 นาที ส่วน ทมอ.  ผลคะแนนสอบตาม
ความสามารถทัว่ไป ความสามารถทั่วไปเสนอมหาวิทยาลัย เกณฑ์การตัดสิน

พิจารณาตัดสินผลการสอบตามหลักเกณฑ์

ผู้สอบแข่งขันได้และมีสิทธิส์อบ
สัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป 

ประกาศรายชื่อ  - ด าเนนิการจดัท าประกาศรายชื่อ 30 นาที ส่วน ทมอ. สรุปผลการสอบภาคความรู้

ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ ความสามารถทัว่ไป
 - ด าเนินการเผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิส์อบผ่านระบบส่งข่าวของมหาวทิยาลัย

 - ด าเนินการแจ้งหวัหน้าหน่วยงานทราบ

ผลการสอบและใหเ้สนอชื่อบุคคลเพือ่แต่งต้ัง

เป็นกรรมการสอบคัดเลือกตามองค์
ประกอบคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวชิาชีพฯ 
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แต่งต้ังคณะกรรมการ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง 15 นาที ส่วน ทมอ. หนังสือเสนอแต่งต้ังคณะ

สรรหาและคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กรรมการสรรหาและคัดเลือก

การนัดประชุม ด าเนินการดังนี้ 3 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.
คณะกรรมการฯ  - ประสานนัดประชุม

 - จัดท าเอกสารการประชุม
 - จัดท าหนังสือเชิญประชุม

สอบคัดเลือก ด าเนินการจัดสอบคัดเลือก 3 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.
(สอบสัมภาษณ์) 

รายงานการประชุม ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม 1 ชั่วโมง ส่วน ทมอ.

ประกาศผลการคัดเลือก  - ด าเนนิการจดัท าประกาศผลการ 30 นาที ส่วน ทมอ. รายงานการประชุม
คัดเลือก
 - ด าเนินการเผยแพร่ประกาศผลการ

คัดเลือกผ่านระบบส่งข่าวของมหาวิทยาลัย

แจ้งการบรรจุแต่งต้ัง รวบรวมและจัดส่งข้อมูลเอกสาร 15 นาที ส่วน ทมอ.  - ประกาศรับสมัคร
เพือ่ให้บรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้า  - ประกาศผลการคัดเลือก

ปฏิบัติงาน  - รายงานการประชุม
 - หนงัสืออนมุติัอตัราก าลัง

 - ใบสมัครและหลักฐาน

   ของผู้ผ่านการคัดเลือก

ส้ินสุดกระบวนการ




