
 ตารางสอบทานตามภารกิจระบบงานส าคัญ  
หน่วยงาน งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  กองทรัพยากรมนุษย์ 

รายละเอียดข้อมูลระบบงาน  
วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของ

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

Flow Chart 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(กระบวนงานย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบงานที่ส าคัญ) 

(ถ้าม)ี 

 
หมายเหตุ 

 
ระบบงานที่ส าคัญ 

ภารกิจ 
ของส่วนงาน 

ภารกิจ
หลัก 

ภารกิจ
สนับสนุน 

4. การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

  เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับด้านการก าหนดต าแหน่งให้
สูงขึ้นของบุคลากรในมหาวิทยาลยั 
ได้แก ่

- การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ ได้แก ่
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนข้ันสูง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ  

- ด้านการเสนอขอก าหนดระดับ
ต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากร 
สายสนบัสนุน 

- ระยะเวลาในการด าเนินการ
ที่บางรายใช้ระยะเวลานาน
เนื่องจากมีบุคคลภายนอก 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นปัจจยัหลัก 
เช่น การตอบรับการทาบทาม
การส่งผลการประเมิน การนัด
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 
 

- ขั้นตอนการเสนอขอกก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
- ขั้นตอนการเสนอขอก าหนดระดบั
ต าแหน่งให้สูงขึ้น 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

 

 

 
 





ขั้นตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

(Work Flow) 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กองทรัพยากรมนุษย์รับเรื่องการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการจากคณะวิชา 

 1 วัน กองทรัพยากรมนุษย์ 
 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ และเอกสาร
ต่างๆ เบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด    

 7 วัน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

(ก.พ.ว.) 
3. เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรองฯ ฝ่ายวิชาการเพ่ือ
เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการพิจารณาต่อไป 

 3 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ 

4. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการ แต่ละราย เสนอกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ 

 7-14 วัน คณะอนุกรรมการฯ 

5. จัดท าวาระการประชุมจากการรวบรวมความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ และเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือเสนอที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณา 

 7 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ 

6. ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และผลงานที่เสนอขอ 5-8 ท่าน (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) 

 30 วัน 

7. จัดท ารายงานการประชุม ก.พ.ว. ตามมติที่ประชุม 
และตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 7-10 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ 

8. ผลการตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.1 กรณรีายชื่อ “อยู่” ในบัญชีที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
8.2 กรณรีายชื่อ “ไม่อยู่” ในบัญชีที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการข้ันตอน
ต่อไป (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) 

  
- 0 วัน  
 
- 30 วัน 

ฝ่ายเลขานุการฯ/ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

9. ทาบทามตามรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และติดตามผล 
การตอบรับของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดส่งผลงานทาง
วิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิรายที่ตอบรับ 

 30 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ 

10. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับครบจ านวน
ตามหลักเกณฑ์ 

 3 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ 

11. ติดตามผลการประเมินฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อครบ
ระยะเวลาก าหนด 

 60 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ 

12. สรุปผลการประเมินฯ แล้วเสนอประธานแต่ละกลุ่ม
พิจารณาเพ่ือเสนอที่ประชุม ก.พ.ว.พิจารณาต่อไป หรือ 
นัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 

 15 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ 
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ก.พ.ว. 



-2- 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 

   

12. การพิจารณาผลประเมินฯ  
12.1 กรณผีลประเมินเป็นเอกฉันท์ (ยกเว้นต าแหน่ง
ศาสตราจารย์) ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
12.2 กรณีผลประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ และต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ต้องจัดการประชุม Reader แล้ว
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

  
- 30 วัน 

 
- N/A 

 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ 

13. เสนอผลประเมินฯ ให้ที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณา 
(ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) 

 30 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ 

14. เสนอผลประเมินฯ ให้ที่ประชุมสภาวิชาการให้
ความเห็น (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หลังวันประชุม 
ก.พ.ว.) 

 15 วัน  ฝ่ายเลขานุการฯ 

15. เสนอผลประเมินฯ ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) 

 30 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ/ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

16. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  
การแต่งตั้งผู้ได้รับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 3-5 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ 

17. แจ้งผลการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ให้คณะวิชาและผู้เสนอขอฯ ทราบ 

 7 วัน ฝ่ายเลขานุการฯ 

18. กรณีผู้ขอมีสถานภาพเป็นข้าราชการ หรือเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ เสนอเรื่องต่อ ก.พ.อ. 
พิจารณา  

 N/A สป.อว. 
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หมายเหตุ 1. ระยะเวลาดําเนินการ  
1.1 ตลอดปงบประมาณ 
1.2 การดําเนินการแตละราย ประมาณ 12 เดือน 

 
2. ผูรับผิดชอบหลัก: นางทัตพิชาภรณ อนันตวิรุฬห ผูชวยฝายเลขานุการฯ 
 
3. ผูรับผิดชอบรอง 
 3.1 นางสาวนฤมล ธรรมมานอก (สาขาวิชาวิทยาศาสตร) 
 3.2 นางสาวสนุทรี รุงเรือง (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ) 
 3.3 นางสาวฑิฆัมพร แสงโชติ (สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
ทั้งน้ี ผูรับผิดชอบหลักและรองสามารถทําแทนกันได 
 
4. กฎหมายที่เกี่ยวของ (ดาวนโหลดไดที่ http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/
หลักเกณฑเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงสายวิชาการ.html) 

4.1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม  

4.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. 2557 และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

4.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม  

4.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. 2561 และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

4.5 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และฉบับ พ.ศ. 2561 

4.6 เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2562 

 
 5. สามารถดูรายละเอียดการดําเนินการเพ่ิมเติมที่สวนของ SIPOC 

 



ขั้นตอนการเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานรอให้มีการประกาศเปิดคัดเลือก
จึงเข้าสู่กระบวนการ 

หมายเหตุ ผลงานเก็บไว้ได้ 3 ปี 

มหาวิทยาลัย โดยมติ ก.บ.ม. 
ประกาศจ านวนต าแหน่งของคณะ/ส่วนงานเพ่ือ

ใช้ประเมินให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

A 

ก.พ.ต.เห็นชอบ 

คณะ/ส่วนงานโดยมติคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/ส่วนงาน มีมติให้ 

เปิดคัดเลือกกรอบต าแหน่งที่ยังว่าง 

 

                ก.บ.ม.พิจารณา 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบ   
  สัมภาษณ์ 
- ส่งให้ ก.พ.ต. (คณะอนุกรรมการ 
  พิจารณาการขอก าหนดระดับต าแหน่ง 
  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 

กรณีมีประกาศเปิด 
ให้คัดเลือก 

 

 
กรณียังไม่มีประกาศให้คัดเลือก 

 
ก.บ.ม. มีมติให้เปิดคัดเลือกปีละ 2 ครั้ง 

พนักงานฯ ยื่นเรื่องขอตามแบบค าขอ
พร้อมผลงานไปที่ต้นสังกัด 

คณะ/ส่วนงานตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน 

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

 

ก.บ.ม. ประกาศก าหนดเวลาให้ส่ง 
ผลงานล่วงหน้าได้ 

 
พนักงานส่งผลงานตามระยะเวลา 

คณะ/ส่วนงานส่งผลงานดังกล่าว 
ให้มหาวิทยาลัย 

ก.พ.ต. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งผลการประเมิน 



  

ขั้นตอนการเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 

 

 

 

  
ก.พ.ต. 

- กลั่นกรองเรื่อง 
- คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน    
  ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพ 

 
ก.พ.ต.เห็นชอบ 

 
คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

คัดเลือกผู้มีความเหมาะสมไม่เกินจ านวน
ต าแหน่งที่มีการประกาศเปิดคัดเลือก 

ก.บ.ม.อนุมัติก าหนดระดับต าแหน่งและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

เสนอสภามหาวิทยาลัย  
(เฉพาะต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ) 

 
ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

A 



 

ขั้นตอนการเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง กรณีกลุ่มหัวหน้างาน 

 

                            ระดับช านาญการ     ระดับช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 

 

 

 

- เป็นพนักงานมาแล้ว ≥ 1 ปี 
- จัดท าเอกสารแสดงแนวคิดการพัฒนา

ปรับปรุงงาน 

 

 
คณะ/ส่วนงานเสนอ ก.บ.ม. 

 

เสนอ ก.บ.ม.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือสัมภาษณ์ 

 

คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์โดยดูจาก 
- ความรู้ความสามารถทักษะ และ    
  สมรรถนะ  80/100 คะแนน 
- แนวคิดการพัฒนาปรับปรุงงาน      
  80/100 คะแนน 

 

 
ด าเนินการในคราวเดียวกับพนักงานทั่วไป 
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