
ขั้นตอนการท างาน 
เรื่อง การต่อเวลาราชการและการต่อการจา้งบุคลากรของบุคลากรสายวิชาการ 

ท่ีจะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 
              กิจกรรม/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง                           เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบรายชื่อ 
ผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณน้ัน 

ที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณารายชื่อ 

และแต่งตั้งกรรมการฯ 
 

7. เอกสารตามข้อ 2 และ 6 

8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

    การต่อเวลาราชการฯ 

สรุปรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในข่ายฯ  
เสนอที่ประชุม ก.บ.ม.พิจารณา 

พร้อมแผนอัตราก าลัง 
 

สรุปรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายฯ ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม.
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

A 

1. บันทึกขอรายชื่อผู้ที่จะเกษียณจาก 
    งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (1-2 วันท าการ) 
 
 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการต่อเวลาราชการ   
    และการต่อการจ้างบุคลากรของบุคลากรสายวิชาการ 
    ที่จะเกษียณอายุเม่ือมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  
3. สรุปรายชื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและผู้ที่มีคุณสมบัติ 
    อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาต่อเวลาฯ (1-2 วันท าการ) 
4. แผนอัตราก าลัง  
 
5. เอกสารตามข้อ 2 และ 3 
6. บันทึกเสนอรายชื่อตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. 
    (1-2 วันท าการ) 
 



              กิจกรรม/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง          เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 แก้ไขเอกสาร/ 
                                                 ขอเอกสารเพ่ิมเติม   

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาฯ  
ตรวจสอบคุณสมบัติ/
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

จัดท าบันทึกเวียนแจ้งคณะวิชาให้เสนอรายชื่อ 
พร้อมผลงาน/เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

คณะวิชาเสนอเร่ืองการต่อเวลา/ต่อการจา้ง 

เสนอท่านรองอธิการบดีฝา่ยบริหารพิจารณา 

กองทรัพยากรมนุษย์รับเร่ืองจากคณะวิชา 

A 

B 

9. เอกสารตามข้อ 2  
10. บันทึกเวียนแจ้งคณะวิชาให้เสนอเรื่อง 

     การต่อเวลาราชการ/ต่อการจ้าง (1-2 วันท าการ) 

11. บันทึกแจ้งรายชื่อ พร้อมผลงานและเอกสาร 

     ที่เก่ียวข้อง จ านวน 3 ชุด (ภายในระยะเวลา 

     ที่กองทรัพยากรมนุษย์ก าหนด (ประมาณ 45 วัน 

     ท าการนับตั้งแต่เวียนแจ้งคณะวิชา)  
 

12. เอกสารตามข้อ 11 

 

13. เอกสารตามข้อ 2 และ 11 

 
 

14. เอกสารตามข้อ 11 

15. บันทึกเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  
      คุณสมบัติ/ผลงาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

      (2-3 วันท าการ) 
 
 



 
 
                กิจกรรม/ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง           เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง/ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
 
                                                               แจ้งไปยังคณะวิชา 
                                                 กรณีแก้ไขเอกสาร/ 
                                                                 ขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           กรณีอนุมัติแบบมีเงื่อนไข  
                        อนุมัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ 

พิจารณา 

ที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย
พิจารณารายชื่อฯ 

ออกค าสั่งต่อเวลาราชการ/ต่อการจ้างผู้ที่ได้รับ
การอนุมัติตามมติสภามหาวิทยาลยั 

 

แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
และด าเนินการ 

 

B A 

เป็นไปตามเงื่อนไข 

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

16. เอกสารตามข้อ 2, 11 และ 15 

17. วาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

      กลั่นกรองฯ (ส่งคณะกรรมการก่อนวันประชุม  
      7 วันท าการ) 
 
 

18. เอกสารตามข้อ 2 

19. บันทึกสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ/ 

     ต่อการจ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

     กลั่นกรองฯ (2-3 วันท าการ) 
 
 

20. ค าสั่งต่อเวลาราชการ/ต่อการจ้างรายชื่อ 

     ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (2-3 วันท าการ) 
 
 

21. เอกสารตามข้อ 20 

22. บันทึกแจ้งคณะวิชาต้นสังกัด/กองกฎหมายผู้ได้รับ  
     การต่อจ้างเพื่อให้ท าสัญญาจ้าง กรณีพนักงานฯ 

     (2-3 วันท าการ) 
23. หนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง (กรณีข้าราชการ) 
 
 
 



รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
เรื่อง  การต่อเวลาราชการและการต่อการจ้างของบุคลากรสายวิชาการ 

ท่ีจะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 

1. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขอข้อมลูรายช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณนั้น (เดือนกนัยายน 
ปีถัดไป) พร้อมวุฒิการศึกษาและต าแหนง่ทางวิชาการจากงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรพัยากรมนุษย์ 

2. ตรวจสอบรายช่ือคณาจารย์ที่มีคุณสมบัตเิกี่ยวกับต าแหนง่ทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา ตามข้อบงัคับฯ 
3. ตรวจสอบแผนอัตราก าลังของแตล่ะคณะวิชาว่าคณาจารย์ที่มีรายช่ืออยู่ในข่ายทีจ่ะ 

ต่อเวลา/ต่อการจ้างว่าคณะวิชาต้นสังกัดได้มีแผนอัตราก าลงัรองรับการขอต่อเวลา/ต่อการจ้างในปีงบประมาณนั้นหรือไม่ 
4. เสนอรายช่ือผู้ทีอ่ยู่ในข่ายสามารถขอต่อเวลา/ต่อการจ้าง พร้อมข้อมลูแผนอัตราก าลังของคณะวิชาต่อที่ประชุม 

ก.บ.ม. รับทราบรายช่ือและพิจารณาแผนอัตราก าลงั 
5. จัดท าร่างแผนก าหนดการด าเนินการพร้อมเสนอรายช่ือคณาจารย์ตามมตทิี่ประชุม ก.บ.ม. เสนอต่อทีป่ระชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการต่อเวลาฯ 
6. จัดท าบันทกึแจ้งคณะวิชาที่มรีายช่ือคณาจารย์อยู่ในข่ายที่จะได้รบัการพิจารณา 

ต่อเวลาราชการ/ต่อการจ้างด าเนินการตามมติทีป่ระชุม ก.บ.ม. พร้อมแจ้งให้ตรวจสอบแผนอัตราก าลัง  
7. เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองการต่อเวลาฯ และจัดท าค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
8. กองทรัพยากรมนุษย์เวียนเรื่องไปยังคณะวิชาเพื่อให้เสนอรายช่ือและผลงาน/เอกสารประกอบการพิจารณามายัง

มหาวิทยาลัย 
9. กองทรพัยากรมนุษย์รบัเรื่องจากคณะวิชาแล้ว ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ และเอกสารต่างๆ  

ตามข้อบังคับฯ  
10. เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรองอธิการบดฝี่ายบริหารพจิารณาก่อนน าเสนอทีป่ระชุมพิจารณากลั่นกรอง 

การต่อเวลาราชการฯ พิจารณาต่อไป 
11. นัดประชุมคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการฯ  
12. จัดท าหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมเพือ่เสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาฯ 
13. ที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองการต่อเวลาฯ พิจารณารายช่ือ คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการและ

เอกสารทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหเ้ป็นไปตามข้อบงัคับฯ 
14 ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการฯ 



15. จัดท าบันทึกแจ้งคณะวิชา กรณีที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาฯ มมีติให้ผู้ขอต่อเวลา
ราชการ/ต่อการจ้างแก้ไขเอกสาร/ขอผลงานเพิ่มเตมิ/เอกสารเพิม่เติม เพื่อด าเนินการและสง่กลับมายังมหาวิทยาลัยเพื่อ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาต่อเวลาราชการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

16.จัดท าบันทึกเสนอรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเข้าข่ายตามเกณฑ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการฯ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

17. ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยัพจิารณารายช่ือตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการฯ 
เสนอ (อนมุัติ/อนุมัติแบบมเีงื่อนไข/ไม่อนมุัติ) 

18. จัดท าค าสั่งต่อเวลา/ต่อการจ้างรายช่ือผูท้ี่ได้รับการอนมุัติการต่อเวลาราชการ/ต่อการจ้างตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย กรณีผู้ที่ได้รับการการต่อเวลาราชการ/ต่อการจ้างอนุมัติแบบมีเงื่อนไข เช่น รอเอกสารการเผยแพร่ หรือด ารง
ต าแหนง่ทางวิชาการตามเกณฑ์ทีก่ าหนดภายในสิน้ปงีบประมาณที่จะเกษียณอายุ (30 กันยายน) มหาวิทยาลัยจะยงัไมม่กีาร
ด าเนินการออกค าสั่งจนกว่าจะมเีอกสารรบัรองว่าผู้นัน้ได้ด าเนนิการและมีคุณสมบัตเิปน็ไปตามเกณฑ์และเงือ่นไขที่ก าหนด
ภายในสิ้นปีงบประมาณที่จะเกษียณอายุเกษียณอายุ (30 กันยายน) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงด าเนินการออกค าสั่งต่อเวลา
ราชการฯ/ต่อการจ้างผู้นั้น 

19. แจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ 
- คณะวิชาต้นสังกัด 
- กองแผนงาน (อัตราก าลงั) 
- กองคลัง (เงินเดือน) 
- งานบริหารทรพัยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ (ประวัต)ิ 
- กองกฎหมายท าสัญญาจ้าง (กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย) 
- กรมบัญชีกลาง (กรณีข้าราชการฯ) 

 
หมายเหต ุ ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปงีบประมาณ 

ผู้รบัผิดชอบหลัก : นางสาวสุนทรี  รุ่งเรือง 
ผู้รบัผิดชอบรอง : นางทัตพิชาภรณ์ อนันตวิรุฬห ์

 : นางสาวนฤมล  ธรรมมานอก 
 
 
 
 


