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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

อปัสร กิจเจรญิคา้ 

ผ ูอํ้านวยการสาํนกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เสน้ทางความกา้วหนา้ของบคุลากรสายสนบัสนนุ 

ในมหาวิทยาลยัศิลปากร 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

สายงานตําแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลยั 

1. สายบรหิาร 
         1.1 กล ุม่บรหิารวิชาการ (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี/เทียบเท่า) 

      1.2 กล ุม่อํานวยการ 
        (1) ผ ูอํ้านวยการสาํนกังานอธิการบดี 

    ผ ูอํ้านวยการสาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 
         (2) ผ ูอํ้านวยการกอง เลขานกุารคณะ หรอืตําแหน่งท่ีเรยีกช่ือ
    อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

2. สายวิชาการ (ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผ ูช่้วยศาสตราจารย ์และอาจารย)์ 

3. สายสนบัสนนุ  
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

สายงานตําแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุ 

1. กล ุม่หวัหนา้งาน 
2. กล ุม่ปฏิบติัการ 
3. กล ุม่ปฏิบติังาน 
 

นอกจากน้ี สภามหาวิทยาลยัไดก้าํหนดใหมี้ตําแหน่ง* 
• ท่ีปรกึษาสว่นงาน (เทียบเท่าระดบัเช่ียวชาญ) 
• ท่ีปรกึษาหน่วยงานภายในระดบักอง (เทียบเท่าระดบัชํานาญการพิเศษ) 

 
------------------ 
* ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยแผนอตัรากาํลงับคุลากร การกาํหนดกรอบอตัรากาํลงับคุลากร และการ
บรหิารกรอบอตัรากาํลงั พ.ศ. 2561 ขอ้ 12 วรรคสาม 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

กล ุม่หวัหนา้งาน ไดแ้ก ่ตําแหน่ง 

• ผ ูช่้วยผ ูอํ้านวยการกอง  

• ผ ูช่้วยเลขานกุารคณะ  

• ผ ูช่้วยหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรยีกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีเทียบเท่ากอง 

• หวัหนา้งาน 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

จดุเริม่ตน้ของพนกังานมหาวิทยาลยัศิลปากรสายสนบัสนนุ 

ระดบัปฏิบติัการ   

วฒิุปรญิญาตร ี    19,500   บาท     เต็มขัน้  34,970   บาท 

วฒิุปรญิญาโท      22,750   บาท     เต็มขัน้  34,970   บาท 

วฒิุปรญิญาเอก    27,300   บาท     เต็มขัน้   56,680  บาท 

 

  

   

ระดบัปฏิบติังาน  
วฒิุ ปวช.     12,220 บาท     เต็มขัน้  27,320 บาท 

วฒิุ ปวท.     14,100 บาท     เต็มขัน้  27,320 บาท  

วฒิุ ปวส.     14,950 บาท     เต็มขัน้  27,320 บาท 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งท่ีสงูข้ึน 

สายบรหิาร/ผ ูทํ้างานบรหิาร 

38,120 

38,130 

56,680 

19,570 

47,410 

28,850 

หวัหนา้งาน 

56,250 

56,260 

77,500 

35,000 

66,880 

45,630 

ผ ูอํ้านวยการกอง/

เทียบเท่า 

67,500 

67,510 

92,000 

43,000 

79760 

55,250 

ผ ูอํ้านวยการ

สาํนกังานอธิการบดี/

เทียบเท่า 

ปฏิบติัการ 

27,230 

27,240 

34,970 

19,500 

31,110 

23,370 

คา่กลางขัน้ตํา่  คา่กลางขัน้สงู 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งท่ีสงูข้ึน 

โดยทําผลงานวิชาการ 

27,230 

27,240 

34,970 

19,500 

31,110 

23,370 

ปฏิบติัการ 

38,120 

38,130 

56,680 

19,570 

47,410 

28,850 

ชํานาญการ 

52,350 

52,360 

75,910 

28,790 

64,140 

40,570 

ชํานาญการพิเศษ 

65,290 

65,300 

89,760 

40,820 

77,530 

53,060 

เช่ียวชาญ 

76,790 

76,800 

96,620 

56,960 

86,710 

66,880 

เช่ียวชาญพิเศษ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งท่ีสงูข้ึน 

โดยทําผลงานวิชาการ 

21,130 

21,140 

27,320 

14,950 

24,230 

18,040 

ปฏิบติังาน 

วฒิุ ปวส. 

31,810 

31,820 

50,380 

13,250 

41,100 

22,530 

ชํานาญงาน 

45,650 

45,660 

71,270 

20,040 

58,470 

32,850 

ชํานาญงานพิเศษ 

14,940 

14,950 

21,130 

12,220 

18,040 

13,580 

ปฏิบติังาน  

วฒิุ ปวช. 

24,230 

27,320 

21,140 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ความหมาย “เสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path)” 
 
เสน้ทางความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 

แต่ละตําแหน่งในองคก์ร ซ่ึงแสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพ 
ของพนกังานเม่ือเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร โดยการสัง่สม 
ประสบการณแ์ละผลงานผา่นการเรยีนร ูง้านท่ีหลากหลาย 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

เสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path) พนกังานสายสนบัสนนุ 

 
1. เสน้ทางในสายงานวิชาการ 

 
 2. เสน้ทางในสายงานบรหิาร 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

 เสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path) สายสนบัสนนุ 

 

 

ชํานาญ 

งานพิเศษ 

ชํานาญงาน 

ปฏิบติังาน 

กล ุม่ปฏิบติังาน 

เติบโตในสายงานวิชาการ 

ทําผลงานทางวิชาการ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

เสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path) สายสนบัสนนุ 
 

 
เช่ียวชาญ 

พิเศษ 

เช่ียวชาญ 

ชํานาญการพิเศษ 

ชํานาญการ 

ปฏิบติัการ 

กล ุม่ปฏิบติัการ 

เติบโตในสายงานวิชาการ 

ทําผลงานวิชาการ 



13 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

 เสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path) สายสนบัสนนุ 

 

ผ ูอํ้านวยการ 

-สนง.อธิการบดี 

- สนง.สภาฯ 

ผ ูอํ้านวยการกอง / 
เลขานกุารคณะ 

หวัหนา้งาน 

ระดบัปฏิบติัการ 

กล ุม่บรหิาร 

เติบโตในสายงานบรหิาร 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

เสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path) สายสนบัสนนุ  
 

 

ผ ูอํ้านวยการ 
-สนง.อธิการบดี 

- สนง.สภาฯ 
 

ผ ูอํ้านวยการกอง / 
เลขานกุารคณะ 

หวัหนา้งาน 

ระดบัชํานาญการ /  
ระดบัชํานาญการพิเศษ 

ระดบัปฏิบติัการ 

ลกูผสม 

เติบโตในสายงานบรหิาร+

ทําผลงานวิชาการ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

เสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path) สายสนบัสนนุ 
 

 

 

ผ ูอํ้านวยการ 

-สนง.อธิการบดี 

- สนง.สภาฯ 

 
ผ ูอํ้านวยการกอง / 

เลขานกุารคณะ 

ระดบัชํานาญการพิเศษ  

3 ปี 

ระดบัชํานาญการ  

7 ปี 

ลกูผสม 

เติบโตในสายงานบรหิาร+

ทําผลงานวิชาการ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การเลื่อนตําแหน่งโดยทําผลงานวิชาการ 

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม ่

นักการเงินปฏิบัติการ นักการเงินชํานาญการ 

นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการพิเศษ 

นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการพิเศษ นักวิชาการอุดมศึกษาเชี่ยวชาญ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การเลื่อนตําแหน่งจาก “พนกังาน” ส ูร่ะดบั “ผ ูทํ้างานบรหิาร” 

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม ่

ตําแหน่งผ ูทํ้างานบรหิาร 

นกัวิชาการอดุมศึกษาปฏิบตักิาร  

นกัวิชาการอดุมศึกษาชาํนาญการ 

นกัวิชาการอดุมศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

หัวหนา้งานบริหารและธรุการ 

นกัการเงนิปฏิบตักิาร 

นกัการเงนิชาํนาญการ 

นกัการเงนิชาํนาญการพิเศษ 

หัวหนา้งานการเงนิ 

นกัวิชาการอดุมศึกษาปฏิบตักิาร  

นกัวิชาการอดุมศึกษาชาํนาญการ 

นกัวิชาการอดุมศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

หัวหนา้งานบริการการศึกษา 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม ่

หัวหนา้งานบริหารและธรุการ ผูอ้าํนวยการกอง/เลขานกุารคณะ 

หัวหนา้งานการเงนิ ผูอ้าํนวยการกอง/เลขานกุารคณะ 

หัวหนา้งานบริการการศึกษา ผูอ้าํนวยการกอง/เลขานกุารคณะ 

การเลื่อนตําแหน่งเขา้ส ูตํ่าแหน่งสายบรหิาร กล ุม่อํานวยการ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

    การเลื่อนตําแหน่งเขา้ส ูตํ่าแหน่งสายบรหิาร กล ุม่อํานวยการ 

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม ่ ตําแหน่งใหม ่

หัวหนา้งาน 

≥ 3 ปี 

ผูอ้าํนวยการกอง/

เทียบเทา่ 

ผอ.สาํนกังานอธิการบด/ี 

ผอ.สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 

ชาํนาญการพิเศษ  

≥ 3 ปี 

ผูอ้าํนวยการกอง/

เทียบเทา่ 

ผอ.สาํนกังานอธิการบด/ี 

ผอ.สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 

ชาํนาญการ 

≥ 7 ปี 

ผูอ้าํนวยการกอง/

เทียบเทา่ 

ผอ.สาํนกังานอธิการบด/ี 

ผอ.สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม ่

หัวหนา้งาน 

≥ 3 ปี 

เลขานกุารคณะ /เลขานกุารสว่นงาน 

ชาํนาญการพิเศษ  

≥ 3 ปี 

เลขานกุารคณะ /เลขานกุารสว่นงาน 

ชาํนาญการ 

≥ 7 ปี 

เลขานกุารคณะ /เลขานกุารสว่นงาน 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

องคป์ระกอบและขอ้จํากดั 

ในการกาํหนดเสน้ทางความกา้วหนา้  
 

• โครงสรา้งองคก์ร 

• หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

1. โครงสรา้งองคก์ร  

  สอดคลอ้งตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2559 

 

2. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น 

      - เป็นตาํแหนง่ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหนง่ 

 - มหีนา้ท่ี ความรบัผดิชอบ คณุภาพ ความยุง่ยากของ 

   งานในตาํแหนง่เพ่ิมขึน้หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสาํคญั 

 - คาํนงึถึงความมปีระสิทธิภาพ ความไมซ่ํา้ซอ้น ประหยดั 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

โครงสรา้งองคก์รตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัศิลปากร  

พ.ศ. 2559 

 

 
สว่นงาน 

• สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 

• สาํนกังานอธิการบดี 

• คณะ/สว่นงานท่ีเทียบเท่าคณะ 

หน่วยงานภายใน 

• กอง/หน่วยงานท่ีเทียบเท่ากอง 

หน่วยงานยอ่ย 

• งาน 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

โครงสรา้งองคก์รตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2559 

 

 
 (1) สาํนกังานอธิการบดี 

 - กอง 

         - งาน 

 (2) คณะ , บณัฑิตวิทยาลยั 

 - สาํนกังานคณบดี 

         - งาน 

 (3) ศนูย ์สถาบนั สาํนกั หอศิลป์ 

 - สาํนกังานศนูย ์สาํนกังานสถาบนั สาํนกังานหอศิลป์  

         - งาน 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

หลกัเกณฑแ์ละรปูแบบการกาํหนดตําแหน่งใหส้งูข้ึน 

 ตําแหน่งสายบรหิาร กล ุม่อํานวยการ 

 ตําแหน่งผ ูทํ้างานบรหิาร 

 ตําแหน่งชํานาญการ เช่ียวชาญฯ  
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

เสน้ทางความกา้วหนา้ในสายงานบรหิาร 

ตําแหน่งสายบรหิาร 

กล ุม่อํานวยการ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งท่ีสงูข้ึน 

38,120 

38,130 

56,680 

19,570 

47,410 

28,850 

หวัหนา้งาน 

56,250 

56,260 

77,500 

35,000 

66,880 

45,630 

ผ ูอํ้านวยการกอง/

เทียบเท่า 

67,500 

67,510 

92,000 

43,000 

79760 

55,250 

ผ ูอํ้านวยการ

สาํนกังานอธิการบดี/

เทียบเท่า 
ปฏิบติัการ 

27,230 

27,240 

34,970 

19,500 

31,110 

23,370 

คา่กลางขัน้ตํา่  คา่กลางขัน้สงู 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ตําแหน่งสายบรหิาร กล ุม่อํานวยการ 

หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ 
1  มีกรอบตําแหน่งตามโครงสรา้งหน่วยงานของมหาวิทยาลยั 
  

2  เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานประจํา วฒิุปรญิญาตรข้ึีนไป 
 

3  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น 

 - เป็นตําแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง 

 - มีหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ คณุภาพ ความย ุง่ยากของงาน 

    ในตําแหน่งเพ่ิมข้ึนหรอืเปลี่ยนแปลงในสาระสาํคญั 

 - คํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ํ่าซอ้น ประหยดั 

 - มีผลการประเมินการปฏิบติังานใน 2 รอบการประเมิน 

    กอ่นยืน่เรือ่ง ไมต่ํ่ากว่าระดบัดี ( 3.5 หรอื 70% ข้ึนไป) 

4  มีเงินเดือนไมต่ํ่ากว่าขัน้ต่ําของระดบัท่ีจะแต่งตัง้  
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

หลกัการในการกาํหนดกรอบตําแหน่ง 

ตําแหน่งสายบรหิาร กล ุม่อํานวยการ 

 กรอบตําแหน่งตอ้งสอดคลอ้งตามโครงสรา้งองคก์รท่ีมีการ

จดัตัง้สว่นงานและแบ่งหน่วยงานภายในตามกฎหมาย 

 

 กรอบตําแหน่งผ ูบ้รหิารมี 2 ระดบั 

 ระดบัสงู   :   ผ ูบ้รหิารระดบัผ ูอํ้านวยการสาํนกังานอธิการบดี 

                              ผ ูอํ้านวยการสาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 

 ระดบักลาง : ผ ูบ้รหิารระดบัผ ูอํ้านวยการกอง เลขานกุารคณะ  

                              หรอืเทียบเท่า  
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ตําแหน่งผ ูอํ้านวยการสาํนกังานอธิการบดี/ 

ผ ูอํ้านวยการสาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 

 • มีคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกาํหนด 

• มีคณุวฒิุไมต่ํ่ากว่าปรญิญาตร ี 

• ดํารงตําแหน่งผ ูบ้รหิาร ตําแหน่งผ ูอํ้านวยการกอง หรอืเทียบเท่า           

ไมน่อ้ยกว่า 4 ปี  

• มีประสบการณเ์ก่ียวขอ้งกบังานของตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้และ  

ระยะเวลาตามท่ี ก.บ.ม.กาํหนด 

•  มีอตัราเงินเดือนไมต่ํ่ากว่าขัน้ต่ําของระดบัตําแหน่งผ ูอํ้านวยการ

สาํนกังานอธิการบดี/ผ ูอํ้านวยการสาํนกังานสภามหาวิทยาลยั

(43,000 บาท) 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ตําแหน่งผ ูอํ้านวยการกอง/เลขานกุารคณะ/เทียบเท่า 

• มีคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกาํหนด

ตําแหน่งสายงานหลกัตามลกัษณะของงาน โดยมีคณุวฒิุไมต่ํ่ากว่า

ปรญิญาตร ี 

• ดํารงตําแหน่งผ ูบ้รหิาร ต.ผ ูอํ้านวยการกอง หรอื 

       ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี  หรอื 

       ตําแหน่งชํานาญการ ไมน่อ้ยกว่า 7 ปี  

•  มีประสบการณเ์ก่ียวขอ้งกบังานของตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ 

       อยา่งนอ้ย 3 ปี   

•  มีอตัราเงินเดือนไมต่ํ่ากว่าขัน้ต่ําของระดบัตําแหน่งผ ูอํ้านวยการกอง  

(35,000 บาท) 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การเขา้ส ูตํ่าแหน่งบรหิาร 
 

การนบัระยะเวลา 

สามารถนบัระยะเวลาช่วงท่ีรกัษาการในตําแหน่งบรหิารเพ่ือใชเ้ป็น

ระยะเวลาในการประเมินเขา้ส ูตํ่าแหน่งผ ูบ้รหิารตวัจรงิได ้
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 ตําแหน่งผ ูทํ้างานบรหิาร 



34 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ตําแหน่งผ ูทํ้างานบรหิาร 
• กรอบตําแหน่งตอ้งสอดคลอ้งตามโครงสรา้งหน่วยงานยอ่ยท่ีมี

การแบ่งหน่วยงานตามกฎหมาย 

• มีคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกาํหนด

ตําแหน่งสายงานหลกัตามลกัษณะของงาน โดยมีคณุวฒิุไมต่ํ่ากว่า

ปรญิญาตร ี 

• เป็นพนกังานประจํา  

• มีอตัราเงินเดือนไมต่ํ่ากว่าขัน้ต่ําของระดบัตําแหน่งหวัหนา้งาน 

(19,570 บาท) 

 

หลกัการในการกาํหนดกรอบตําแหน่ง 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 
เสน้ทางความกา้วหนา้ในสายงานวิชาการ 

โดยทําผลงานทางวิชาการ 

ตําแหน่งระดบัชํานาญการ ขํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญฯ  

ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ  
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ตําแหน่งชํานาญงาน/ ชํานาญการ ของสายสนบัสนนุ  

หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ 
1 ทกุตําแหน่งของระดบัปฏิบติังาน สาํหรบัเขา้ส ูร่ะดบัชํานาญงาน 

 ทกุตําแหน่งของระดบัปฏิบติัการ สาํหรบัเขา้ส ูร่ะดบัชํานาญการ 

2  เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ประเภทพนกังานประจํา  

3  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น 

 - เป็นตําแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง 

 - มีหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ คณุภาพ ความย ุง่ยากของงาน 

    ในตําแหน่งเพ่ิมข้ึนหรอืเปลี่ยนแปลงในสาระสาํคญั 

 - คํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ํ่าซอ้น ประหยดั 

 - มีผลการประเมินการปฏิบติังานใน 2 รอบการประเมิน 

    กอ่นยืน่เรือ่ง ไมต่ํ่ากว่าระดบัดี ( 3.5 หรอื 70% ข้ึนไป) 

4  มีเงินเดือนไมต่ํ่ากว่าขัน้ต่ําของระดบัท่ีจะแต่งตัง้  
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญฯ ของสายสนบัสนนุ  

หลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ 
1  มีการประเมินค่างานของตําแหน่งและสภามหาวิทยาลยักาํหนดกรอบตําแหน่ง 

2  เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ประเภทพนกังานประจํา  

3  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น 

 - เป็นตําแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง 

 - มีหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ คณุภาพ ความย ุง่ยากของงาน 

    ในตําแหน่งเพ่ิมข้ึนหรอืเปลี่ยนแปลงในสาระสาํคญั 

 - คํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ํ่าซอ้น ประหยดั 

 - มีผลการประเมินการปฏิบติังานใน 2 รอบการประเมิน 

    กอ่นยืน่เรือ่ง ไมต่ํ่ากว่าระดบัดี ( 3.5 หรอื 70% ข้ึนไป) 

4  มีเงินเดือนไมต่ํ่ากว่าขัน้ต่ําของระดบัท่ีจะแต่งตัง้  
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

หลกัการในการกาํหนดกรอบตําแหน่งสายสนบัสนนุ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

กรอบตําแหน่งชํานาญการ เช่ียวชาญฯ 

กล ุม่ปฏิบติังาน 

• ตําแหน่งระดบัชํานาญงาน  มีจํานวนกรอบไดท้กุตําแหน่งท่ีมีคนครอง*  

• ตําแหน่งระดบัชํานาญงานพิเศษ  (สภาฯ กาํหนดจํานวนกรอบ) 
 

กล ุม่ปฏิบติัการ 

• ตําแหน่งระดบัชํานาญการ มีจํานวนกรอบไดท้กุตําแหน่งท่ีมีคนครอง*   

• ตําแหน่งระดบัชํานาญการพิเศษ   (สภาฯ กาํหนดจํานวนกรอบ) 

• ตําแหน่งระดบัเช่ียวชาญ (สภาฯ กาํหนดจํานวนกรอบ) 

• ตําแหน่งระดบัเช่ียวชาญพิเศษ  (สภาฯ กาํหนดจํานวนกรอบ) 

--------------------------- 

* ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยแผนอตัรากําลงับคุลากร การกาํหนดกรอบอตัรากําลงับคุลากร และการบรหิารกรอบ

อตัรากาํลงั พ.ศ. 2561 ขอ้ 12 วรรคสอง 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

กรอบตําแหน่งทางวิชาการ 

พนกังานวฒิุต่ํากว่าปรญิญาตร ี พนกังานวฒิุปรญิญาตรข้ึีนไป 

เริม่ตน้

ปฏิบติังาน 

ชํานาญ

งาน 

ชํานาญ

งานพิเศษ 

เริม่ตน้

ปฏิบติัการ 

ชํานาญ

การ 

ชํานาญ

การพิเศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญ

พิเศษ 

ทกุคน ทกุคน บางคน 

  

ทกุคน ทกุคน บางคน บางคน บางคน 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ผ ูร้บัการประเมินฯ ตอ้งมีอตัราเงินเดือนไมต่ํ่ากว่า 

ขัน้ต่ําของระดบัตําแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ใหส้งูข้ึน  

ตําแหน่งระดบัชํานาญงาน ถึงระดบัชํานาญงานพิเศษ  

 -  ระดบัชํานาญงาน  ขัน้ 13,250 บาท 

 -  ระดบัชํานาญงานพิเศษ  ขัน้ 20,040 บาท 

ตําแหน่งระดบัชํานาญการ ถึงระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 

 -   ระดบัชํานาญการ  ขัน้ 19,570 บาท 

 -  ระดบัชํานาญการพิเศษ  ขัน้ 28,790 บาท 

 -  ระดบัเช่ียวชาญ   ขัน้ 40,820 บาท 

 -  ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ  ขัน้ 56,960 บาท 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งท่ีสงูข้ึน 

โดยทําผลงานวิชาการ 

27,230 

27,240 

34,970 

19,500 

31,110 

23,370 

ปฏิบติัการ 

38,120 

38,130 

56,680 

19,570 

47,410 

28,850 

ชํานาญการ 

52,350 

52,360 

75,910 

28,790 

64,140 

40,570 

ชํานาญการพิเศษ 

65,290 

65,300 

89,760 

40,820 

77,530 

53,060 

เช่ียวชาญ 

76,790 

76,800 

96,620 

56,960 

86,710 

66,880 

เช่ียวชาญพิเศษ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งท่ีสงูข้ึน 

โดยทําผลงานวิชาการ 

21,130 

21,140 

27,320 

14,950 

24,230 

18,040 

ปฏิบติังาน 

วฒิุ ปวส. 

31,810 

31,820 

50,380 

13,250 

41,100 

22,530 

ชํานาญงาน 

45,650 

45,660 

71,270 

20,040 

58,470 

32,850 

ชํานาญงานพิเศษ 

14,940 

14,950 

21,130 

12,220 

18,040 

13,580 

ปฏิบติังาน  

วฒิุ ปวช. 

24,230 

27,320 

21,140 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

หลกัเกณฑก์ารประเมินเพ่ือกาํหนดตําแหน่ง 

 -  ผลสมัฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของตําแหน่งท่ีครองอย ู ่

 -  ความร ู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็น  

 - ผลงานท่ีแสดงความเป็นผ ูชํ้านาญการฯ 

 - จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดั ความร ู้

ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสาํหรบัตําแหน่ง 

 

 

 

 

ผ ูป้ระเมิน   คณะกรรมการประจําสว่นงาน 

องคป์ระกอบการประเมิน 

• ผลสมัฤทธ์ิของงานตามตวัช้ีวดัของตําแหน่งท่ีครองอย ู ่

• ความร ูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสาํหรบัตําแหน่งท่ี

จะประเมิน 

ผา่นประเมิน (ทกุกรณีท่ีขอกาํหนดตําแหน่ง)  

• วิธีปกติ  ระดบัดี (70 – 79%) ข้ึนไป 

• วิธีพิเศษ ระดบัดี (70 – 79%) ข้ึนไป 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การประเมินผลงานท่ีแสดงความชํานาญฯ 

 ผลงานท่ีแสดงความชํานาญงาน /ชํานาญงานพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัชํานาญงาน ระดบัชํานาญงานพิเศษ 

1. คูม่อืปฏิบตังิานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เลม่ (100%) 

หรอื 

1. คูม่อืปฏิบตังิานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เลม่ (100%) 

และ 

ผลงานเชงิวิเคราะห/์สงัเคราะห ์(เป็นเจา้ของและ

เป็นหลกั ≥ 50%)  หรือ 

2. ผลงานเชงิวิเคราะห/์สงัเคราะห ์(เป็นเจา้ของและ

เป็นหลกั ≥ 50%) หรือ 

ผลงานวิจยั (เป็นเจา้ของและเป็นหลกั ≥ 50% ขึน้

ไป)  หรือ 

ผลงานวิจยั (เป็นเจา้ของและเป็นหลกั ≥ 50%) 

หรือ 

ผลงานลกัษณะอ่ืน (เป็นเจา้ของและเป็นหลกั ≥ 

50%ขึน้ไป)  

ผลงานลกัษณะอ่ืน (เป็นเจา้ของและเป็นหลกั ≥ 

50%) 

ผา่นการประเมนิผลงานในระดบัดขีึน้ไป ผา่นการประเมนิผลงานในระดบัดขีึน้ไป 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ผลงานท่ีแสดงความชํานาญการ /ชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัชํานาญการ ระดบัชํานาญการพิเศษ 

คูม่อืปฏิบตังิานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เลม่ (100%) หรอื  

ผลงานเชงิวิเคราะห/์สงัเคราะห ์(เป็นเจา้ของและเป็น

หลกั ≥ 50%)  หรอื 

ผลงานวิจยั (เป็นเจา้ของและเป็นหลกั ≥ 50%)  หรอื 

ผลงานลกัษณะอ่ืน (เป็นเจา้ของและเป็นหลกั ≥ 50%)  

วิธีท่ี 1  

1. ผลงานเชงิวิเคราะห/์สงัเคราะห ์(เป็นเจา้ของและ

เป็นหลกั ≥ 50%) และ 

2. ผลงานวิจยั หรือผลงานลกัษณะอ่ืน (เป็นเจา้ของ

และเป็นหลกั ≥ 50%) 

วิธีท่ี 2  

ผลงานวิจยั และหรือผลงานลกัษณะอ่ืน รวม 2เร่ือง 

ขึน้ไป  (เป็นเจา้ของและเป็นหลกั ≥ 50%) 

ผา่นการประเมนิผลงานในระดบัดขีึน้ไป ผา่นการประเมนิผลงานในระดบัดขีึน้ไป 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ผลงานท่ีแสดงความเช่ียวชาญ /เช่ียวชาญพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัเช่ียวชาญ ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 

วิธีท่ี 1  

1. ผลงานเชงิวิเคราะห ์สงัเคราะห ์หรือผลงาน

ลกัษณะอ่ืน อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง (เป็นเจา้ของ 

100%)  และ 

2. ผลงานวิจยั ตพิีมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาตหิรือ

นานาชาต ิอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง (เป็นเจา้ของและเป็น

หลกั ≥ 50%) 

วิธีท่ี 1  

1. ผลงานเชงิวิเคราะห/์สงัเคราะห ์หรือผลงาน

ลกัษณะอ่ืน 1 เร่ือง (เป็นเจา้ของและเป็นหลกั 

100%) และ 

2. ผลงานวิจยั ตพิีมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาตหิรือ

นานาชาต ิอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง (เป็นเจา้ของและเป็นหลกั 

≥ 50%) 

วิธีท่ี 2 

1. ผลงานวิจยัและหรือผลงานลกัษณะอ่ืน  ตพิีมพ์

เผยแพร่ในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิอยา่งนอ้ย 2 

เร่ือง (เป็นเจา้ของและเป็นหลกั ≥ 50%) 

วิธีท่ี 2  

ผลงานวิจยั และหรือผลงานลกัษณะอ่ืน ตพิีมพ์

เผยแพร่ในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิอยา่งนอ้ย 2 เร่ือง 

(เป็นเจา้ของและเป็นหลกั ≥ 50%) 

ผา่นการประเมนิผลงานในระดบัดมีากขึน้ไป ผา่นการประเมนิผลงานในระดบัดมีากขึน้ไป 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ค ู่มือปฏิบติังาน 

 

 

 

 

1. ลกัษณะของค ู่มือปฏิบติังาน 

• เป็นเอกสารแสดงเสน้ทางการทํางานในงานหลกัของตําแหน่งตัง้แต่จดุเริม่ตน้จน

สิ้นสดุกระบวนการ  

• ระบขุัน้ตอน ระยะเวลาผ ูร้บัผิดชอบ ผ ูท่ี้เกี่ยวขอ้ง และรายละเอียดของ

กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน  

• อา้งอิงกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งในการปฏิบติังาน  

• แนวทางแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานดงักลา่ว  

      ซ่ึงตอ้งใชป้ระกอบการปฏิบติังานมาแลว้ และตอ้งมีการปรบัปรงุ 

      เปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบติังาน 

2. ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการประจําคณะ/สว่นงาน 

3. วิธีการเผยแพร ่ 

 ใหเ้ผยแพรผ่ลงานไดภ้ายหลงัผา่นการประเมินจากคณะอนกุรรมการ

ผ ูท้รงคณุวฒิุเพ่ือประเมินผลงานและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพแลว้ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ลกัษณะของงานเชิงวิเคราะห ์

 

 

 

 

• ผลงานท่ีแสดงการแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของเรือ่งอยา่ง

มีระบบ  

• มีการศึกษาในแต่ละองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์อง

องคป์ระกอบต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดความร ูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนัน้ ๆ 

ซ่ึงเป็นประโยชนต่์องานของหน่วยงานหรอืมหาวิทยาลยั) 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ลกัษณะของงานเชิงสงัเคราะห ์

 

 

 

 

• ผลงานท่ีแสดงการรวบรวมเน้ือหาสาระต่าง ๆ หรอื

องคป์ระกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั โดยตอ้งอาศยัความคิด

สรา้งสรรคใ์นการสรา้งรปูแบบหรอืโครงสรา้งเบ้ืองตน้ เพ่ือให้

เกิดแนวทางหรอืเทคนิควิธีการใหมใ่นเรือ่งนัน้ ๆ ซ่ึงเป็น

ประโยชนต่์องานของหน่วยงานหรอืมหาวิทยาลยั 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ลกัษณะของผลงานวิจยั 

 

 

 

 

• ผลงานท่ีเป็นงานศึกษาหรอืงานคน้ควา้อยา่งมีระบบดว้ยวิธี

วิทยาการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรบั และมีวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจนเพ่ือใหไ้ดม้า

ซ่ึงขอ้มลูคําตอบหรอืขอ้สรปุรวมท่ีเป็นประโยชนแ์ละนําไปส ูก่าร

ปรบัปรงุพฒันาหรอืแกไ้ขปัญหาในงานของหน่วยงานหรอื

สถาบนัอดุมศึกษา 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ลกัษณะของผลงานลกัษณะอ่ืน 

 

 

 

• สิ่งประดิษฐห์รอืผลงานสรา้งสรรคห์รอืผลงานดา้นศิลปะ ตกแต่ง 

ซอ่มบํารงุ ซ่ึงมิใช่มีลกัษณะเป็นเอกสาร หนงัสือ ค ู่มือ หรอืงานวิจยั 

• ผลงานท่ีเสนอจะตอ้งประกอบดว้ยบทวิเคราะหท่ี์อธิบายและช้ีใหเ้ห็น

ว่างานดงักลา่วเป็นประโยชนแ์ละนําไปส ูก่ารปรบัปรงุพฒันางานหรอื

แกไ้ขปัญหาในงาน   

• ผลงานดงักลา่วตอ้งเป็นผลงานท่ีผา่นการพิสจูนห์รอืมีหลกัฐานท่ี

แสดงถึงคณุค่าของผลงานนัน้ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ขัน้ตอนการเสนอขอกาํหนดตําแหน่งระดบัชํานาญงาน - ชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

• ผ ูเ้สนอฯ ยืน่เรือ่งตามแบบท่ีกาํหนด พรอ้มผลงาน 6 ชดุ 

• ผลการประเมินการปฏิบติังาน 2 รอบการประเมินฯ 

• หน่วยงานการเจา้หนา้ท่ีรบัเรือ่ง ตรวจสอบคณุสมบติั ผลงาน ฯ 

• เสนอคณะกรรมการประจําสว่นงาน 

 - กลัน่กรอง 

 - ประเมินผลสมัฤทธ์ิ ความร ูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 

• เสนอมหาวิทยาลยัดําเนินการต่อไป 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ขัน้ตอนการเสนอขอกาํหนดตําแหน่งระดบัเช่ียวชาญ - เช่ียวชาญพิเศษ 

 

 

 

 

1 มหาวิทยาลยัประกาศรบัสมคัรคดัเลือก 

2 ผ ูเ้สนอฯ ยืน่เรือ่งตามแบบท่ีกาํหนดพรอ้มผลงาน 6 ชดุ ไดแ้ก ่

      (1) ผลงานท่ีแสดงความเช่ียวชาญ /เช่ียวชาญพิเศษ 

      (2) ผลงานบรกิารทางวิชาการ/งานวิชาชีพบรกิารสงัคม 

 กรณีระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ผลงานจะตอ้งแสดงถึงการเป็นท่ียอมรบัระดบัชาติ 

           หรอืนานาชาติ 

3 ผลการประเมินการปฏิบติังาน 2 รอบการประเมินฯ 

4 หน่วยงานการเจา้หนา้ท่ีรบัเรือ่ง ตรวจสอบคณุสมบติั ผลงาน ฯ เสนอคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน 

    - กลัน่กรอง 

    - ประเมินผลสมัฤทธ์ิ ความร ูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 

5 เสนอมหาวิทยาลยัดําเนินการต่อไป 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งสงูข้ึน มี 2 วิธี 
1. วิธีปกติ 

 1.1 มีคณุสมบติัเฉพาะตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง 

 1.2 ไดร้บัเงินเดือนไมต่ํ่ากว่าขัน้ต่ําของระดบัท่ีจะแต่งตัง้ 

2. วิธีพิเศษ 

       2.1 สาํหรบัตําแหน่งระดบัชํานาญการ ระดบัชํานาญการพิเศษ  

  ระดบัเช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ท่ีมีคณุสมบติัเฉพาะ 

 ตําแหน่งแตกต่างไปจากมาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง เช่น  

             การขอขา้มระดบัชัน้  

       2.2 ไดร้บัเงินเดือนไมต่ํ่ากว่าขัน้ต่ําของระดบัท่ีจะแต่งตัง้ 

       2.3 ระดบัคณุภาพของผลงานจะตอ้งสงูกว่าวิธีปกติ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

มหาวิทยาลยั โดยมต ิก.บ.ม. ประกาศ

จาํนวนตาํแหนง่ของคณะ/สว่นงาน 

เพ่ือใชป้ระเมนิใหด้าํรงตาํแหนง่สงูขึน้ 
 

กรณีมปีระกาศเปิดใหค้ดัเลอืก 
 

กรณียงัไมม่ปีระกาศใหค้ดัเลอืก 
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ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

กรณีมีประกาศเปิดใหค้ดัเลือก 
 

 

 

คณะ/สว่นงานโดยมตคิณะกรรมการ

ประจาํคณะ/สว่นงาน มมีตใิหเ้ปิด

คดัเลอืกกรอบตาํแหนง่ท่ียงัว่าง 
 

ก.บ.ม. มมีตใิหเ้ปิดคดัเลอืก 

ปีละ 2 ครัง้ 
 

พนกังานฯ ย่ืนเร่ืองขอตามแบบคาํขอ

พรอ้มผลงานไปท่ีตน้สงักดั 
 

คณะ/สว่นงานตรวจสอบ 

และเสนอคณะกรรมการประจาํคณะ/

สว่นงาน ประเมนิความรู้

ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

กรณีมีประกาศเปิดใหค้ดัเลือก 
 

 

 

 ก.บ.ม.พิจารณา 

- แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการสอบสมัภาษณ ์

- สง่ให ้ก.พ.ต. (คณะอนกุรรมการพิจารณา

การขอกาํหนดระดบัตาํแหนง่เพื่อแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหนง่สงูขึน้ 

 ก.พ.ต. 

- กลัน่กรองเร่ือง 

- คณะอนกุรรมการผูท้รงคณุวฒิุประเมนิ 

   ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชพี 

ก.พ.ต.เห็นชอบ คณะอนกุรรมการสอบสมัภาษณ ์
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

กรณีมีประกาศเปิดใหค้ดัเลือก 
 

 

 
คดัเลอืกผูม้คีวามเหมาะสม 

ไมเ่กนิจาํนวนตาํแหนง่ 

ท่ีมกีารประกาศเปิดคดัเลอืก 

ก.บ.ม.อนมุตักิาํหนดระดบัตาํแหนง่

และแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่สงูขึน้ 

เสนอสภามหาวิทยาลยั  

(เฉพาะตาํแหนง่ระดบัเชีย่วชาญพิเศษ) 
ออกคาํสัง่แตง่ตัง้ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

กรณียงัไมมี่ประกาศเปิดใหค้ดัเลือก 
 

 

 

ก.บ.ม. ประกาศกาํหนดเวลาใหส้ง่ผล

งานลว่งหนา้ได ้
พนกังานสง่ผลงานตามระยะเวลา 

คณะ/สว่นงานสง่ผลงานดงักลา่ว 

ใหม้หาวิทยาลยั 

พนกังานรอใหม้กีารประกาศเปิด

คดัเลอืกจึงเขา้สูก่ระบวนการ 

คณะอนกุรรมการสง่ผลการประเมนิ 
ก.พ.ต. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ

ผูท้รงคณุวฒิุประเมนิผลงานและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชพี 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

กล ุม่หวัหนา้งานระดบัชํานาญการ 
 

 

 คณะ/สว่นงานเสนอ ก.บ.ม. 

เสนอ ก.บ.ม.แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ประเมนิเพ่ือสมัภาษณ ์

คณะกรรมการประเมนิสมัภาษณ ์

โดยดจูาก 

- ความรูค้วามสามารถทกัษะ และ   

   สมรรถนะ  80/100 คะแนน 

- แนวคิดการพฒันาปรบัปรงุงาน   

   80/100 คะแนน 
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กล ุม่หวัหนา้งานระดบัชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ 
 

 

 

ดาํเนนิการในคราวเดยีวกบั 

พนกังานทัว่ไป 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ค่าคาดหวงัของสมรรถนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายงาน ระดบัตําแหน่ง ค่าระดบัท่ีคาดหวงั 

สายสนบัสนนุ ปฏิบติังาน 2 

ชํานาญงาน 2 

ชํานาญงานพิเศษ 3 

ปฏิบติัการ 2 

ชํานาญการ 2 

ชํานาญการพิเศษ 3 

เช่ียวชาญ 4 

เช่ียวชาญพิเศษ 5 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

ค่าคาดหวงัของสมรรถนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายงาน ระดบัตําแหน่ง ค่าระดบัท่ี

คาดหวงั 

สายสนบัสนนุ หวัหนา้งาน/เทียบเท่า 2 

ผ ูอํ้านวยการกอง/เทียบเท่า 3 

ผ ูอํ้านวยการสาํนกังาน

อธิการบดี/เทียบเท่า 

 

4 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 

การทําแผนพฒันารายบคุคล  

(Individual Development Plan : IDP) 

 

 

 

 

 

 

ผ ูท่ี้ตอ้งทําแผนพฒันารายบคุคล (IDP) 

 ผูท่ี้มผีลการวิเคราะหช์อ่งว่างของสมรรถนะตํา่กว่าระดบัท่ีคาดหวงั 
 

ระยะเวลาของแผนพฒันารายบคุคล (IDP) 

 ปีละ 1 ครัง้ ตามปีงบประมาณ 
 

ผ ูบ้งัคบับญัชา 

 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํในการจดัทาํแผนฯ ใหก้ารสนบัสนนุในการพฒันา

ตามท่ีเห็นสมควร 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ปี 2559 ดว้ยความขอบคณุ 
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