
งานสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานสวนงาน 

Work  Breakdown Structure : WBS 

โครงการ  งบประมาณ  

โครงการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    

โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

โครงการยอยท่ี 1  

มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราให

คณะฯ 

กิจกรรมท่ี 1 งานนโยบายและแผนฯ รับบันทึกจากกองแผนงานแจงการ 

                จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยใหกับคณะเกษตรศาสตร 

งานนโยบาย

และแผนฯ 

 - 
 

ภาควิชา / หนวยงาน

ท่ีไดรับการจัดสรร

อัตราไดรับขอมูลการ

จัดสรรอัตราครบถวน 

และทันเวลา 

กิจกรรมท่ี 2 นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เพ่ือ 

                พิจารณาจัดสรรอัตราใหกับภาควิชา / หนวยงาน 

งานนโยบาย

และแผนฯ 

-  

กิจกรรมท่ี 3 งานนโยบายและแผนฯ แจงภาควิชา / หนวยงานท่ีไดรับ 

                การจัดสรรอัตรา และหนวยการเจาท่ีทราบ 

งานนโยบาย

และแผนฯ 

.   

      
 

โครงการยอยท่ี 2  

ภาควิชา / หนวยงาน 

ดําเนินการเกี่ยวกับอัตราท่ี

ไดรับจัดสรร 

กิจกรรมท่ี 1 หนวยบริหารงานบุคคลรับขอมูลการจัดสรรอัตราจากงาน

นโยบายและแผนฯ และดําเนินการประสานงานไปยังภาควิชา / 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

   ประสานงานกับ

ภาควิชาไดรวดเร็ว 

และ รับขอมูล

รายละเอียด

คุณสมบัติครบถวน 

ถูกตอง 

กิจกรรมท่ี 2 ภาควิชา / หนวยงาน ทําหนังสือแจงหนวยบริหารงาน 

                บุคคลตามรายละเอียด ดังนี้ 

                - กําหนดคุณสมบัติการรับสมัคร 

                - กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน 

                  มหาวิทยาลัย 

- วิธีการคัดเลือก หมายถึง ภาควิชา / หนวยงาน มี

บุคคลเปาหมายท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ตรงตาม

ความตองการของภาควิชา / หนวยงานและไม

ประสงคจะประกาศรบัสมัครท่ัวไป 

ภาควิชา / 

หนวยงานท่ี

ไดรับการ

จัดสรรอัตรา 

  



งานสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานสวนงาน 

Work  Breakdown Structure : WBS 

โครงการ  งบประมาณ  

โครงการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    

โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

- วิธีการสอบคัดเลือก หมายถึง การประกาศรับ

สมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาบุคคลบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงท่ีไดรับการจัดสรร 
     

กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ : 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการ

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ลง

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 

ผูติดตอ : นายวิบูลย  พุทธวงศ โทร 43112 

    
 

 ภาควิชา / หนวยงาน ดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  

                สายคณาจารย แบงเปน 

1. คณะกรรมการดําเนินการทดสอบการสอนและ

สัมภาษณเบื้องตนในระดับภาควิชา 

2. คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกในระดับคณะ ซ่ึง

ประกอบดวยคณะกรรมการหลัก ดังนี้ 

1. คณบดี                        ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดฝายวิจัย         กรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการฯ   กรรมการ 

4. หัวหนาภาควิชา             กรรมการ 

ภาควิชา / 

หนวยงานท่ี

ไดรับการ

จัดสรรอัตรา 

   



งานสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานสวนงาน 

Work  Breakdown Structure : WBS 

โครงการ  งบประมาณ  

โครงการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    

โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

5. ผูท่ีภาควิชาเสนอตามความเหมาะสม 

                สายปฏิบัติการและบริการ 

                     คณะกรรมการประกอบดวย 

1. คณะกรรมการออกขอสอบ (ถามีการสอบขอเขียน) 

2. คณะกรรมการดําเนินสอบคัดเลือกตามท่ีภาควิชา / 

หนวยงานเสนอ 

 

 

         2. กําหนดระยะเวลาในการประกาศรับสมัคร 

             กรณี ตําแหนงท่ีสมัครเปนตําแหนงอาจารย กําหนดหัวขอใน

การทดสอบการสอน และ กําหนดวันท่ีจะดําเนินการทดสอบการสอน

และสัมภาษณเบื้องตนในระดับภาควิชา 

 

กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ : 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการ

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ลง

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 

ผูติดตอ : นายวิบูลย  พุทธวงศ โทร 43112 

      



งานสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานสวนงาน 

Work  Breakdown Structure : WBS 

โครงการ  งบประมาณ  

โครงการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    

โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

โครงการยอยท่ี 3 

หนวยบริหารงานบุคคล

ดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1  ขออนุมัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการสอบคัดเลือก / 

                 คัดเลือก โดยกําหนดคุณสมบัติตามท่ีภาควิชา / หนวยงาน 

                เสนอ  

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  1. ขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยได

ตรงตามท่ี

ภาควิชา / 

หนวยงานแจง 

2. ตรวจสอบ

คุณสมบัติของ

ผูสมัครไดตรง

ตามประกาศและ

ระเบียบของ

มหาวิทยาลัย  

3. บรรจุพนักงาน

มหาวิทยาลัยได

ทันตามกําหนด

ระยะเวลา 

 กิจกรรมท่ี 2  คําสั่งคณะเกษตรศาสตร แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

                 สอบคัดเลือก / คัดเลือก 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

 กิจกรรมท่ี 3 มหาวิทยาลัยอนุมัติใหดําเนินการสอบคัดเลือก / คัดเลือก  

                แจงใหกับภาควิชา / หนวยงาน ทราบ   

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

 กิจกรรมท่ี 4  จัดทําประกาศรับสมัคร (กรณีใชวิธีการสอบคัดเลือก) หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

 กิจกรรมท่ี 5 นัดหมายคณะกรรมการ (กรณี คัดเลือก) หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

 กิจกรรมท่ี  6 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนผูสนใจยื่นใบสมัครเขารับการ 

                สอบคัดเลือก หรือ คัดเลือก ใหตรงตามคุณสมบัติ   

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  



งานสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานสวนงาน 

Work  Breakdown Structure : WBS 

โครงการ  งบประมาณ  

โครงการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    

โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

 กิจกรรมท่ี  7 จัดสงใบสมัครท้ังหมดใหภาควิชา / หนวยงาน  

                 พิจารณาคณุสมบัติท่ีตรงตามความตองการของภาควิชา /  

                 หนวยงาน 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

 กิจกรรมท่ี 8 เม่ือครบตามกําหนดระยะเวลาการประกาศรับสมัคร  

                ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก โดยระบุ  

                วัน เวลา สถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก 

- ข้ันตอนดําเนินการสอบคัดเลือก หรือ คัดเลือก แบง

ออกเปน 

1. สายอาจารย 

1.1 ทดสอบการสอนและสัมภาษณเบื้องตนในระดับ

ภาควิชา 

1.2 ภาควิชาแจงผลการทดสอบการสอนและ

สัมภาษณเบื้องตนใหกับหนวยบริหารงานบุคคล

ทราบ 

1.3 คัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับคณะ 

2. สายปฏิบัติการ 

2.1 สอบขอเขียน / สอบปฏิบตัิ 

2.2 ผูผานการสอบขอเขียน / สอบปฏิบัติ เขารับการ

สอบสัมภาษณ (โดยจะตองผานเกณฑ คือ ผาน

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  



งานสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานสวนงาน 

Work  Breakdown Structure : WBS 

โครงการ  งบประมาณ  

โครงการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    

โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

แตละวิชาไมนอยกวารอยละ 50 และ รวมทุก

วิชาแลวตองเกินรอยละ 60) 

กรณี กลุมบริการ บางตําแหนงสอบสัมภาษณเพียง

อยางเดียว เชน ตําแหนงงานในลักษณะคนงาน

เกษตร 

 กิจกรรมท่ี 9 ประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยระบุ วันท่ีตองมา 

                รายงานตัว 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

 กิจกรรมท่ี 10 ขออนุมัติบรรจุบุคคลท่ีผานการสอบคัดเลือก / คัดเลือก 

                  โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 

1. สัญญาจาง 2 ชุด สัญญาจางมีกําหนด 1 ป 

2. สัญญาคํ้าประกัน (กรณี ตําแหนงนักการเงินและ

บัญชี) 2 ชุด 

3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

4. หนังสืออนุมัติใหดําเนินการสอบคัดเลือก 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

      

โครงการยอยท่ี 4  

การทดสอบความพรอมสภาพ

ทางจิต 

กิจกรรมท่ี 1 ติดตอนัดหมายภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

กฏ ระเบียบท่ีเก่ียวของ : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง  

                              หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปน 
                              พนักงานมหาวิทยาลัย ขอ 3. 
ผูติดตอ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โทร 35425 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  ประสานงานกับผูนัด

หมายเวลาในการ

ทดสอบความพรอม

สภาพทางจิตได



งานสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานสวนงาน 

Work  Breakdown Structure : WBS 

โครงการ  งบประมาณ  

โครงการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    

โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

กิจกรรมท่ี 2 ทําบันทึกขอความอนุเคราะหทดสอบความพรอมสภาพ 

                ทางจิตไปยังหัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร  

                คณะแพทยศาสตร 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  ถูกตอง และจัดสง

บันทึกขอความขอ

ความอนุเคราะหถึง

ภาควิชาจิตเวช

ศาสตรไดทันเวลา 

(กอนผูสมครไป

ทดสอบความพรอม

สภาพทางจิต)  

 กิจกรรมท่ี 3 แจงผูผานการคัดเลือก โดยแจงข้ันตอนการไปรับการ 

                ทดสอบความพรอมสภาพทางจิตใหทราบ 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

      

โครงการยอยท่ี 5 

การทดลองปฏิบัติงาน 

กิจกรรมท่ี 1 ผูไดรับการบรรจุ ตองทดลองปฏิบัติงาน 1 ป 

กฏระเบียบท่ีเก่ียวของ : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ 

                             การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ 

                             พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา พ.ศ. 2559  

                             ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

ผูติดตอ : คุณแสวง ครูบา หรือ คุณวิบูลย พุทธวงศ โทร 43112 , 43111 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  ดําเนินการ

ประเมินผลการ

ทดลองปฏิบัติงาน

ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ไดตรง

ตามกําหนดเวลา 

กิจกรรมท่ี 2 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานทุก 4 เดือน นับจาก 

               วันบรรจ ุ

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  



งานสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานสวนงาน 

Work  Breakdown Structure : WBS 

โครงการ  งบประมาณ  

โครงการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    

โครงการยอย กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วันดําเนินการ งบประมาณ KPI 

 กิจกรรมท่ี 3 แจงผลการประเมินใหกับผูถูกประเมินทราบ (ตาม 

               แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหพนักงาน 

               มหาวิทยาลัยเซ็นรับทราบผลประเมิน) 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

 กิจกรรมท่ี 4 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ครั้งสุดทายตอง 

               ประเมินกอนครบกําหนด 30 วัน 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

 กิจกรรมท่ี 5 นําผลการทดลองปฏิบัติงานเสนอตอท่ีประชุม 

               คณะกรรมการบริหารประจําคณะ พิจารณาใหความ 

               เห็นชอบ 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

 กิจกรรมท่ี 6 แจงผลการทดลองปฏิบัติงานใหกับมหาวิทาลัยพรอมตอ 

               สัญญาจาง จนถึงอายุ 60 ป 

หนวย

บริหารงาน

บุคคล 

  

 


