
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสาย

สนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

___________________________

 ตามทีม่หาวทิยาลัยสวนดสุติมคีวามประสงคจะบรรจุพนกังานมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพือ่

ใหการดําเนินการคดัเลอืกบคุคลเขาเปนพนกังานมหาวทิยาลยัเปนไปตามขอบงัคบัมหาวทิยาลัยสวนดสุติ วาดวย การ

บรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ
  อาศยัอํานาจตามในขอ ๔ และขอ ๑๙ แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยัสวนดสิุต วาดวย การบรหิารงานบคุคล พ.ศ.

๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพิม่เติม ประกอบกบัมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบายบคุลากรประจํามหาวทิยาลัย ครัง้ที ่๒(๖)/

๒๕๖๔ เม่ือวนัท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ จึงออกประกาศไว ดงันี้

 ขอ ๑ การสรรหา 
  มหาวทิยาลัยสวนดุสติจะดําเนนิการสรรหาพนกังานมหาวทิยาลยั ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดวยวธิกีารคดัเลอืก

โดยใชวธิกีารสมัภาษณและพจิารณาผลงานในตําแหนงทีจ่ะบรรจุ

  ขอ ๒ ตําแหนง คณุสมบตั ิ
     ๒.๑ สายวชิาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรอืตําแหนงรองศาสตราจารย หรอื ตําแหนง

ศาสตราจารย
   คณุสมบติั     

   (๑) เปนผูท่ีปฏบิตังิานสายวชิาการ สอนในระดบัอุดมศกึษา
   (๒) สําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโท หรอืระดบัปรญิญาเอก
       (๓) ดํารงตําแหนงอาจารย หรือตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรอืตําแหนงรองศาสตราจารย หรอื ตําแหนง

ศาสตราจารย
   (๔) มคีณุสมบตั ิ ตามขอ ๑๘(ก)และ ไมมลีกัษณะตองหาม ตามขอ๑๘(ข) แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลัย

สวนดุสิต วาดวยการบรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   (๕) เปนผูมคีวามรูหรือประสบการณในสาขาทีเ่ปนความตองการของมหาวทิยาลัย       

                   ๒.๒ สายวชิาการ ตําแหนงครู
   คณุสมบติั

 

 (๑) ปฏิบติังานในโรงเรียนสาธติละอออุทศิ  

 (๒)  เปนผูท่ีปฏิบตังิาน สายวชิาการ ตําแหนงครูผูชวย หรือ ตําแหนงคร ู
  (๓) มใีบประกอบวชิาชพี หรือใบอนญุาตใหประกอบวชิาชพีโดยไมมใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูหรอืมี

วุฒิทางการศกึษาทีโ่รงเรยีนตองการ

 
 



-  ๒  -

               (๔) มีคณุสมบัต ิตามขอ ๑๘(ก) และ ไมมลีกัษณะตองหาม ตามขอ๑๘(ข) แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยั

สวนดุสิต วาดวย การบรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
          (๕) มเีจตคตท่ีิดใีนวชิาชพีคร ู        

          (๖) มคีวามสามารถในการสือ่สารดวยภาษาองักฤษ

     ๒.๓ สายสนับสนนุ ประเภทวชิาชพีเฉพาะ หรอืเชีย่วชาญเฉพาะ 
   คณุสมบติั

   (๑) ปฏบิตังิานสายสนบัสนนุ   
   (๒) สําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป

              (๓) มคีณุสมบตั ิตามขอ ๑๘(ก) และ ไมมลีกัษณะตองหาม ตามขอ๑๘(ข) แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลัย

สวนดุสิต วาดวย การบรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   (๔) เปนผูมคีวามสามารถเฉพาะ ปฏบิตังิานตามภารกิจของหนวยงาน

  ขอ ๓ เกณฑการตัดสิน
   ผูมสิีทธิเ์ขารบัการคดัเลอืกตองมคีะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ ๗๕  จงึถอืวาเปนผูผานเกณฑ โดยกําหนด

เกณฑในการใหคะแนน ดังน้ี
 

  (๑)    แสดงความมุงมัน่ในการปฏิบตังิาน    จํานวน ๔๐ คะแนน
    ผูเขารบัการคดัเลอืกจะตองจัดทําเอกสารเพือ่แสดงความมุงมัน่ แนวคดิ และแฟมสะสมงาน โดยเสนอ

ขอมูลดังน้ี    

   (ก)  ประวตั ิ(ขอมลูสวนตวั และการศกึษา)

   (ข)    แนวคดิในการปฏิบตังิาน / แนวคดิในการพฒันางาน

   (ค)    ผลงานทีผ่านมา / ผลงานทีป่ระสบความสําเร็จ / ผลงานท่ีไดรบัรางวลั

  (๒) ความเหมาะสมกับวชิาชพี จํานวน ๓๐ คะแนน

   (ก) บคุลิกภาพ ทวงทวีาจา

   (ข) เจตคติตอวชิาชพี วฒิุภาวะ ปฏิภาณไหวพริบ  

   (ค) ความสามารถในการสือ่สาร
   (๓) ความรูความเขาใจเกีย่วกบัวชิาชพี     จํานวน ๓๐ คะแนน

    ขอ ๔ รายช่ือผูมีสิทธิเ์ขารบัการคดัเลอืก
 

  คณะกรรมการตามทีม่หาวทิยาลยัแตงตัง้จะคดัเลอืกรายชือ่ผูมสีทิธิเ์ขารบัการคดัเลอืก และแจงใหผูมสีทิธิ์

ทราบ และแจงกําหนดวนัเวลา สถานทีใ่นการคดัเลอืกอกีครัง้

 ขอ ๕ การคดัเลอืก 

คณะกรรมการจะใชวธิกีารคดัเลอืกดวยวธิกีารพจิารณาเอกสารและการสัมภาษณตามสถานท่ีและกําหนด

เวลาท่ีจะประกาศถดัไป

 
 



-  ๓  -

  ขอ ๖ การประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิร์ายงานตวัเพือ่บรรจเุปนพนกังานมหาวทิยาลัย  
 

  มหาวทิยาลยัจะประกาศรายชือ่ผูผานการคดัเลอืกเพือ่บรรจเุปนพนกังานมหาวทิยาลัย ในวนัท่ี ๙ เมษายน

๒๕๖๔ ในชองทาง  http://personnel.dusit.ac.th / และขาวประชาสมัพนัธ ระบบ e-Office    
   โดยเรยีงลําดับจากผูสอบทีไ่ดคะแนนรวมทัง้สามเกณฑการคดัเลอืกเรยีงจากคะแนนท่ีสูงสุดถงึตํ่าสดุตาม

ลําดับ ในแตละตําแหนง กรณทีีไ่ดคะแนนรวมเทากันจะพจิารณาคาคะแนนทีส่งูกวาในเกณฑคดัเลอืก "แสดงความมุงมัน่

ในการปฏิบตังิาน" หากคะแนนทัง้ ๓ เกณฑเทากนัใหพจิารณาผูทีไ่ดคะแนนสงูกวาในเกณฑ "แนวคดิในการปฏบิตังิาน"

จนครบจํานวนท่ีมหาวทิยาลยัตองการ
 

 ขอ ๗ อตัราคาจาง  สวสัดกิารและสทิธปิระโยชนทีจ่ะไดรบั
  7.1 อัตราคาจางตามโครงสรางบญัชคีาจางพนกังานมหาวทิยาลัย สายวชิาการ และ สายวชิาการ

ตําแหนงคร ูและสายสนบัสนุน  จากเงนิงบประมาณแผนดนิไมตํ่ากวาอตัราคาจางเดมิ ตามโครงสรางเงนิเดอืนของ

มหาวทิยาลัย

 7.2  กรณ ี"ครูผูชวย" ทีย่งัไมมตีําแหนง "คร"ู ตามเงือ่นไขการใชบญัชเีงินเดอืนพนกังานมหาวทิยาลัย

ตําแหนงสายวชิาการ ตําแหนงครู พ.ศ. ๒๕๖๐  ขอ 1 ใหมเีงือ่นไขบรรจ ุ ดงันี้
      (1)    บรรจุดวยอัตราเงนิเดอืน 23,160 บาท  ณ วนัท่ี 1 เมษายน ๒๕6๔

 (2)  ใหดําเนนิการประเมนิเพือ่เปลีย่นตําแหนง จาก "ครผููชวย" เปน "คร"ู ภายในวนัท่ี 31 มนีาคม

2567  หากประเมินไมผาน ใหสิน้สดุสญัญาจางระยะที ่1

 (3) หากเปลีย่นตําแหนง จาก "ครผููชวย" เปน"คร"ู แลว ใหใชบญัชเีงินเดอืนเริม่ตน 23,700 บาท

หรอืสงูกวาในแทงบญัชีเงินเดอืน "ครู"
   7.3 สวสัดิการและสทิธปิระโยชนจะไดรบัตามขอบงัคบั ระเบยีบ และประกาศของมหาวทิยาลัย

 

 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

 
(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15มี.ค.64  เวลา 10:42:00  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQA4A-DcARg-BCADA-ANwA5

 



                                                             
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละวธิีการคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 
วัน / เวลา ก าหนดการ 

1๕ มีนาคม 2564 มหาวิทยาลยัออกประกาศ  
ประกาศมหาวิทยาลยัสวนดสุิต เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการและสายสนบัสนุน ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

1๗ มีนาคม 256 
 

คณะกรรมการคัดเลือกด าเนนิการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการคัดเลือก 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแจ้งผู้มีสิทธิ์เขา้รับการคัดเลือกเตรียมเอกสาร และก าหนดการ 
และสถานที่ คัดเลือก (สัมภาษณ์)  

เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

สอบสัมภาษณแ์ละพิจารณาผลงาน 

9 เมษายน 2564 มหาวิทยาลยัเสนอ ก.น.บ. พจิารณาเห็นชอบรายชื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยั มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2564  

19-23 เมษายน 2564 ผู้มีสิทธิ์บรรจุเปน็พนักงานมหาวิทยาลยั  รับแบบสญัญา / จัดท าสญัญาจา้ง      
ณ กองกฎหมาย ส านักงานมหาวิทยาลยั ช้ัน 3  

29 เมษายน 2564 
09.00-16.00 น. 

ปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลยัใหม่  
- สายวิชาการ 
- สายสนับสนุน  

  
 
หมายเหตุ   
 อัตราการบรรจุและแต่งตัง้ลกูจ้างของมหาวิทยาลยัเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะด าเนินการตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 


	ประกาศมหาวิทยาลัย
	รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

