ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
___________________________

ตามทีม่ หาวิทยาลัยสวนดุสติ มีความประสงคจะบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพือ่
ใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ วาดวย การ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
อาศัยอํานาจตามในขอ ๔ และขอ ๑๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๘ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม ประกอบกับมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจํามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๒(๖)/
๒๕๖๔ เมือ่ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จึงออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ การสรรหา
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จะดําเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดวยวิธกี ารคัดเลือก
โดยใชวธิ กี ารสัมภาษณและพิจารณาผลงานในตําแหนงทีจ่ ะบรรจุ
ขอ ๒ ตําแหนง คุณสมบัติ
๒.๑ สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย หรือตําแหนงรองศาสตราจารย หรือ ตําแหนง
ศาสตราจารย
คุณสมบัติ
(๑) เปนผูท ปี่ ฏิบตั งิ านสายวิชาการ สอนในระดับอุดมศึกษา
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก
(๓) ดํารงตําแหนงอาจารย หรือตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย หรือตําแหนงรองศาสตราจารย หรือ ตําแหนง
ศาสตราจารย
(๔) มีคณ
ุ สมบัติ ตามขอ ๑๘(ก)และ ไมมลี กั ษณะตองหาม ตามขอ๑๘(ข) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕) เปนผูม คี วามรูห รือประสบการณในสาขาทีเ่ ปนความตองการของมหาวิทยาลัย
๒.๒ สายวิชาการ ตําแหนงครู
คุณสมบัติ
(๑) ปฏิบตั งิ านในโรงเรียนสาธิตละอออุทศิ
(๒) เปนผูท ปี่ ฏิบตั งิ าน สายวิชาการ ตําแหนงครูผชู ว ย หรือ ตําแหนงครู
(๓) มีใบประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมี
วุฒทิ างการศึกษาทีโ่ รงเรียนตองการ

- ๒ -

(๔) มีคณ
ุ สมบัติ ตามขอ ๑๘(ก) และ ไมมลี กั ษณะตองหาม ตามขอ๑๘(ข) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕) มีเจตคติทดี่ ใี นวิชาชีพครู
(๖) มีความสามารถในการสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษ
๒.๓ สายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่ วชาญเฉพาะ
คุณสมบัติ
(๑) ปฏิบตั งิ านสายสนับสนุน
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
(๓) มีคณ
ุ สมบัติ ตามขอ ๑๘(ก) และ ไมมลี กั ษณะตองหาม ตามขอ๑๘(ข) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) เปนผูม คี วามสามารถเฉพาะ ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของหนวยงาน
ขอ ๓ เกณฑการตัดสิน
ผูม สี ทิ ธิเ์ ขารับการคัดเลือกตองมีคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ ๗๕ จึงถือวาเปนผูผ า นเกณฑ โดยกําหนด
เกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
(๑) แสดงความมุง มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน จํานวน ๔๐ คะแนน
ผูเ ขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารเพือ่ แสดงความมุง มัน่ แนวคิด และแฟมสะสมงาน โดยเสนอ
ขอมูลดังนี้
(ก) ประวัติ (ขอมูลสวนตัว และการศึกษา)
(ข) แนวคิดในการปฏิบตั งิ าน / แนวคิดในการพัฒนางาน
(ค) ผลงานทีผ่ า นมา / ผลงานทีป่ ระสบความสําเร็จ / ผลงานทีไ่ ดรบั รางวัล
(๒) ความเหมาะสมกับวิชาชีพ จํานวน ๓๐ คะแนน
(ก) บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา
(ข) เจตคติตอ วิชาชีพ วุฒภิ าวะ ปฏิภาณไหวพริบ
(ค) ความสามารถในการสือ่ สาร
(๓) ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับวิชาชีพ จํานวน ๓๐ คะแนน
ขอ ๔ รายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเ์ ขารับการคัดเลือก
คณะกรรมการตามทีม่ หาวิทยาลัยแตงตัง้ จะคัดเลือกรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเ์ ขารับการคัดเลือก และแจงใหผมู สี ทิ ธิ์
ทราบ และแจงกําหนดวันเวลา สถานทีใ่ นการคัดเลือกอีกครัง้
ขอ ๕ การคัดเลือก
คณะกรรมการจะใชวธิ กี ารคัดเลือกดวยวิธกี ารพิจารณาเอกสารและการสัมภาษณตามสถานทีแ่ ละกําหนด
เวลาทีจ่ ะประกาศถัดไป

- ๓ -

ขอ ๖ การประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิร์ ายงานตัวเพือ่ บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชือ่ ผูผ า นการคัดเลือกเพือ่ บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๔ ในชองทาง http://personnel.dusit.ac.th / และขาวประชาสัมพันธ ระบบ e-Ofﬁce
โดยเรียงลําดับจากผูส อบทีไ่ ดคะแนนรวมทัง้ สามเกณฑการคัดเลือกเรียงจากคะแนนทีส่ งู สุดถึงตํ่าสุดตาม
ลําดับ ในแตละตําแหนง กรณีทไี่ ดคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาคาคะแนนทีส่ งู กวาในเกณฑคดั เลือก "แสดงความมุง มัน่
ในการปฏิบตั งิ าน" หากคะแนนทัง้ ๓ เกณฑเทากันใหพจิ ารณาผูท ไี่ ดคะแนนสูงกวาในเกณฑ "แนวคิดในการปฏิบตั งิ าน"
จนครบจํานวนทีม่ หาวิทยาลัยตองการ
ขอ ๗ อัตราคาจาง สวัสดิการและสิทธิประโยชนทจี่ ะไดรบั
7.1 อัตราคาจางตามโครงสรางบัญชีคา จางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และ สายวิชาการ
ตําแหนงครู และสายสนับสนุน จากเงินงบประมาณแผนดินไมตํ่ากวาอัตราคาจางเดิม ตามโครงสรางเงินเดือนของ
มหาวิทยาลัย
7.2 กรณี "ครูผชู ว ย" ทีย่ งั ไมมตี ําแหนง "ครู" ตามเงือ่ นไขการใชบญ
ั ชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงสายวิชาการ ตําแหนงครู พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 1 ใหมเี งือ่ นไขบรรจุ ดังนี้
(1) บรรจุดว ยอัตราเงินเดือน 23,160 บาท ณ วันที่ 1 เมษายน ๒๕6๔
(2) ใหดําเนินการประเมินเพือ่ เปลีย่ นตําแหนง จาก "ครูผชู ว ย" เปน "ครู" ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2567 หากประเมินไมผา น ใหสนิ้ สุดสัญญาจางระยะที่ 1
(3) หากเปลีย่ นตําแหนง จาก "ครูผชู ว ย" เปน"ครู" แลว ใหใชบญ
ั ชีเงินเดือนเริม่ ตน 23,700 บาท
หรือสูงกวาในแทงบัญชีเงินเดือน "ครู"
7.3 สวัสดิการและสิทธิประโยชนจะไดรบั ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน / เวลา
1๕ มีนาคม 2564

1๗ มีนาคม 256
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
9 เมษายน 2564

กาหนดการ
มหาวิทยาลัยออกประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการคัดเลือกดาเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเตรียมเอกสาร และกาหนดการ
และสถานที่ คัดเลือก (สัมภาษณ์)
สอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงาน

มหาวิทยาลัยเสนอ ก.น.บ. พิจารณาเห็นชอบรายชื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564
19-23 เมษายน 2564 ผู้มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับแบบสัญญา / จัดทาสัญญาจ้าง
ณ กองกฎหมาย สานักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3
29 เมษายน 2564 ปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
09.00-16.00 น. - สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
หมายเหตุ
อัตราการบรรจุและแต่งตัง้ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะดาเนินการตาม
งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรร

