
 

 

 

 

 

 
 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

(อ้างอิงจาก แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

3. ระบบการสรรหา 
 
  3.1 การบรรจุบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามแนวทางวิธีการบรรจุข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือ การคัดเลือก 
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอืน่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  
  การสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยพิจารณาตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และความจ าเป็นของส่วนงาน โดยใช้หลักเกณฑ์การสรรหาประเภทบุคลากร 
ดังนี้  

1. พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
การสรรหาเป็นลักษณะของการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการ

สอบแข่งขัน หรือคัดเลือก ตามข้อบังคับที่บังคับใช้ และตามการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดิน มีระบบการจ้างโดยสัญญาจ้าง 5 ระยะ   

2. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (เงินนอกงบประมาณ) 
การสรรหา ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน หรือคัดเลือก ตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย มีระบบ

การจ้างเป็นสัญญาจ้าง คราวละ 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)  
  
   3.2 การบรหิารอัตราก าลังสายวิชาการ ระยะ ๔  ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
    การบริหารอัตราก าลังสายวิชาการ มหาวิทยาลัยใช้แผนอัตราก าลังสายผู้สอนระยะ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต คร้ังที่ ๕(๒๕)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยจัดท าแผน
อัตราก าลังระยะ ๔ ปี โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชา
ที่ชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี 
 
   3.3 การบรหิารอัตราก าลังสายสนับสนุน ระยะ ๔  ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)5 
     มหาวิทยาลยัจัดท า “แผนอัตราก าลงัพนักงานมหาวิทยาลยั และจ านวนผู้ปฏิบตัิงาน สาย
สนับสนุน (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  โดยมจี านวนอัตราก าลังสายสนับสนุนที่พึงม ีเพื่อปฏิบัตงิาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  อนุมัตโิดยสภามหาวิทยาลยั   และมหาวิทยาลยัก าหนดนโยบายการ
บริหารสายสนับสนุนไว้เฉพาะ ให้หน่วยงานปฏิบตัิตาม ดงันี้  

๑. ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรให้สังกัดส านักงานคณะ และให้คณบดีเป็น
ผู้บริหารจัดการมอบหมายงานให้ไปช่วยงานในแต่ละหลักสูตร เมื่อมีการปิดหลักสูตรหรือเปิดหลักสูตรใหม่ ให้
คณะบริหารจัดการแบ่งงานกันภายในส านักงานคณะ ไม่ให้จ้างผู้ปฏิบัติงานใหม่ 

๒. กองบริหารงานบุคคลประสานกับรองอธิการบดีที่ดูแลหน่วยงานที่อธิการบดี
มอบหมายให้ก ากับดูแล  ก าหนดต าแหน่งงานตามมาตรฐานต าแหน่งสายสนับสนุนในหน่วยงานให้มีต าแหน่ง
งานที่เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงานตาม (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง ต าแหน่งพนักงาน

                                                           
5 แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕(๒๖)/๒๕๖๑ วันท่ี ๐๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี ๗(๒๐)/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ แผนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ ในครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ พ.ศ.๒๕๖๐6   และตาม(๒) ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7   

๓. เมื่อด าเนินการตามข้อ ๒ แล้ว ให้เปลี่ยนช่ือต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ในระยะแรกไม่มีผลกระทบต่อการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่จะ
ขอเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นระดับช านาญการ เนื่องจากการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นคณะกรรมการ 8  จะพิจารณา
ภาระงาน ปริมาณงานที่ผ่านมาประกอบการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ  

๔. หากผู้ปฏิบัติงานผู้ใดต้องการย้ายหน่วยงานไปปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานที่ได้มีการ
ขอรับโอนย้ายซึ่งขอรับโอนย้ายอาจจะมีต าแหน่งที่ไม่ตรงกับผู้ปฏิบัติงานครองอยู่  ให้ผู้ปฏิบัติงานทีประสงค์จะ
ย้ายหน่วยงานพิจารณาลักษณะงานและต าแหน่งที่ขอรับโอนย้าย เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมั ติการโอนย้าย
หน่วยงานแล้วต้องเปลี่ยนชื่อต าแหน่งตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๕. ศูนย์การศึกษาไม่ให้มีผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิจัย นักวิจัยผู้ ช่วย นิติกร ให้
เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่ส านักงาน(บริหารงานทั่วไป) รวมทั้งต าแหน่งที่จะ
ก าหนดให้แล้วเสร็จตาม ข้อ ๒ 

๖. การจ้างผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษา ให้ปฏิบัติงานดูแลสระว่ายน้ า หรือศูนย์
บริหารกาย ให้จ้างผ่านส านักกิจการพิเศษในการจ้างต าแหน่งงานต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสระ
ว่ายน้ า (Lifeguard) เป็นต้น  

๗. หน่วยงานสายสนับสนุน ไม่ให้จ้างผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้หัวหน้าหน่วยงานบริหาร
จัดการกระจายภาระงานในหน่วยงานนั้นๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานได้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ   ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ เช่น ส านักงานตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น   มหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้จ้างผู้ปฏิบัติงานเพิ่มได้เป็นรายกรณี 

๘. การก าหนดจ านวนบุคลากรในหน่วยงานสายสนับสนุน หน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะ 
และส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 9 ให้มีบุคลากรได้ไม่เกิน ๕ ราย ส่วนงานหลักสูตรให้มีบุคลากรได้ไม่เกิน ๑ 
ราย ต่อหลักสูตร หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และส านัก 
สถาบันและส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ ให้มีบุคลากรได้ตามจ านวนที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน โดยดูจากภาระงาน
และปริมาณงานที่ปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล “การเข้าสู่ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” 
7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล “การเข้าสู่ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” 
8 คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตัง้พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน (ขัอบังคับฯ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงาน  
  มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560) 
9๖ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดสุิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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