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ประวัติของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทย ชื่อ 

“โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ) เปดดําเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๗ ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศักดิ์ (ปจจุบันเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) มี

จุดมุงหมายเพื่อฝกอบรมการบาน  การเรือนสําหรับสตรีหลักสูตร ๔ ป และไดเริ่มเปดสอนหลักสูตร

อบรมครูการเรือนขึ้นเปนครั้งแรกมีความมุงหมายเพื่อเตรียมผูที่จะออกไปมีอาชีพครูในแขนงนี้ ตอมาใน

ป พ.ศ.๒๔๘๐ ไดยายมาอยูที่วังจันทรเกษม (กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อจาก

โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนมาเปน “โรงเรียนการเรือนวังจันทรเกษม” สังกัดกองและกรมเดิม โดย

เปดสอนหลักสูตรมัธยมการเรือน (หลักสูตร ๓ ป) และหลักสูตรการเรือนช้ันสูง (หลักสูตร ๓ ป) 

เพิ่มเติมในป พ.ศ.๒๔๘๔ ไดยายจากวังจันทรเกษมมาตั้งอยูในบริเวณสวนสุนันทา บนพื้นที่ประมาณ 

๓๗ ไร ซึ่งเปนบริเวณที่ตัง้มหาวิทยาลัยในปจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการเรือนพระนคร” ยาย

สังกัดจากกองอาชีวศกึษา ไปสังกัดกองฝกครูกรมสามัญศึกษาในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็ได

จัดตัง้ “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึน้ในบริเวณพืน้ที่เดียวกันกับโรงเรียนการเรอืนพระนคร สังกัดกอง

ฝกหัดครู กรมสามัญศึกษา แตแยกสวนการบริหารจัดการออกจากกัน เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได

ประกาศตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับ พ.ศ.๒๔๙๗ 

เพื่อรวมการฝกหัดครูที่จัดขึน้ในกรมตางๆ เขาดวยกัน เพื่อเปนการประหยัดและเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน

การปรับปรุง การผลิตครูทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โรงเรียนการเรือนพระนครจึงยายมาสังกัด

กรมการฝกหัดครู ในป พ.ศ.๒๔๙๘ และไดโอนแผนกฝกหัดครูอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ 

มาสังกัดโรงเรยีนการเรือนพระนคร 

พุทธศักราช ๒๔๙๙ 

 โรงเรียนการเรือนพระนครไดเปดสอนหลักสูตร ป.กศ.(คหศาสตร) เปนปแรกและเปนแหงแรก

ของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เปดสอนหลักสูตรประโยคครูการเรือน ประโยคครูอนุบาล ระดับ 

ป.ป. (หลักสูตรครูประถม) และประโยคครูมัธยมการเรือนควบคูกันไปดวย 

พุทธศักราช ๒๕๐๑ 

 เปดสอนหลักสูตร ป.กศ. และ ป.กศ. (ช้ันสูง) เรื่อยมาจนถึง พ.ศ.๒๕๐๔ กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรอืนพระนคร เปนวิทยาลัยครู ชื่อ “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” สังกัดกองการ

ฝกหัดครู กรมการฝกหัดครู 

พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลบังคับใช กรมการฝกหัดครูได

ปรับปรุงหลักสูตรขึน้ใหม เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหลักสูตรการ
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ฝกหัดครูของสภาการฝกหัดครู พ.ศ.๒๕๑๙ ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี 

นอกจากนี้ยังไดมีการรวมโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศกับการฝกหัดครูอนุบาลเขาดวยกันเปนภาค

วิชาการอนุบาลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร วิทยาลัยครูสวนดุสิต และไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาล

ละอออุทิศเปน “โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ” และเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสภาการ

ฝกหัดครู วิชาเอกการอนุบาลศกึษาเปนครั้งแรกจากพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๑๘ 

ทําใหวิทยาลัยครูมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทั้งระบบบริหารและวิชาการ ตําแหนงหัวหนาสถานศึกษา

ของวิทยาลัยครูไดเปลี่ยนไปเปน “อธิการวิทยาลัย” พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงตําแหนงผูบริหารสวน

ราชการอื่นๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เปนสวนราชการที่ประกอบดวยอธิการ รองอธิการฝาย

บริหาร รองอธิการฝายวิชาการ และรองอธิการฝายกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย

แผนกตางๆ ๑๒ แผนก ดานงานวิชาการ ไดจัดตั้งใหมีคณะวิชา ๓ คณะ คือ คณะวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด ๑๑ ภาควิชา) คณะวิชาครุศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด ๗ ภาควิชา) 

และคณะวชิาวิทยาศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด ๙ ภาควิชา) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลใหวิทยาลัย

มีการกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อใชเปนสํานักงานและหองเรียนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก 

แมวาจะมีการปรับปรุงโครงสราง ระบบบริหารและระบบวิชาการใหม แตวิทยาลัยครูสวนดุสิตยังคงมี

การจัดการศึกษาในสาขาเดียวคือ สาขาวิชาการศึกษา ตามหลักสูตรสภาการฝกหัดครู ซึ่งแบงออกเปน 

๓ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง 

(ป.กศ. สูง) และระดับปริญญาตรี ๔ ป และ ๒ ป ตอเนื่อง (ครุศาสตรบัณฑิต) จํานวน ๑๑ วิชาเอก 

(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตร ศิลปศึกษา การศึกษาพิเศษ 

การอนุบาลศกึษา การประถมศกึษา อุตสาหกรรมศลิป และคณิตศาสตร) 

พุทธศักราช ๒๕๒๘ 

 หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ เปน

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗ ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสายวิชาการอื่น

ได นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู วิทยาลัยครูสวนดุสิตจึงเริ่มเปดสอนสายวิชาการอื่น โดยเริ่มจาก

หลักสูตรระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) ๓ วิชาเอก (วารสารและการ

ประชาสัมพันธ ภาษาอังกฤษ และออกแบบนิเทศศิลป) และอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) ๓ วิชาเอก 

(การอาหาร ผาและเครื่องแตงกาย และศิลปประดิษฐ) และไดมีการเปดรับสมัครนักศึกษาชายเขาเรียน

เปนสหศกึษาเปนปแรก 

พุทธศักราช ๒๕๒๙ – ๒๕๓๔  

 วิทยาลัยครูสวนดุสิตไดขยายการเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น

หลายวิชาเอก ในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรี ๔ ป และ

ปริญญาตรีตอเนื่อง มีการเปดสอนนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
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(กศ.บป.) รุนแรกในป พ.ศ.๒๕๒๙ โดยเปดสอนทั้งสายวิชาชีพครูและสายวิชาการอื่นในระดับ

อนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 

พุทธศักราช ๒๕๓๕ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อ 

“สถาบันราชภัฏ”  แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ 

พุทธศักราช ๒๕๓๘ 

 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ สงผลใหวิทยาลัยครูสวนดุสิต

เปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการจาก

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทําใหสวนดุสิตสามารถขยายการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวาง และ

หลากหลายรูปแบบมากขึ้น มีการเปดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีผูสนใจสมัครเขาเรียนเปนจํานวนมาก ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ นอกจากนี้

ยังไดรวมมือกับองคกรภายนอก เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ดวยการจัดตั้งศูนยการศึกษานอก

สถาบันจํานวน ๓ ศูนย ไดแก ศูนยซุปเปอรเซฟ   ศูนยองคการเภสัชกรรม และศูนยอรรถวิทย โดยเปด

สอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี รับนักศกึษาภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น และเริ่มเปดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Master of 

Business Administration) โดยรวมมือกับ Victoria University ประเทศแคนาดา และเปดศูนยการศึกษา

นอกสถาบันเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร (ศูนยจรัญสนิทวงศ ศูนยพงษสวัสดิ์ และศูนยสุโขทัย) เปนป

ที่สถาบันทุมเทงบประมาณเปนจํานวนมาก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช ในการเรียนการ

สอนและเปนฐานขอมูลระบบการสอนทางไกล (Video-Conference) และระบบหองสมุดเสมือน (Virtual 

Library) ที่สมบูรณแบบไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนครั้งแรกในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖  

 เปนชวงระยะเวลาที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดขยายการจัดการศึกษาออกไปอยางกวางขวาง               

ทั้งการเปดสอนในหลักสูตรใหมๆ เพิ่มเติม และการขยายศูนยการศึกษาออกไปยังเขตปริมณฑลและ

ตางจังหวัด (ศูนยดุสิตพณิชการสยาม ศูนยเซ็นทรัลปนเกลา ศูนยอมิพีเรียล บางนา ศูนยนครนายก ศูนย

ปราจีนบุรี ศูนยธนาลงกรณ ศูนยบุษยมาส ศูนยพณิชยการสยาม ศูนยนครปฐม ศูนยชลบุรี ศูนยพัทยา 

ศูนยสระบุรี ศูนยพะเยา ศูนยลําปาง ศูนยระนอง ๒ ศูนยพิษณุโลก ศูนยตรัง ศูนยลุมพินี และศูนยหัวหิน) 

เนื่องจากมีผูสนใจเขาเรียนเปนจํานวนมาก ประกอบกับพื้นที่เรียนภายในสถาบันอยูในระหวางการ

กอสรางและปรับปรุงใหมทางดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็ไดมีการจัดการศึกษาทั้งใน

ระดับปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑติ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ และ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) และเปดสอนในระดับปริญญาเอกเปนครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๔๕) หลักสูตรการ

จัดการดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Management)  
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พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดปรับเปลี่ยนจาก “สถาบัน” เปน “มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ชื่อวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต” สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พุทธศักราช ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑  

 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ทําใหสวนดุสิตมีการปรับเปลี่ยนในดาน

ตางๆ ทั้งโครงสรางของระบบบริหารและการบริหารจัดการทางดานวิชาการ รวมทั้งจากการปฏิรูป

การศกึษาและการปฏิรูประบบราชการ  ทําใหมหาวิทยาลัยตองกําหนดแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 

จัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัยที่กระจาย

อยูในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดกําหนด  

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนความเช่ียวชาญดั้งเดิม และโดดเดนเปนที่ยอมรับทั้งในและ

ตางประเทศ รวมทั้งสาขาวิชาที่มีความพรอมสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและทองถิ่นมี

ทั้งหมด ๔ ดาน คือ 

๑. ดานการศกึษาปฐมวัย 

๒. ดานอุตสาหกรรมอาหาร 

๓. ดานอุตสาหกรรมบริการ 

๔. พยาบาลศาสตร 

พุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาเอาไว ดังนี้ 

๑. เพื่อใหสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และ

แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาโครงสรางของหนวยงานหลักในมหาวิทยาลัย ให

สอดคลองกับพันธกิจและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมีหนวยงาน

ใหมเพิ่มขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนอกเหนือไปจากโครงสรางเดิมตามกฎกระทรวงในการแบง

สวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๒. การดําเนินงานของแตละหนวยงานจะตองดําเนินการโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปนสําคัญ       

และจะตองดําเนนิการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได 

๓. การกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยออกเปน ๔ ดาน (เปนสถาบันเฉพาะทางลักษณะที่

เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี) 

- การศกึษาปฐมวัย 

- อุตสาหกรรมอาหาร 
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- อุตสาหกรรมบริการ 

- พยาบาลศาสตร 

๔. การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานศกึษาของ

ชาติ มาตรฐานการอุดมศกึษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา  

๕. การเปลี่ยนแปลงปรัชญาและกลยุทธของมหาวิทยาลัยจากการเปนมหาวิทยาลัยที่ตระหนัก

ถึงความอยูรอดขององคกร (Survival) ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความ

เขมแข็งในการอยูรอด (Survivability)  

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดทบทวนแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดย 

๑. คํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายและแนวทางใน

ระดับมหภาคที่เกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ความตองการของนักศึกษา บุคลากร ผูมีสวนได

สวนเสีย และการใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของมหาวิทยาลัย 

๒. กําหนดใหการดําเนินงานทั้งมหาวิทยาลัยมุงไปสูทิศทางเดียวกันในรูปแบบการบริหารจัดการ

ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว และปรับ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยจากการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งในการอยู

รอด (Survivability) ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน 

(Sustainable Survivability) 

๓. ยังคงพัฒนาอัตลักษณ ๔ ดาน อยางตอเนื่อง แตเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมอาหารเปน อาหาร 

และเปลี่ยนจากพยาบาลศาสตร เปน พยาบาลและสุขภาวะ อัตลักษณอีก ๒ ดาน ไดแกการศึกษา

ปฐมวัย และอุตสาหกรรมบริการยังคงเดิม 

๔. กําหนดจุดเนนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยป ๒๕๕๘ เนนการสงเสริมใหเกิดพัฒนา

นวัตกรรม   ป ๒๕๕๙ เนนการเช่ือมโยงระหวางนวัตกรรมและการจัดการทรัพยากร และป ๒๕๖๐ เนน

การตอยอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เปน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ภายในการ

กํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ 

โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงลงพระปรมาไธยในวันที่ ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ อันถือเปนสิริมงคลยิ่งแกมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/

๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  จงึกําหนดใหวันดังกลาว คือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปน

วันเกิดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไมถือ
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เปนสวนราชการ และไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตเปนหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตการกํากับของรัฐ ทําให

มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดหรือออกรูปแบบการบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีอิสระและความ

คลองตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ทั้งการบริหารงานทั่วไป การบริหารจัดการงบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารงานวิชาการ   โดยมหาวิทยาลัยยังคงมีภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ตามเดิม 

 

ล าดับความเปนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ป พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา สังกัด ต าแหนง/ผูบริหาร 

๒๔๗๗ - ๒๔๘๐ โรงเรยีนมัธยมวิสามัญการเรือน 

(วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศักดิ์) 

กองอาชีวศึกษา 

กรมวิชาการ 

กระทรวงธรรมการ 

๒๔๗๗ ครูใหญ 

คุณหญิงเพชรดา ณ ปอมเพชร  

(ม.ล.จติรกุล กุญชร) 

๒๔๘๐ - ๒๔๘๔ โรงเรยีนการเรอืน วังจันทรเกษม 

(วังจันทรเกษม) 

กองอาชีวศึกษา 

กรมวิชาการ 

กระทรวงธรรมการ 

๒๔๗๗ รักษาการครูใหญ 

นางนลิรัตน บรรณสทิธิ์วรสาสน 

๒๔๗๗ - ๒๔๘๔ ครูใหญ 

คุณหญิงไสววงศ ทองเจอื 

๒๔๘๔ - ๒๕๐๔ โรงเรยีนการเรอืนพระนคร (สวน

สุนันทา) 

กองโรงเรยีนฝกหัดครู 

กรมสามัญศึกษา 

กระทรวงธรรมการ 

๒๔๘๔ - ๒๔๘๙ อาจารยใหญ  

นางบุญเกลื้อ กรลักษณ 

๒๔๘๙ - ๒๕๐๔ อาจารยใหญ  

คุณหญิงกระจางศร ีรักตะกนิษฐ 

๒๕๐๔ - ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูสวนดุสิต กองโรงเรยีนฝกหัดครู 

(กองการฝกหัดครู) 

กรมฝกหัดครู 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผูอํานวยการ คุณหญิงกระจางศร ี

รักตะกนิษฐ 

๒๕๑๘ - ๒๕๒๘ อธิการ  

ศาสตราจารยเรวดี วงศพรหมเมฆ 

(พ.ร.บ.วิทยาลัยครู ฉบับท่ี ๑, ๒๕๑๘) 

๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ อธิการ  

รองศาสตราจารยลําพอง บุญชวย 

(พ.ร.บ.วิทยาลัยครู ฉบับท่ี ๒, ๒๕๒๗) 

   ๒๕๓๗-๒๕๓๘ อธิการบด ี 

รองศาสตราจารยธง รุญเจริญ 

๒๕๓๘ - ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สํานักงานสภาสถาบัน   ราช

ภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๓๘-๒๕๔๖ อธิการบด ี

รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน  

ผลพันธิน (พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ , 

๒๕๓๘) 

๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ อธิการบด ี     

รองศาสตราจารย ดร. สุขุม  

เฉลยทรัพย 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

ป พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา สังกัด ต าแหนง/ผูบริหาร 

๒๕๔๗ - ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ อธิการบด ี 

รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน  

ผลพันธิน 

(พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ อธิการบด ี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ จันทร

เจริญ 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ อธิการบด ี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ จันทร

เจริญ (พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ อธิการบด ี 

รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน     

ผลพันธิน 

๒๕๖๓- ปจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม 

๒๕๖๓- ปจจุบัน อธกิารบด ี 

รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน     

ผลพันธิน 

 

 

ผูบริหารสถาบัน (อดีต – ปจจุบัน) 

ผูบริหาร ระยะเวลาบริหาร 

1. คุณหญิงเพชรดา  ณ ปอมเพชร พ.ศ.๒๔๗๗ 

2. นางนลิรัตน   บรรณสทิธิ์วรสาสน พ.ศ.๒๔๗๗ 

3. คุณหญิงไสววงศ ทองเจอื พ.ศ.๒๔๗๗ - ๒๔๘๔ 

4. นางบุญเกลื้อ กรลักษณ พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๙ 

5. คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ พ.ศ.๒๔๘๙ - ๒๕๑๘ 

6. ศาสตราจารยเรวดี วงศพรหมเมฆ พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๘ 

7. รองศาสตราจารยลําพอง บุญชวย พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ 

8. รองศาสตราจารยธง รุญเจริญ พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ 

9. รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๖ 

10. รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ 

11. รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๖ 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ จันทรเจริญ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

13. รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

14. รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปจจุบัน 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

 

 

ตราของมหาวิทยาลัย  

 

ภาพทายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง ตราของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามแบบขอ ๓ (๑) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามแบบขอ ๓ (๒) 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

เคร่ืองหมาย สัญลักษณ  และสีประจ าของมหาวิทยาลัย  

 

 

เคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีลักษณะ ๒ แบบ คือ 

  (๑) เปนพยัญชนะภาษาไทยอักษรยอ “มสด” เกาะเกี่ยวกัน 

  (๒) เปนพยัญชนะภาษาอังกฤษอักษรยอ “SDU” เกาะเกี่ยวกัน 

 

 

ภาพทายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และสีประจําของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ ดอกเฟองฟาและดอกขจร 

 

 

 

สีประจ าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ สีฟาน้ําทะเล 

  การใชเครื่องหมายและสัญลักษณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อการคาหรือการใชสิ่งดังกลาว

ที่มใิชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรอืสวนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตองไดรับอนุญาต

เปนหนังสือจากมหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

สวนงาน และ หนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย 

 

มีดังตอไปนี้  

    “สวนงาน”  ไดแก สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  โรงเรียน สํานัก 

สถาบัน  

“หนวยงานภายในสวนงาน” ไดแก  สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กอง  สํานักงาน

คณะ สํานักงานอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

“หนวยงานอิสระ” ไดแก   สวนดุสิตโพล   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   ศูนยการศกึษานอกสถานที่ตั้ง 

(ลําปาง/ตรัง/นครนายก/หัวหนิ)   ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท  ศูนยพัฒนาทุนมนุษย 

ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต  สํานักงานตรวจสอบภายใน  โครงการปฏิบัติการอาหารแปร

รูป 

 

ส านักงานมหาวิทยาลัย  มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 1 

(๑) สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

(๒) กองกลาง 

(๓) กองกฎหมาย  

(๔) กองคลัง 

(๕) กองนโยบายและแผน 

(๖) กองบริหารงานบุคคล 

(๗) กองพัฒนานักศกึษา 

(๘) กองอาคารและสถานที่ 

(๙) กองประชาสัมพันธ 

 

ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

(๑) กองกลาง 

(๒) กองอาคารและสิ่งแวดลอม 

(๓) กองบริการนักศึกษา 

 

 

 

                                                           
1 ปรับปรุง 28 สิงหาคม 2563 (ยบุเลิกกองวิเทศสัมพันธ ) 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

คณะครุศาสตร   มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

(๑) สํานักงานคณะครุศาสตร 

(๒) ศูนยการศกึษาพิเศษ 

(๓) ศูนยนวัตกรรมทางการศกึษา 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

   สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

คณะวิทยาการจัดการ  มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

(๑) สํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(๒) ศูนยเครื่องมอืปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

(๓) ศูนยสิ่งแวดลอม 
 

 คณะพยาบาลศาสตร  มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

   สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร  

 

โรงเรยีนการเรอืน มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

(๑) สํานักงานโรงเรียนการเรอืน 

 

โรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

(๑) สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

(๒) สํานักงานพัฒนาวิชาชีพการทองเที่ยวและการบริการ 

 

โรงเรยีนสาธิตละอออุทศิมีหนวยงานภายใน ดังนี ้ 

   สํานักงานอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 

บัณฑติวิทยาลัย มีหนวยงานภายใน ดังนี้  

  สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

โรงเรยีนกฎหมายและการเมือง 

 (๑) สํานักงานโรงเรยีนกฎหมายและการเมอืง 

 (๒) ศูนยพัฒนาเครือขายความรวมมอืทางวิชาการดานกฎหมายและการเมอืง 

 

ส านักบรหิารกลยุทธ มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารกลยุทธ 

 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนวยงานภายใน ดังนี ้ 

   สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ส านักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน   มีหนวยงานภายใน ดังนี ้ 

   สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

   สํานักงานอํานวยการสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ส านักกิจการพิเศษ  มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   สํานักงานอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ 

 

หนวยงานอิสระ ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย มีดังนี ้  

(๑)  สวนดุสิตโพล 

(๒)  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 

(๓)  ศูนยการศกึษานอกสถานที่ตั้ง (ลําปาง/ตรัง/นครนายก/หัวหนิ) 

(๔)  ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท 

(๕)  ศูนยพัฒนาทุนมนุษย 

(๖)    ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 

(๗)  สํานักงานตรวจสอบภายใน 

(๘)  โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

การจางพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

  การจางพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนการเปลี่ยน

สถานภาพจากลูกจางของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแขงขัน หรือ การคัดเลือก ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขปรับปรุง 

 พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่กําหนดในขอบังคับฯ นี ้และตามเงื่อนไขที่กําหนด

ในสัญญาจาง    

 

  ผูที่จะเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองมคีุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

  (ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย หรอืสัญชาติอื่นตามความเหมาะสม 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข   

(ข) ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาที่  ในพรรคการเมอืง 

(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถ คนเสมือนไร

ความสามารถ หรอืเปนโรคที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับนี้หรือ

กฎหมายอื่น 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 

(๖) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(๗) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

หนวยงาน 

ของรัฐ หรอืหนวยงานอื่น 

(๘) เปนผูที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของรัฐ 

(๙) ลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

  พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือน                   

เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน และสิทธิประโยชนอื่นตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น ทั้งนี้ ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.น.บ.กําหนด โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย (ประกาศของมหาวิทยาลัยตางๆ เชน บัญชี

เงินเดอืนพนกังานมหาวิทยาลัย จะแสดงในเว็บไซต กองบริหารงานบุคคล) 

 

การก าหนดต าแหนง 

 

   ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย แบงออกเปนสี่ประเภท มีดังตอไปนี้ 

)ก ( ตําแหนงสายบริหาร มีภาระกิจหลัก คือ  การบริหารทั่วไป ไดแก  

(๑) อธิการบดี 

(๒) รองอธิการบดี 

(๓) คณบดี 

(๔) ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  

(๕) ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และหัวหนาสวนงานอื่นที่เทียบเทาคณะ 

(๖) ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ และรองหัวหนาสวนงานอื่นที่

เทียบเทาคณะ 

(๗) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่เทียบเทากองตามที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๘) หัวหนาหนวยงานภายในสวนงานที่ต่ํากวากอง 2 

(๙) ตําแหนงอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด     

 

   (ข) ตําแหนงสายวิชาการ มีภารกิจหลัก คือ การสอนและวิจัย   โดยมีตําแหนงทาง

วิชาการไดแก  

(๑) ศาสตราจารย   

(๒) รองศาสตราจารย  

(๓) ผูชวยศาสตราจารย  

(๔) อาจารย  

(๕) ตําแหนงอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

                                                           
2 *ขอ ๑๐ (ก) (๘) แกไขโดยขอ ๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดสุติ วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

 

(ค) ตําแหนงครู มีการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ไดแก 

 (๑) ครูผูชวย  

(๒) ครู  

โดยมีวทิยฐานะ ดังนี ้

(๑) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

(๒) ครูเช่ียวชาญ 

(๓) ครูชํานาญการพิเศษ 

(๔) ครูชํานาญการ  

(๕) วิทยฐานะอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด+ 

 

   (ง) ตําแหนงสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ มีภารกิจหลักคือ

ดําเนนิงานสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

(๒) ระดับเชี่ยวชาญ 

(๓) ระดับชํานาญการพิเศษ 

(๔) ระดับชํานาญการ 

(๕) ระดับปฏิบัติการ 

(๖) ระดับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

  ปจจุบัน มีช่ือตําแหนง สายสนับสนุน จํานวน ๑๗ ตําแหนง  

  ประะเภทวิชาชีพเฉพาะ  2 ต าแหนง ไดแก  

  1. เจาหนาที่วเิคราะห(ระบบคอมพิวเตอร) 

  ๒. สถาปนิก 

 

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  15 ต าแหนง ไดแก  

    1. เจาหนาที่สํานักงาน(บริหารงานทั่วไป)  

    2. เจาหนาที่สํานักงาน (บุคคล)  

    3. เจาหนาที่วเิคราะห(นโยบายและแผน)  

  4. เจาหนาที่สํานักงาน(ประชาสัมพันธ)    

  5. เจาหนาที่สํานักงาน(การเงนิและบัญช)ี  

  6. เจาหนาที่สํานักงาน(พัสดุ)  
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

  7. เจาหนาที่สํานักงาน(ตรวจสอบภายใน)    

  8. นิตกิร 

   9. วิศวกร  

  10. นักวิจัย 

  11. นักวิจัยผูชวย 

  12. เจาหนาที่บริการการศกึษา 

  13. เจาหนาที่บริการสารสนเทศ  

  14. นักการอาหาร(โภชนาการ)  

   15. นักการอาหาร(การอาหาร)  

 

   (ง) ตําแหนงสายบริการ3  มีภารกิจหลักคือ ดําเนินงานบริการที่มีลักษณะบริการ

พืน้ฐาน โดยมีระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับชํานาญงานพิเศษ 

(๒) ระดับชํานาญงาน 

(๓) ระดับปฏิบัติงาน 

(๔) ระดับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  ณ ปจจุบันมาหวิทยาลัย ไมมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

ต าแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

  ตําแหนงและลักษณะงานโดยทั่วไปนี้ ในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     

แบงประเภท      ไดดังนี ้ 

    ๑. ตําแหนงสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ   จํานวน ๒ ตําแหนง 

    ๒. ตําแหนงสายสนับสนุน ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ   จํานวน ๑๕ ตําแหนง 

 

ประเภท :  วิชาชีพเฉพาะ 

ชื่อต าแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป 

๑. 

เจาหนาที่วเิคราะห 

(ระบบคอมพิวเตอร) 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรซึ่งมลีักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห การกําหนดคุณลักษณะของเคร่ือง จัดระบบติดตั้ง 

เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร การศึกษา วิเคราะห  ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ 

ชุดคําสั่งประยุกต รวมถึงการเขียนคูมือการใชคําสั่งตางๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและ

ใชเคร่ืองมือชุดคําสั่งสื่อสาร และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การใหคําปรึกษาแนะนํา 

อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตางๆ แกบุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ตดิตามความกาวหนาของเทคโนโลยใีหมๆ  และปฏบัิตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ  

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการศึกษา การวิเคราะห การก าหนดคุณลักษณะของเคร่ืองและการจัดระบบ

ตดิตัง้เชื่อมโยงคอมพวิเตอร 

๒. ทักษะการศึกษา การวิเคราะหและออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งและใชเคร่ืองมือ รวมท้ัง

ชุดค าสั่งการสื่อสารและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

๓. ทักษะการใหค าปรึกษาแนะน า และการอบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพวิเตอร 

๒. 

สถาปนิก 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

            สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางสถาปตยกรรม ซึ่งมีลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบแปลนอาคาร สิ่งกอสรางตางๆ  

เปนตน และปฏบัิตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการออกแบบ การเขียนแบบ การแกไขแบบแปลนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

ประเภท :  เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อต าแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป 

๑. 

เจาหนาทีส่ านักงาน  

)บริหารงานทั่วไป(  

 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

                สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานจัดการภายในสํานักงานและ การ

บริหารงานท่ัวไป ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดหนาท่ี เชน

การศึกษาวเิคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิติการรายงานชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัด

หมาย การจัดงานรับรองและงานพิธีตางๆ การเตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชุม 

การจดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอ่ืน การทําเร่ืองตดิตอ

กับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังในและตางประเทศ  การติดตามผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมการปฏิบัติตามคําสั่งหรือมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ควบคุมและการบริหารหลายดาน เชน งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคลงานจัด

ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร

อาคารและสถานท่ี งานบริหารการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานประชาสัมพันธ  งานเอกสาร 

งานระเบียบ แบบแผน  งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการศึกษา การวเิคราะหขอมูล และสถิติตางๆ  

๒. ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน 

๓. ทักษะการจัดการประชุม การจดบันทึก และการเขียนรายงานการประชุม 

๔. ทักษะการบริหารจัดการงานดานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน 

งานบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี งานบริหารงานท่ัวไป งานบริการอาคารและ

สถานท่ี งานบริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานการประชาสัมพันธ งานเอกสาร งานท่ี

เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ และงานสัญญาตางๆ  

 

๒. 

เจาหนาทีส่ านักงาน 

(บุคคล) 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

            สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งมีลักษณะ

งาน ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพื่อกําหนดและความตองการอัตรากําลัง การ

กําหนดและตรวจสอบเกี่ยวกับตําแหนง เงินเดือน การดําเนินการดานการบริหารบุคคล ใน

ลักษณะตางๆ เชน การสรรหาและจัดสรรบุคคลเขาปฏิบัติราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับ

ตําแหนงและอัตราเงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชนตางๆ ความตองการและวางแผน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทุนพัฒนาอาจารยการสงเสริม และพัฒนาสมรรถนะในการปฏบัิตงิาน 

การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธภิาพ การจัดสวสัดกิาร เสริมสรางสุขภาพและ

บรรยากาศในการปฏิบัติงาน การจัดทําทะเบียนประวัติ การดําเนินการเกี่ยวกับการออกจาก

ราชการ การติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การจัดทําขอมูลและสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี

เกีย่วของ 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

ชื่อต าแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการศึกษา วเิคราะหและสังเคราะหเพื่อก าหนดอัตราก าลัง 

๒. ทักษะการก าหนดและตรวจสอบเกี่ยวกับต าแหนง เงนิเดอืน 

๓. ทักษะการด าเนินงานดานการบริหารงานบุคคลในลักษณะตางๆ เชน การสรรหา และการ

จัดสรรบุคคลเขาปฏิบัตริาชการ และด าเนินการเกี่ยวกับต าแหนงและอัตราเงนิเดอืน 

๔. ทักษะการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๕. ทักษะการด ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๖. ทักษะการสรางเสริมสุขภาพและบรรยากาศในการปฏบัิตงิาน 

๗. ทักษะในการตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

๘. ทักษะดานการจัดท าขอมูลและสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓. 

เจาหนาที่วเิคราะห 

(นโยบายและแผน) 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

          สายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏบัิตงิานดานนโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะ

งานท่ีปฏบัิตเิกี่ยวกับการศึกษา วเิคราะห  วิจัย  ประสานแผน ประมวลแผน พจิารณาเสนอแนะ 

เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ การวิเคราะห ความตองการการใช

ทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร การบริหารทรัพยากร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่งเปนแผนงานของ

สถาบันอุดมศึกษา การวางผังแมบท แบบทางสถาปตยกรรม และวิศวกรรม การจัดทําขอมูล

และสารสนเทศเพื่อการวางแผน และปฏิบัตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ  

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑.  ทักษะการศึกษา วเิคราะห วจิัย ประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผนหรือโครงการ 
๒.  ทักษะการวเิคราะหความตองการใชทรัพยากร 
๓.  ทักษะการจัดหา การจัดสรรและการบริหารทรัพยากร 
๔.  ทักษะการวเิคราะหคาใชจายตางๆ  
๕.  ทักษะการจัดท าขอมูล และสารสนเทศเพื่อการวางแผน 

๖.  ทักษะการวางผังแมบท แบบทางสถาปตยกรรมและวศิวกรรม 

๗.  ทักษะการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนและโครงการตางๆ 

๔. 

เจาหนาทีส่ านักงาน 

(ประชาสัมพันธ) 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

            สายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏบัิตงิานประชาสัมพันธ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

ศึกษาวิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ เก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร

ตางๆ จัดทําขาวสารเอกสารความรูในดานตางๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานประชาสัมพันธ  

ดําเนินงานประชาสัมพันธ ในรูปแบบตางๆ เชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ 

เปนตน เพื่อเผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดํา เนินงานหรือผลงานของ

หนวยงาน หรอืสถาบันอุดมศึกษา หรือของรัฐบาล และปฏบัิตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

ชื่อต าแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการสื่อสารท้ังภาษาพูดและภาษากาย  

๒. ทักษะการส ารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร นักศกึษา และประชาชนเกี่ยวกับ

ประเด็นตางๆ ของมหาวทิยาลัย 

๓. ทักษะการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตางๆ  

๔. ทักษะการจัดท าขาวสาร และเอกสารความรูตางๆ เพื่อประโยชนในการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ 

๕. ทักษะการด าเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชนการจัดสัมมนา จัดอภิปราย             

จัดนิทรรศการ 

๖. ทักษะการเผยแพรขอมูล ขาวสารตางๆ เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยท้ังแกบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕. 

เจาหนาทีส่ านักงาน 

(การเงินและบัญชี) 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

             สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการเงิน การคลัง และการบัญชี ซึ่ง

มลีักษณะงานท่ีปฏบัิตเิกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญช ีการวเิคราะหงบประมาณ การจัดทํา

รายงานทางการเงิน การวเิคราะหสถานะทางการเงินและบัญช ีการจัดทําฐานขอมูลทางการเงนิ 

ตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชปีระเภทตางๆ และปฏบัิตงิานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการปฏบัิตงิานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการบัญชี 

๒. ทักษะการวิเคราะหงบประมาณ การจัดท ารายงานทางการเงิน การวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและบัญช ี

๓. ทักษะการจัดท าฐานขอมูลทางการเงิน 

๔. ทักษะการตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชปีระเภทตางๆ 

๖. 

เจาหนาทีส่ านักงาน 

(พสัด)ุ 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

 

 

             สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพัสดุท่ัวไปของสวนราชการ รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง การศึกษาคนควา

รายละเอียดตางๆ ของวัสดุ ครุภัณฑ หรือ กําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษา

วเิคราะหและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ และปฏิบัตงิานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการรางสัญญาซื้อ สัญญาจาง 

๒. ทักษะการก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของวัสดุและครุภัณฑตางๆ  
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

ชื่อต าแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป 

๗. 

เจาหนาทีส่ านักงาน 

(ตรวจสอบภายใน) 

 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

          สายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏบัิตงิานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏบัิติ

เกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินการ  การบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ ภายใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัด ในดานงบประมาณ บัญชี และพัสดุ  รวมท้ังตรวจสอบหลักฐาน

เอกสารทางบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี 

การจัดเก็บรักษาในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัด และ

ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และปฏบัิตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ  

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการตรวจสอบ การบริหารจัดการและการด าเนินการของหนวยงานตางๆ ในดาน
งบประมาณ บัญช ีและพัสด ุ

๒. ทักษะการตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การ

จัดซือ้พัสดุ การเบิกจาย การลงบัญช ีการจัดเก็บรักษาในคลังพัสดุ 

๓. ทักษะการตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะของหนวยงานใหประหยัดและ
ถูกตองตามระเบียบราชการ 

 

 

๘. 

นิตกิร 

 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

                สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดานงานกฎหมายซึ่งมีลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปญหากฎหมาย รางและพิจารณาราง ตรวจรางกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ จัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อ

ดําเนินทางคดีการสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร  และการรอง

ทุกขหรืออุทธรณและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้จําเปนตองใชผูท่ีมี

ความรูและความชํานาญในวชิาการทางกฎหมาย 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการวนิจิฉัยปญหากฎหมาย 

๒. ทักษะการยกรางและพิจารณารางกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

๓. ทักษะการจัดท านิติกรรม 

๔. ทักษะการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนนิทางคดี  
๕. ทักษะการสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวนิัยของบุคลากรและการรองทุกข

หรืออุทธรณ  

๖. ทักษะการเขียนสรุปส านวนตางๆ  
๗. ทักษะการเจรจา ตอรอง ไกลเกลี่ย ในกรณีท่ีเกี่ยวกับงานกฎหมาย  
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

ชื่อต าแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป 

๙. 

วิศวกร 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดานวิศวกรรมท่ัวไป  ซึ่งมีลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมท่ัวไป การวิเคราะหวิจัย คนควา 

และออกแบบแปลน แผนผังทางดานวศิวกรรมท่ัวไป การควบคุมและบริหารงานวศิวกรรมท่ัวไป

และปฏบัิตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการวางแผนและโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมท่ัวไป 

๒. ทักษะการวเิคราะห วจิัย คนควาและออกแบบแปลน แผนผัง เกี่ยวกับวศิวกรรมท่ัวไป 

๓. ทักษะการควบคุม และบริหารงานเกี่ยวกับวิศวกรรมท่ัวไป 

๑๐. 

นักวิจัย 

 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดาน ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหวิจัย ซึ่งมี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ ศึกษา คนควา ทดลอง  การวิเคราะห เพื่อประโยชนทางวิชาการ 

การเผยแพรความรูและการแกปญหาตางๆ ทางการศึกษาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และประเด็นตางๆ ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ  ,

สิ่งแวดลอม เปนตน หรอืเพื่อการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะเกี่ยวกับงานวิเคราะห วิจัย ไดแก การศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห และ
สังเคราะหเพื่อประโยชนทางวิชาการ 

๒. ทักษะการเผยแพรความรู  และการแกปญหาตางๆ ทางการศึกษา วิทยาศาสตร 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และประเด็นตางๆ ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

 

๑๑. 

นักวิจัยผูชวย 

ระดับตําแหนง 

๑.ระดับปฏบัิตกิาร 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหวิจัย ซึ่มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง ทอสอบ วิเคราะหเพื่อประโยชนทางวิชาการ การเผยแพร

ความรู และการแกปญหาตางๆ ทางการศกึษาวทิยาศาสตร สังคม เศรษฐกิจ การเมอืง เปนตน 

หรือเพื่อการอ่ืนใด ตามท่ีไดรับมอบหมาย และปฏบัิตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง 

๑. ทักษะเกี่ยวกับงานวิเคราะห วจิัย ไดแก การศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห และสังเคราะห

เพื่อประโยชนทางวิชาการ 

๒. ทักษะการเผยแพรความรู และการแกปญหาตางๆ ทางการศึกษา วิทยาศาสตร สังคม 

เศรษฐกิจ การเมอืง เปนตน 
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๑๒. 

เจาหนาที่บรกิาร

การศึกษา 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

      สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดานบริการการศึกษาซึ่งมีลักษณะงานท่ี

ปฏบัิตเิกี่ยวกับการศึกษา วเิคราะห การสังเคราะห การวจิัย หรือพัฒนาหลักสูตร   การจัดการ

เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาในทุกระดับท่ีอยูในความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัย รวมท้ังงานดานกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศกึษา  การบริการและสวัสดกิาร

นักศึกษา โสตทัศนศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เอกสารและตําราวิชาการ

ใหบริการวิชาการ การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุง

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการความรู การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใช

เทคโนโลยีทางการศึกษางานพิพิธภัณฑทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทาง

การศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษาการวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและ

ปฏบัิตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห วิจัย หรือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษาในทุกระดับ 

๒. ทักษะการด าเนินงานดานกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การบริการและสวัสดิการ

นักศกึษา 

๓. ทักษะดานโสตทัศนศกึษา การแนะแนวการศึกษาและอาชพี เอกสารและต าราวิชาการ และ
การใหบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

๔. ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๕. ทักษะการจัดการความรู 
๖. ทักษะการบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยทีางการศกึษา 
๗. ทักษะเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑทางการศกึษา 

๘. ทักษะการวางแผนการศึกษา การวจิัยทางการศกึษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา 
 

๑๓. 

เจาหนาที่บรกิาร

สารสนเทศ 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

            สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานบริการดานสารสนเทศหรือบรรณารักษ  

ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเอกสารเฉพาะหองสมุดหรือศูนย

เอกสารวิเคราะหจัดหมวดหมูหนังสือและเอกสาร ทําบัตรรายการบรรณานุกรม ทําดรรชนี ทํา

สังเขป จัดทําคูมือการศึกษา คนควา และแนะแนวการอาน การใชหนังสือเอกสารสาขาวิชา

เฉพาะ ใหบริการแกผูใชหองสมุดหรือศูนยเอกสาร จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ศึกษา คนควา            

จัดรายงานท่ีเหมาะสมของหองสมุดหรือศูนยเอกสาร  และปฏบัิตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการจัดหา และคัดเลอืกหนังสอื และเอกสาร 
๒. ทักษะการวเิคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ และเอกสาร 
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ชื่อต าแหนง ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 

 

๓. ทักษะการท าบัตรรายการ บรรณานุกรม ท าดรรชนี ท าสังเขป จัดท าคูมือการศึกษา คนควา 

และแนะแนวการอานการใชหนังสอืและเอกสารสาขาวิชาเฉพาะ 

๔. ทักษะการใหบริการแกผูใชหองสมุด หรือศูนยเอกสาร 
๕. ทักษะการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ศึกษา คนควา 

๑๔. 

นักการอาหาร 

(โภชนาการ) 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

    สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานวิชาการโภชนาการ   ซึ่งมีลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ทดลองวิเคราะห วิจัยภาวะดานอาหารของนักเรียนปฐมวัย และ

ประชาชน ปญหาโภชนาการดานตางๆ เพื่อปรับปรุงแกไขภาวะโภชนาการของนักเรียนปฐมวัย 

และประชาชน กําหนดรายการอาหาร ควบคุมการประกอบอาหารแกนักเรียนปฐมวัย และ

ประชาชน วิจัยรายละเอียดของโรคขาดสารอาหาร วางแผนปองกันและบําบัดโรคขาด

สารอาหาร ทดลองตําหรับอาหารใหมตามหลักวชิาโภชนาการ สงเสริมการผลิตอาหารท่ีจําเปน

แกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ  ทดลองและจัดทํา   สูตรอาหารราคาถูกซึ่งมีคุณคาดาน

โภชนาการ เผยแพรและฝกอบรมดานโภชนาการแกประชาชน และเจาหนาท่ี และปฏิบัติงาน

อื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะการศึกษา ทดลองวเิคราะห วจิัยภาวะดานอาหารของนักเรียนปฐมวัย และประชาชน 

๒. ทักษะการก าหนดรายการอาหาร การควบคุมการประกอบอาหาร 
๓. ทักษะการวจิัยโรคขาดสารอาหาร การวางแผนปองกันและบ าบัดโรคขาดสารอาหาร 
๔. ทักษะการศึกษา คนควา วิจัย เกี่ยวกับต าหรับอาหารใหมตามหลักโภชนาการ การจัดท า

สูตรอาหาร และเผยแพร และฝกอบรมดานโภชนาการแกประชาชน 

๑๕. 

นักการอาหาร 

(การอาหาร) 

 

ระดับตําแหนง 

๕. ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ 

๔. ระดับเชี่ยวชาญ 

๓. ระดับชํานาญการพเิศษ 

๒. ระดับชํานาญการ 

๑. ระดับปฏบัิตกิาร 

 

           สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายอาหาร 

และเครื่องดื่ม ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏบัิตเิกี่ยวกับการทดลองผลิตอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบ

ตางๆ ซึ่งกอใหเกิดผลผลิตเพื่อจําหนายและเกิดประโยชนตอประชาชน กํากับดูแลมาตรฐาน

ดานวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

หองปฏิบัติการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม การบริหารจัดการดานการบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม การชวยสอนนักศกึษาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม การใหการฝกอบรมดานอาหาร

และเครื่องดื่มแกบุคคลทั่วไป และปฏบัิตหินาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

ทกัษะและสมรรถนะส าหรับต าแหนง  

๑. ทักษะเกี่ยวกับการผลิตและการจ าหนายอาหาร ซึ่งประกอบดวย การผลิตและการจ าหนาย
อาหารในรูปแบบตางๆ  

๒. ทักษะการก ากับดูแลมาตรฐานดานวัตถุดบิ และกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

๓. ทักษะการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหองปฏบัิตกิารผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

๔. ทักษะการบริหารจัดการดานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

๕. ทักษะดานการฝกอบรมดานอาหารและเครื่องดื่ม 
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สมรรถนะผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดใหความเห็นชอบ  

ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

   มหาวิทยาลัยไดจัดท ามาตรฐานสมรรถนะผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน ๗ 

สมรรถนะ เพื่อใชในการจัดการคุณภาพผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีสวนที่เกี่ยวของกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล คือ  การใชระบบการบริหารทุนมนุษยที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน (Performance 

enhancement of human capital management system) และน าระบบสมรรถนะ (Competency-based 

management) มาเปนฐานในการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งการประเมนิผลการปฏิบัติงาน  

  ทั้ง ๗ สมรรถนะ  ไดกําหนดใหสอดคลองกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต :  จิ๋ว

แต แจว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ : SDU Directions : SMALL  but  SMART”  ในจุดมุงเนนเชิงกลยุทธ 

“องคกรที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง : Adaptive organization  ”สวนที่เปน SDU Guiding Value “GROW” 

และ การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิต : Reshaping SDU Staff   มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด

สมรรถนะของผูปฏิบัติงาน ดังนี้  

   ๑. คานิยมความเปนสวนดุสิต (SDU Guiding Values “GROW”) 

   ๒. การเปดกวางทางความคิดอยางอิสระและการคิดสรางสรรค (Empowering Ideas 

and creative thinking) 

   ๓. การปฏิบัติงานและสรางงานคุณภาพดวยความมุงมั่น ฝกใฝในงาน เพื่อยกระดับการ

ทํางานที่แสดงใหเห็นถึงความประณตีและความเปนมอือาชีพ (Passion-driven performance) 

   ๔. การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสรางสรรคสิ่งใหมและแกปญหาอยางเปนระบบ 

(Design thinking) 

   ๕. การตระหนักรูถึงการจัดลําดับความสําคัญและการสนองตอบตอภาวะเรงดวนอยาง

ทันทวงทีเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน (Sense of priorities and urgency)   

  ๖. การมทีักษะใหมที่จําเปน (New Skills) 

   ๗. การสรางความเช่ียวชาญในงานดวยการลงมือปฏิบัติและรูจริงในสิ่ งที่ทํ า  

(Professional by hands) 

 

  ซึ่ง ๗ สมรรถนะดังกลาว คือ การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิตใหเปนไปตาม

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมี

พฤติกรรมที่คาดหวังกําหนดไวใหมหาวิทยาลัยไดประเมนิการปฏิบัติงาน และพัฒนาผูปฏิบัติงานตอไป  
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

 การประเมินพฤติกรรม 

  ในการประเมินผลในสมรรถนะตาง ๆ แตละสมรรถนะตองกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ใหชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริงโดยใชวิธีประเมินสมรรถนะในรูปแบบตาง ๆ อันไดแก การทดสอบหรือ

นตนเอง โดยตองประเมินทุกสอบวัดพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรม และการใหผูถูกประเมินรายงา

พฤติกรรม โดยภาพรวม กําหนดระดับการประเมนิไว  ดังนี้  

  ระดับที่ ๑ ต่ํากวาความคาดหวังมากที่สุด 

ระดับที่ ๒ ต่ํากวาความคาดหวังมาก 

ระดับที่ ๓ ตามความคาดหวัง 

ระดับที่ ๔ สูงกวาความคาดหวังมาก 

ระดับที่ ๕  สูงกวาความคาดหวังมากที่สุด 

 

พฤติกรรมที่คาดหวังของ “สมรรถนะผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” มีดังน้ี 

สมรรถนะ พฤติกรรมท่ีคาดหวัง 

๑. คานิยมความเปนสวนดุสติ  

(SDU Guiding Values “GROW”) 

๑. มีกรอบความคิดที่เปดกวาง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ปรับเปลี่ยนสิ่งเดิม คิดริเริ่มสรางสรรค คิดเชิงบวก เพื่อพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อเขาสูวิถีใหม โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ

มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

๒. มี วั ต ร ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ง า ม แ บ บ ส ว น ดุ สิ ต  ด ว ย  ก า ร มี

บุคลิกลักษณะที่โดดเดน อันแสดงถงึเอกลักษณเฉพาะ ของแตละ

สายงาน นอบนอมถอมตน พิถีพิถัน รูกาลเทศะ ใสใจตอ สิ่งรอบ

ขาง เปดรับสิ่งใหม ๆ เพื่อการเรยีนรู 

๓. อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย ทํางานแบบมีสวนรวม เสียสละ 

เอื้ออาทร รักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย มีคุณธรรมและความ

โปรงใส พรอมรับทัง้ผิดและรับชอบ 

๔. ทํางานทุกอยางดวยความประณีต มีคุณภาพ และมีความ

เปนสากลบนพืน้ฐานของความเปนไทย 

๒. การเปดกวางทางความคิดอยาง

อิ ส ร ะ แ ล ะ ก า ร คิ ด ส ร า ง ส ร ร ค

( Empowering Ideas and creative  

thinking) 

สรางแนวความคิดที่ทรงพลัง คิดนอกกรอบ คิดในมุมมองใหม ๆ 

คดิสรางสรรคสิ่งใหม ๆ และ นําความคดิดังกลาวไปสูปฏิบัติจริง

จนเปนผลสําเร็จ 

๓.  การปฏิบั ติ ง านและสร า ง ง าน

คุณภาพดวยความมุงมั่น ฝกใฝในงาน 

เพื่อยกระดับการท างานที่แสดงใหเห็น

  ๑. การมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน และสรางงานคุณภาพ 

ยกระดับการปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถงึความประณีตและความ

เปนมืออาชีพ 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

สมรรถนะ พฤติกรรมท่ีคาดหวัง 

ถึงความประณีตและความเปนมือ

อาชีพ (Passion-driven Performance) 

  ๒. กําหนดเปาหมายของผลงานไวใหสูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ปกติ วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และพยายาม

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวดวยความเสียสละ อดทน และ

มุงมั่นดวยจิตสํานึกแหงคุณภาพและความรับผดิชอบ 

๓. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ

เปนระบบเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการ

ดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นจนเกิดผลงานที่เปนเลิศตามที่กําหนดไว 

๔. เพิ่มระดับมาตรฐานของคุณภาพของผลงานอยางเปนพล

วัตร และพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหเหมาะสมอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหเกดิผลงานที่เปนเลิศ ตามพลวัตรที่เปลี่ยนไป 

๕. เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งในศาสตรที่เปน

วิชาชีพของตนและศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จนมีความเช่ียวชาญ

เปนมืออาชีพ และมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ตามสายงาน 

 

๔.  การคิ ด เชิ งออกแบบเพื่ อกา ร

สรางสรรคสิ่งใหมและแกปญหาอยาง

เปนระบบ (Design thinking)     

สามารถจัดการความรูจากหลาย ๆ สาขาจนเกิดองคความรู 

แลวนําเอาองคความรูดังกลาวไปสรางความคิดเชิงจินตนาการ 

และนําเอาความคิดเชิงจินตนาการดังกลาวลงสูการปฏิบัติงาน

จรงิอยางเปนระบบจนเกิดเปนนวัตกรรม หรอืวิธีการแกไขปญหา

ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง      

๕. การตระหนักรูถึ งการจัดล าดับ

ความส าคัญและการสนองตอบตอ

ภาวะเรงดวนอยางทันทวงทีเพื่อความ

อ ยู ร อ ด อ ย า ง ยั่ ง ยื น  ( Sense of 

priorities and urgency)   

ตระหนักรูถึงความสําคัญและภาวะความเรงดวนของแตละ

ภารกิจ ที่ไดรับมอบหมาย และ สามารถปฏิบัติภารกจิที่อยูใน

ความรับผดิชอบให สาํเร็จบนพืน้ฐานของความสําคัญและความ

เรงดวนของแตละภารกจิ เพือ่ความอยูรอดอยางยั่งยืน 

 ๖. การมีทักษะใหมที่จ าเปน (New 

Skills) 

     

๑. สามารถประมวลผลขอมูล ดวยการวิ เคราะห  แปล

ความหมาย และจัดให เปนชุดขอมูลซึ่ งพรอมที่จะนําไปใช

ประโยชนไดจริง  

๒. สามารถจัดการความคิดในการรับรูขอมูล ดวยการจัดลําดับ 

เลือกสรรขอมูลหรอืสารสนเทศที่มีความสําคัญออกมาจากขอมูล

จํานวนมาก และสามารถเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวกับขอมูล

สารสนเทศเดิมใหเกดิความรูใหมใหเปนประโยชนไดจริง 

๓. ความสามารถในการเรียนรูขามศาสตร เขาใจในเนื้อหาและ

เช่ือมโยง ไปสูการสรางองคความรูใหมที่ที่สามารถใชประโยชนได

จรงิ โดยไมติดยึดอยูกับศาสตรหนึ่งศาสตรใดโดยเฉพาะ 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

สมรรถนะ พฤติกรรมท่ีคาดหวัง 

๔. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการปฏิบัติงานไดอยาง

คลองแคลว 

๕.  มีทักษะการบริหารจัดการแกไขปญหาในงานไดอยางรวดเรว็ 

และมีประสิทธิภาพ 

๗. การสรางความเชี่ยวชาญในงาน

ดวยการลงมือปฏิบัติและรูจริงในสิ่งที่

ท า (Professional by hands) 

พัฒนาตนเองใหมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ

ดวยการลงมือปฏิบัติจรงิและรูจริงในสิ่งที่ทํา 

 

 

ระยะเวลาในการจางและเงื่อนไขในการตอสัญญาจาง 

 

อายุสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย มีหาระยะ ดังนี้ 

ระยะที่หนึ่ง มีอายุของสัญญาจางสามปรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 

ระยะที่สอง มีอายุของสัญญาจางสามป 

ระยะที่สาม มีอายุของสัญญาจางหาป 

ระยะที่สี่  มีอายุของสัญญาจางเจ็ดป 

ระยะที่หา มีอายุของสัญญาจางจนถึงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยครบหก

สิบปบริบูรณ 

นอกจากเงื่อนไขการจาง และการสิ้นสุดของสัญญาจางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม  นีแ้ลว ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มิไดดํารงตําแหนงสายบริหารที่มีวาระในการดํารงตําแหนง เมื่อมีอายุครบ 

หกสิบปบริบูรณ  ใหถือวาการจางสิน้สุดลงแมวา อายุของสัญญาจางตามระยะเวลาจางจะยังเหลืออยูก็ตาม  

และหากมีความจําเปนคณะกรรมการ (ก.น.บ.) อาจพิจารณาใหตอสัญญาจางอีกได ครั้งละไมเกินหนึ่งป 

การตอสัญญาจางในแตละระยะของการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารที่ไมมีวาระการดํารง

ตําแหนง นอกจากจะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปแลว จะตองมีผลงานการบริหารที่มี

เชิงพัฒนาและคุณภาพที่เกี่ยวกับงานในการบริหาร 

การตอสัญญาจางในแตละระยะของการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นอกจากจะพิจารณา  

จากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปแลว จะตองมีผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม ดังนี้ 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

  เงื่อนไขในการตอสัญญาจาง สายสนับสนุน  

  ตามขอ 32 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  

นอกจากจะพิจาณณาจากผลการประมเนประจําปแลว จะตองมผีลงานเพิ่มเติม  ดังนี้  

1. ผลงานทั้งเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูนั้นหรอืที่เปน

ขอบเขตและลักษณะงานที่รับผดิชอบ  

2. ผลงานในเชิงพัฒนาที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ซึ่งผานการรับรองจากหัวหนาสวนงานอยาง

นอยหนึ่งรายการ  

 

ซึ่งการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาตอสัญญาจางตําแหนงเจาหนาที่  หากสวนงาน/ 

หนวยงานไมมีรูปแบบของตนเอง  ใหใชรูปแบบของสํานักงานมหาวิทยาลัย โดยดาวนโหลดไดในเว็บไซต

ของกองบริหารงานบุคคล  ( https://personnel.dusit.ac.th ) 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

    ระบบการประเมิน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยประเมินเพื่อนําผลการประเมินไปใชในการ

ประกอบการพิจารณาแตงตัง้ การเลื่อนเงนิเดือน การใหออกจากการปฏิบัติงาน การพัฒนา และเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัด รวมทั้งนําไปใชในการประกอบการตัดสินใจดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล      

 

    ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  

    ผูบริหาร/ผูบรหิารภายนอก  

    (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการประเมินการ

ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

   พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

    (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

https://personnel.dusit.ac.th/
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(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เปนตนไป 

รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

ชวงเวลาที่ด าเนินการประเมิน ปงบประมาณละ ๒ รอบ  

ประเภทบุคลากร รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ 

ผูบริหารภายนอก ๑  ตุลาคม – ๓๑ มนีาคม ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน 

ผูบ ริหาร  (พนม. /ลูกจางของ

มสด.) 

๑  กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๑ มกราคม  – ๓๐ มถิุนายน 

พนักงานมหาวิทยาลัย และ 

ลูกจางของมหาวทิยาลัย 

๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๑  มกราคม  – ๓๐ มถิุนายน 

ขาราชการ /ลูกจางประจํา ๑  ตุลาคม – ๓๑ มนีาคม ๑  เมษายน – ๓๐ กันยายน 

 

การปรับเลื่อนเงนิเดือน  การเพิ่มคาจาง  

ประเภทการจาง งบประมาณที่ใช

จาย 

การข้ึนเงนิเดือน / ป  ใชบัญชีเงินเดือนของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผนดิน ๑ ครัง้ / ป มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

ขาราชการ งบประมาณแผนดิน ๒ ครัง้ / ป ประกาศ ก.พ.อ. 

ลูกจางประจํา งบประมาณแผนดิน ๒ ครัง้ / ป กรมบัญชกีลาง 

ลูกจางของมหาวิทยาลัย เงินนอกงบประมาณ ๑ ครัง้ / ป มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 

การก าหนดต าแหนงที่สูงขึ้น สายสนับสนุน 

 

มีกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้  

(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 ที่

ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม   

(2) ประกาศฯ เรื่อง ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2560 

(3) ขอบังคับฯ วาดวย การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2560 



-31- 
 

คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

(4) ประกาศฯ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนง ระดับชํานาญการ พ.ศ. 2561 

(5) ประกาศฯ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนง ระดับชํานาญการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกตําแหนง เมื่อบรรจุครั้งแรก จะบรรจุดวยระดับ           

ปฎิบัติการ  ตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง  เริ่มจาก  

(1) เคยดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา ๖ ปสําหรับผูมีคุณวุฒปิริญญาตรีหรือ

เทียบเทา หรอื ๔ ป สําหรับผูมีคุณวุฒปิริญญาโทหรอืเทียบเทา หรอื ๒ ปสําหรับผูมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรอืเทียบเทา 

(2) เอกสารเพื่อใชในการขอรับประเมินครบถวน 

(3) คุณสมบัติอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด   

  เมื่อตรวจสอบครบถวนแลว สามารถยื่นขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นได  โดยเริ่มจาก ระดับ

ชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามลําดับ   

 

  การขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น  เปนการแสดงความชํานาญในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 

แสดงความรู ความเขาใจ และความสามารถที่จะพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูที่ไดแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น อาจมีโอกาสที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนางานในอนาคต  อีกทั้งการใชบัญชี

เงินเดอืนพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดเปนระดับ มีอัตราขั้นสูง-ขั้นต่ํา   พนักงานมหาวิทยาลัยคนใดอยู

ในระดับปฏิบัติการแลว  และเงินเดอืนเต็มขั้นสูงที่อัตรา 35,480 บาท/เดือน  ทานจะไมไดรับการเลื่อน

เงินเดือนในปงบประมาณถัดไป จนกวาทานจะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยระดับชํานาญ

การ  

 รายละเอียด วิธีการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น แบบฟอรม เอกสารที่เกี่ยวของ ศึกษาและติดตามได

ใน  https://personnel.dusit.ac.th/home/  เมนู  “ความกาวหนาของสายสนับสนุน” 

https://personnel.dusit.ac.th/home/%20%20%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B9
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การบอกเลิกสัญญาจาง 

 

  มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจงการครบสัญญาจางแกทาน ตามระยะสัญญาที่ไดจัดทําไว และ

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2568 และที่แกไขเพิ่มเติม 

แจงกอนจะครบสัญญาจางแตละระยะประมาณ 2 เดอืน  

 

  หากหนวยงานตนสังกัดพิจารณาวา หนวยงานมีความจําเปนตองจางทานทตอในระยะสัญญา

ถัดไป และทานมีคุณสมบัติ รวมทั้งมีผลงานครบถวน ตามที่ขอบังคับกําหนด  หนวยงานจะทําเรื่องถึง

มหาวิทยาลัยเพื่อขอตอสัญญาจาง หากมหาวิทยาลัยพิจารณาและตรวจสอบเอกสารผลงานเรียบรอย

แลว เห็นสมควรใหตอสัญญาในระยะถัดไป  กองบริหารงานบุคคลสงคําสั่งจางตอ และแจงใหทานมาทํา

สัญญาจางตอในสถานะตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณา  
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  ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแลว ไมมีความจําเปนตองจาง กองบริหารงานบุคคลจะมี

หนังสือแจงไปยังตนสังกัดทราบหลังจากการพิจาณาเสร็จสิ้น    และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเปน

ที่สิ้นสุด  

  

 

การศึกษาเพิ่มเติม การไปศึกษาตอ การฝกอบรม การไปปฏิบัติการวิจัย 

 

  มหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑ การศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศของ

ผูปฏิบัติงานสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ใหดําเนินการตาม  

(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การไปศึกษาตอของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๒  

(๒)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วาดวย การไปฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

หากทานตองการศกึษาตอ แมวาจะใชทุนสวนตัวก็ตาม ใหดําเนินการขออนุญาตลาใหถูกตอง

ตามระเบียบ/ขอบังคับขางตน  เพื่อใชในการปรับคุณวุฒิหลังสําเร็จการศกึษาและอัตราคาจาง  

 

 

การปรับวุฒพินักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

 

การปรับวุฒผิูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  

 หนวยงานตองพิจารณาใหความเห็นแกมหาวิทยาลัยและตองคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังนี้ 

(๑) ผูปฏิบัติงานมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา / วิชาที่เกี่ยวของ หรือตามความตองการใน

การสอนหลักสูตรของหนวยงานหรอืไม 

(๒) หลักสูตรทีใ่ชเวลางานศกึษาเพิ่มเติมจะตองไดรับอนุญาตใหลาศกึษาจากมาหวิทยา

ลัยกอนจงึจะไปศกึษาได 

(๓) หลักสูตรที่ศึกษานอกเวลางาน ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด

และมาหวิทยาลัยกอนการไปศกึษา 

เมื่อไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและสําเร็จการศึกษาแลว จะตองมารายงานตัว

สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับคุณวุฒิและอัตราคาจาง นับตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัย

อนุมัตใิหปรับวุฒิและคาจาง  
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หากอยูระหวางการศึกษาในระดับคุณวุฒิที่สูงกวาคุณวุฒิที่สมัครงาน ใหลูกจางของ

มหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบดวย หากไมแจงใหถือวาไมประสงคที่จะขอปรับคุณวุฒิเมื่อสําเร็จ

การศกึษา 

 

 

การเปลี่ยนประเภทต าแหนง 

 

๑. สายสนับสนุน เมื่อมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป สามารถขอเปลี่ยนสายไปสายสอน

ได ตองไดรับการเห็นชอบจากตนสังกัด และสังกัดใหมที่จะยายไป รวมทั้งตองเขาใจและยอมรับ

ดวยวาสถานภาพและ อัตราเงินเดอืนจะเปนไปตามสถานะการจางนั้นดวย (หากสายสนับสนุนสอบ

ไดในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ไดระดับเงินเดือนที่สูงกวาลูกจางของมหาวิทยาลัยมีความ

ประสงคยายไปเปนสายสอน นอกจากจะไดรับการยินยอมจากผูบังคับบัญชา ผานการทดลองงาน

ไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาแลว   ยังตองเปลี่ยนกลับมาเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย อัตรา

เงินเดอืนเริ่มใหมในสถานะลูกจางของมหาวิทยาลัย) 

๒. การเปลี่ยนจากสายสอนมาเปนสายสนับสนุน   ตองไดรับการเห็นชอบจากตนสังกัด 

และ สังกัดใหมที่จะยายไป รวมทั้งตองเขาใจและยอมรับดวยวาสถานภาพ และอัตราเงินเดือนจะ

เปนไปตามสถานะการจางนัน้ดวย 
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บัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

  กองบริหารงานบุคลและพนักงานมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

สวนดุสิต เรื่อง บัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2556 

เปนตนมา  

เอกสารประกอบการท าบัตร ขั้นตอนการด าเนินการ 

x แบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงาน x สงคําขอพรอมรูปถาย  ท่ีกองบรหิารงาน

บุคคล โทร. ๐๒ – ๒๔๔-๕๑๕๕ 

x เอกสารถูกตองเรยีบรอย สามารถรับ

บัตรไดภายใน ๓ วัน (ติดตอคุณลวนกี้ 

โทร. ๕๑๕๕) 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัย 

 

x รูปถาย ๑ นิว้  ๒ ใบ รูปครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกและ

แวนตาสีเขม ถายไมเกิน 6 เดือน แตงชุดพนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือชุด สากล หรือชุดไทยพระราชทาน  

 

-กรณีไมมรีูปถายสามารถรับบรกิารถายภาพ 

ไดท่ีกองประชาสัมพันธ* 

-เมื่อพนจากตําแหนงตองสงคืนบัตรน้ีแกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(กองบรหิารงานบุคคล)นับต้ังแตวันพนตําแหนง  
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สิทธิประโยชนเบื้องตนของพนกังานมหาวิทยาลัย  

 

1. สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด 

 “สวัสดิการและสิทธิประโยชน” ที่กําหนดไว ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การ

บริหารงานบุคคล พ.ศ.  2558 และที่แกไขเพิ่มเติม    มดีังนี้  

(1) บริการตรวจสุขภาพประจําป และสวัดิการประกันสุขภาพกลุมที่มหาวิทยาลัยจัดไวให

เพิ่มเติม  

(2) ประกันสังคม ตามมาตรา 33    แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  

“มาตรา ๓๓ ใหลูกจางซึ่งมีอายุไมตํ่ากวา สบิหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ

เปนผูประกันตน”  โดยมีการใหความคุมครอง 7 กรณี ไดแก เจ็บปวย ตาย วางงาน คลอดบุตร 

สงเคราะหบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ 

 

“สวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม”  แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

กองทุนประกันสังคม  4 

  ประเทศไทยมีการประกันสังคมอยางเต็มรูปแบบ โดยลูกจางมีหลักประกันแกลูกจางกรณี

ประสบอันตราย หรือเจ็บปวยดวยโรคอันเนื่องมาจากการทํางาน   จะไดรับความคุมครอง ทั้งในเรื่อง

การประสบอันตราย  หรอืเจ็บปวยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนีเ้นื่องและไมเนื่องจากการทํางาน รวมไปถึง

การคลอดบุตรสงเคราะหบุตร ชราภาพ  และการวางงาน เฉกเชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ 

โดยมีกฎหมายที่สนับสนุนการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม  พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 2 

กันยายน 2533 เปนตนมา 

 

                                                           
4 กฎหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ศึกษาไดจาก https://uat.sso.go.th 
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  ทั้งนี ้พนักงานมหาวิทยาลัย อาจไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพิ่มเตมิ ตามที่ ก.น.บ. 

กําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย   

(๒) กองทุนสํารองเลีย้งชีพ  

   กองทุนสํารองเลีย้งชีพ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนสวัสดิการ หลักประกันแกพนักงานมหาวิทยาลัยในการออมทรัพย เมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ 

เกษียณอายุ หรอืถึงแกกรรม 

  โดยมีกฎหมายที่สนับสนุนการดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) ขอบังคับมหาวทิยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสํารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2555  

  (2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสํารองเลีย้งชพี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  

 

 

2. สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก าหนดให   

  มหาวิทยาลัยมีกองทุนใหผูปฏิบัติงานไดสะสมเงิน และมหาวิทยาลัยจายเงินสมทบใหกับ

ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่นๆตามกฎหมาย ดังนี้   

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

จัดตั้งเพื่อเปนสวัสดิการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มิไดเปนขาราชการหรือ

ลูกจางประจํา อันจะกอ ใหเกิดขวัญ กําลังใจ และมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

โดยมีกฎหมายที่สนับสนุนการดําเนินการ ดังนี้ 

   (1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2559 

   (2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2559 

 

มหาวิทยาลัยมีขอตกลงกับสถาบันการเงินในการอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงาน 

สามารถยื่นขอสินเชื่อในกิจกรรมตางๆ  ดังนี ้ 

(1) โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห   

   ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ไดจัดทําสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัย

เพื่อบุคลากรภาครัฐ ป 2564” เพื่อตอบสนองนโยบายดานที่อยูอาศัยของภาครัฐ ชวยสงเสริมกําลังซื้อ

ของบุคลากรภาครัฐใหสามารถซื้อที่อยูอาศัยเปนของตนเองไดสะดวกขึ้น โดยมหาวิทยาลัยไดลงนาม
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ขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห (MOU) ซึ่งไดกําหนดประเภทบุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนไปตาม

ขอตกลง ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจําของสวนราชการ 

 สิทธิประโยชน มีดังนี้ : ธนาคารอาคารสงเคราะหไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งจะแตกตาง

จากอัตราดอกเบีย้เงนิกู สําหรับบุคคลทั่วไปของธนาคาร  

   ปที่ 1    = 2.65 %  ตอป 

   ปที่ 2    = 3.00 %  ตอป 

   ปที่ 3    = MRR – 2.65 %  ตอป (3.50 %) 

   ปที่ 4 - ปที่ 5  = MRR – 2.00 %  ตอป (4.15 %) 

   ปที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา   = MRR – 1.00 %  ตอป  

       ยกเวน กูชําระหนี้ / ซือ้อุปกรณ = MRR 

หมายเหตุ  ปจจุบัน MRR = 6.15 % ตอป และอาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศอัตราดอกเบีย้เงนิกูของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

(2)  สวัสดิการการใหบริการสินเชื่อระหวางธนาคารออมสินกับมหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

   มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับธนาคารมีการจัดทําขอตกลงการใหสินเชื่อตามที่อาง

ถึงเพื่อเปนสวัสดิการแกบุคลากรของหนวยงาน ในการจัดหาที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และหรือกรณีมี

เงินทุนสําหรับการอุปโภค บริโภคที่จําเปน ซึ่งผูกูจะไดรับสิทธิพิเศษตามหลักเกณฑการใหสินเชื่อ

ขอตกลง และหนวยงานหักเงินเดือนผูกูนําสงชําระหนี้ใหธนาคารเปนรายเดือน โดยธนาคารไดกําหนด

หลักเกณฑการใหสินเชื่อตามขอตกลง ประเภทสินเชื่อเคหะแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

มหาวิทยาลัย  

สิทธิประโยชน มีดังนี ้:  

 1. สินเชื่อเคหะกรณีกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยและกรณีไถถอนจํานองจากสถาบันการเงิน

อื่น แบงเปน กรณีกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัย และกรณีไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่น โดยมีระยะเวลา

การชําระเงินกูที่กําหนดวา เมื่อรวมอายุผูกูกับระยะเวลาที่ชําระเงินกูตองไมเกิน 70 ป (ระยะเวลาที่

ชําระเงินกู = 40 ป) 

 2. สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)   

 เมื่อรวมกับอายุผูกูกับระยะเวลาที่ชําระเงินกูตองไมเกิน 65 ป (ระยะเวลาที่ ชําระเงินกู 

= 25 ป) 

สําหรับโปรโมชั่นพเิศษสินเชื่อเคหะ เพื่อจัดหาที่อยูอาศัยเปนของตนเอง หรอืไถถอนจํานองจาก

สถาบันการเงนิอื่น ในอัตราดอกเบีย้พิเศษและเงื่อนไขที่ผอนปรน ดังนี้ 

 1. สนิเชื่อเคหะ HOME LOAN 

 2. สินเชื่อ Re-Finance 

 3. สินเชื่อเคหะประชารัฐสรางไทย 
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  (3) โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธนาคารอิสลาม แหง

ประเทศไทย (ทุกสาขา)  

  สินเชื่อสวัสดิการสําหรับบุคลากรองคกรภายนอก (MOU) เพื่อเปนวงเงนิสินเชื่อ

ใหกับบุคลากรของหนวยงานที่มีการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) เพื่อหักบัญชเีงินเดือนชําระสินเชื่อให

ธนาคาร โดยสิทธิประโยชน มี ดังนี้  

วงเงินสินเชื่อ   

 (1) สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยูอาศัย (Top Up) สูงสุด 20 ลาน

บาท  

 (2) สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค แบบมีหลักประกัน สูงสุด 5 ลานบาท 

 (3) สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค แบบไมมีหลักประกัน 20 เทาของรายไดประจํา สูงสุด 1 ลาน

บาท 

  กรณีสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซบัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล วงเงินไมเกิน 100% ของภาระหนี้

คงเหลือรวมทั้งหมด 

 

หลักประกัน 

 เปนไปตามเกณฑของธนาคาร เชน บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส ทาวนโฮม หองชุดในอาคาร 

อาคารพาณิชย และโฮมออฟฟศ 

ระยะเวลาผอนชําระ 

 (1) สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สูงสุด 35 ป 

 (2) สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค แบบมีหลักประกัน สูงสุด 20 ป 

 (3) สนิเชื่อวงเงินอเนกประสงค แบบไมมหีลักประกัน 

        1. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สูงสุด 15 ป 

        2. พนักงาน/ลูกจาง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed companies) บริษัทใน

เครือและนิตบิุคคลอื่น ๆ สูงสุด 7 ป 

หมายเหต ุ

 1. อายุผูขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผอนชําระไมเกิน 65 ป กรณีผูประกอบวิชาชีพ กลุมลูกคา

อาชีพมั่นคง ไมเกิน 70 ป 

 2. สินเชื่อวงเงินอเนกประสงคแบบไมมีหลักประกัน อายุผูขอสนิเชื่อรวมกับระยะเวลาผอนชําระ

ไมเกินอายุเกษียณ 
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คุณสมบัติผูขอสนิเชื่อ 

 1. เปนบุคลากรของหนวยงานที่มีการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกับธนาคาร 

 2. มีรายไดประจําที่แนนอน ไดรับการแตงตัง้และมีคําสั่งบรรจุตามระเบียบของหนวยงาน 

 3. อายุงาน สําหรับหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไมนอยกวา 1 ป (กรณีลูกจางไมนอยกวา 2 

ป) 

 

อัตรากําไร 

หมายเหต ุ

 กรณีทําประกันตะกาฟุล MRTA/MLTA ลดอัตรากําไรลงอีก 0.25% ในปแรก SPRL, SPRR และ

การปรับลดอัตรากําไร สําหรับ MOU ตามประกาศของธนาคาร 

 

คาธรรมเนียม   เปนไปตามเกณฑที่ธนาคารกําหนด 

ระยะเวลาโครงการ สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 

 

 (4) โครงการสวัสดิการพิเศษ (UOB Workplace Banking) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ

ธนาคารยูโอบี  

  มหาวิทยาลัยไดเขารวมโครงการสวัสดิการพิเศษใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดย

ไมตองท า MOU ไมตองใชบริการ Payroll ไมตองมีบัญชีธนาคารยูโอบี ไมตองหักเงินเดือน

บุคลากรเพื่อน าสงใหธนาคาร (ในกรณยีื่นกูสินเชื่อบานและสินเชื่อสวนบุคคล)  

 

 

สินเชื่อ ระยะเวลา 
อัตรากําไรผอนชําระ(ตอป) 

ขาราชการ /รัฐวิสาหกจิ ลูกจาง /พนักงานราชการ 

สินเชื่อเพื่อ 

ท่ีอยูอาศัย 

ปท่ี 1 -2 2.10% 

ปท่ี 3  

เปนตนไป 
SPRL - 2.65% 

สินเชื่ออเนกประสงค  

มหีลักประกัน 
ตลอดอายุสัญญา SPRL - 2.65% 

สินเชื่ออเนกประสงค  

ไมมหีลักประกัน 
ตลอดอายุสัญญา SPRR SPRR +0.75% 
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สิทธิประโยชน มี ดังนี้ :  

  1. ยกเวนคาธรรมเนียมบัตรรายปของบัตรเครดิตยูโอบี ตลอดสถานะการเปนบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย และยังไดรับคะแนนสะสมเพิ่ม 1,000 คะแนน จากโปรแกรมสมัครบัตรปกติ  

                     ๒. ไดรับดอกเบีย้พิเศษต่ํากวาดอกเบีย้ปกติ 5 – 6 % / กรณีสมัครสินเชื่อบุคคลเริ่มตน 

13.88 % ตอป ผอนนาน 60 เดือน 

                      3. ไดรับดอกเบีย้คงที่ ปแรกเริ่มตน 1.49 % / กรณีขอสินเชื่อบานหรือรีไฟแนนซบาน 

(เฉลี่ย 3 ป 2.89 %)   

                      4. สิทธิประโยชนพิเศษดานงนิฝากและการลงทุน 

 

 

กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย    

มหาวิทยาลัยจัดตั้งเพื่อเปนแหลงทุน และคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนแกพนักงานมหาวิทยาลัย และเปนแหลงทุนในการจัดหาประโยชน เพื่อเพิ่มพูนเงินกองทุนใหมี

เสถียรภาพ 

โดยมีกฎหมายที่สนับสนุนการดําเนินการ ดังนี้  

(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2559  

(2) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องคาใชจายของกองทุนสวัสดิการ และสิทธิ

ประโยชนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  

 

สวัสดิการในการชวยงานศพ  มีดังนี้  

    มหาวิทยาลัยจายเงินสงเคราะหขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ และลูกจางของ

มหาวิทยาลัย ตามกฎหมาย มีดังนี ้ 

(1)  ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย หลักเกณฑ อัตราและวิธีการเบิกจายเงิน

สงเคราะหพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวติ พ.ศ.2560 

(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย หลักเกณฑ อัตราและวิธีการเบิกจายเงิน

สงเคราะหขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ และลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด  

  เพื่อใหผูปฏิบัติงานได ออมเงิน และไดรับสวัสดิการของสหกรณ  

  

 สวนลดในการใชบรกิารของหนวยงานอิสระ   

  เชน  

ธุรกิจใหบริการของสํานักกิจการพเิศษ   

(1)  โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

(2)  โครงการอาหารกลางวัน 1 

(3)  ศูนยบริหารกายเพื่อสุขภาพ 

(4)  อาคารที่พัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

(5)  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนยนครนายก 

  

 

 

การอุทธรณและรองทุกขการบรหิารงานบุคคล 

 

การอุทธรณ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยผูที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมในการถูกลงโทษทาง

วินัยมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขการบริหารงานบุคคล ไดภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 

 

การรองทุกข  

   พนักงานมหาวิทยาลัยผูที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ 

อันเน่ืองมาจากการกระท าหรือค าสั่งของผูบังคับบัญชา มีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณ

และรองทุกขการบริหารงานบุคคลไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบเหตุดังกลาว 

 

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๗๒ 

กําหนดใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรียกชื่อยอวา “ก.อ.บ.” 

ทําหนาที่พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณและเรื่องรองทุกข โดยประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน เปนกรรมการ 
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๓. ผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 

๔. ผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล จํานวนหนึ่งคน เปน

กรรมการ 

๕. กรรมการจากผูแทนสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 

๗. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวนหนึ่ง

คน เปนกรรมการ 

๘. ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล และนิติกรของมหาวิทยาลัย เปนผูชวยเลขานุการ 

 

 

ขั้นตอนการรองทุกข 

๑. เมื่อผูที่จะรองทุกข เมื่อทราบเหตุแหงการรองทุกขแลว ใหผูรองทุกขทําหนังสือเรียนถึง 

ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ยื่นหนังสือและ

เอกสารประกอบแนบในหนังสือ(ถามี)  ณ กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย (งานสารบรรณ) ช้ัน ๔ ตึก

สํานักงานมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เพื่อดําเนินการรับเรื่องและสงใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป  

๒. ใหอุทธรณและรองทุกขการบริหารงานบุคคลพิจารณาเรื่องอุทธรณหรือรองทุกขใหแลว

เสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการอุทธรณและ                  

รองทุกขการบริหารงานบุคคลอาจขยายเวลาการพจิารณาออกไปอีกไดตามที่เห็นเหมาะสม 

๓. เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขการบริหารงานบุคคล วินิจฉันเปนประการใดแลวให

อธิการบดีพิจารณาสั่งการ 

 

ในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได

ตามหลักเกณฑท่ีก าหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง 
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รายละเอียดขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล 

 

  พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถดาวนโหลดขอมูล เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล  หรอื เว็บไซต

กองกฎหมาย เพื่อศกึษารายละเอียดที่จําเปน เชน   

 

การบรหิารงานบุคคลภาพรวม  

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

วันเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทํางานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทํางานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐  

การก าหนดต าแหนงที่สูงขึ้น สายสนับสนุน  

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 ที่

ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม   

- ประกาศฯ เรื่อง ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2560 

- ขอบังคับฯ วาดวย การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2560 

- ประกาศฯ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนง ระดับชํานาญการ พ.ศ. 2561 

- ประกาศฯ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนง ระดับชํานาญการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใชตัง้แตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป 
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เคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐  

 

สวัสดิการ 

 - โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) กับธนาคารอาคาร

สงเคราะห 

 - สวัสดิการใหบริการสนิเชื่อระหวางธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 - โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร ระหวางธนาคารอิสลามกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การลา 

 - ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย วาดวย การลาของบุคลากร 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

 - การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก ผูดํารงตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ 

 

วินัย  

  - ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

จรรยาบรรณ 

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

การอุทธรณ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

การรองทุกข 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

พ.ศ.๒๕๖๑ 



-49- 
 

คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน  

ระบบสารสนเทศส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

  พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถติดตามความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลไดที่  ที่เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล https://personnel.dusit.ac.th/  

 

  สามารถเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ  ในเบือ้งตน  เชน 

          1. ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  (e-Office)  สามารถเขาถึงไดที่  http://eoffice.dusit.ac.th/  โดยชื่อ

ผูใชงานสําหรับการเขาใชงานระบบ  e-Office  คือ  ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุล  3  ตัวอักษรแรก  ที่ระบุไวตาม

บัตรประจําตัวประชาชน  เชน  name_sur  และรหัสผานสําหรับการเขาใชงานครั้งแรกคือตัวเลขศูนยจํานวนสี่

หลัก  (0000)  และโปรดกําหนดรหัสผานใหมภายหลังการเขาสูระบบครั้งแรกทันที 

  2. ระบบบริหารงานบุคคล  (e-Profile)  สามารถเขาถึงไดที่  https://personnel.dusit.ac.th/eprofile/   

  3. ระบบบริหารการศกึษา  (Academic)  สามารถเขาถึงไดที่  https://academic.dusit.ac.th/academic/ 

  4. ระบบสํารองที่นั่งการอบรม  (E-Training)  สามารถเขาถึงไดที่  http://sduthelink.dusit.ac.th/ 

  5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย  (e-Mail)  สามารถเขาถึงได

ที ่ https://login.microsoftonline.com/?whr=dusit.ac.th 

           โดยชื่อผูใชงานสําหรับการเขาใชงานระบบ  e-Profile  /  Academic  /  E-Training  /  e-Mail  คือช่ือ

ภาษาอังกฤษ_นามสกุล  3  ตัวอักษรแรก  ที่ระบุไวตามบัตรประจําตัวประชาชน  เชน  namee_sur  และ

รหัสผานสําหรับการเขาใชงานครั้งแรกคือ  วันเดือนปพ.ศ.เกิด  เชน  วันเกิด คอื 

วันที ่ 8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2531  รหัสผาน  คือ  08122531  และเพื่อความปลอดภัยโปรดกําหนด

รหัสผานใหม ไดที่  http://chgpwd.dusit.ac.th/   

  สอบถามเพิ่มเติม  โทร.  022445153  (งานฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ  กองบริหารงาน

บุคคล)  และ  022445240  (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://personnel.dusit.ac.th/
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ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส 

พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนจําเปนตองเขาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office )  หรือ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส    ของมหาวิทยาลัย อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบเรื่องที่สง

มาถึงตนเอง หรือบันทึกขอความที่เกี่ยวของกับตนเอง ขาวประกาศ เรื่องแจงเพื่อดําเนินการ  ตามที่

มหาวิทยาลัยแจงขอมูลสําคัญซึ่งเกี่ยวของกับทานผานระบบ e-Office ถือวาชอบดวยกฎหมายแลว 

สามารถศึกษาการใชระบบไดที่   http://eoffice.dusit.ac.th   และคลิปแนะนําวิธีการใชงานระบบที่

เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล https://personnel.dusit.ac.th/  

http://eoffice.dusit.ac.th/
https://personnel.dusit.ac.th/
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ชองทางติดตอ Appication LINE 

 

 

  เพื่อรับขาวประชาสัมพันธ อยางยอจากฝายประชาสัมพันธและมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




