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ประวัติของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทย ชื่อ “โรงเรียน

มัธยมวิสามัญการเรือน” สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 

เปดดําเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๗ ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ปจจุบันเปนที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) มีจุดมุงหมายเพื่อฝกอบรมการบาน              

การเรือนสําหรับสตรีหลักสูตร ๔ ป และไดเริ่มเปดสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือนขึ้นเปนครั้งแรกมีความ

มุงหมายเพื่อเตรียมผูที่จะออกไปมีอาชีพครูในแขนงนี้ ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๐ ไดยายมาอยูที่วังจันทรเกษม 

(กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนมาเปน “โรงเรียนการ

เรือนวังจันทรเกษม” สังกัดกองและกรมเดิม โดยเปดสอนหลักสูตรมัธยมการเรือน (หลักสูตร ๓ ป) และ

หลักสูตรการเรือนช้ันสูง (หลักสูตร ๓ ป) เพิ่มเติมในป พ.ศ.๒๔๘๔ ไดยายจากวังจันทรเกษมมาตั้งอยูใน

บริเวณสวนสุนันทา บนพืน้ที่ประมาณ ๓๗ ไร ซึ่งเปนบริเวณที่ตัง้มหาวิทยาลัยในปจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเปน 

“โรงเรียนการเรือนพระนคร” ยายสังกัดจากกองอาชีวศึกษา ไปสังกัดกองฝกครูกรมสามัญศึกษาใน

ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็ไดจัดตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้นในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับ

โรงเรียนการเรือนพระนคร สังกัดกองฝกหัดครู กรมสามัญศึกษา แตแยกสวนการบริหารจัดการออกจากกัน 

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม ฉบับ พ.ศ.๒๔๙๗ เพื่อรวมการฝกหัดครูที่จัดขึ้นในกรมตางๆ เขาดวยกัน เพื่อเปนการประหยัดและ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปรับปรุง การผลิตครูทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โรงเรียนการเรอืนพระนครจงึ

ยายมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ในป พ.ศ.๒๔๙๘ และไดโอนแผนกฝกหัดครูอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาล

ละอออุทิศ มาสังกัดโรงเรยีนการเรือนพระนคร 

พุทธศักราช ๒๔๙๙ 

 โรงเรียนการเรือนพระนครไดเปดสอนหลักสูตร ป.กศ.(คหศาสตร) เปนปแรกและเปนแหงแรกของ

ประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เปดสอนหลักสูตรประโยคครูการเรือน ประโยคครูอนุบาล ระดับ ป.ป. 

(หลักสูตรครูประถม) และประโยคครูมัธยมการเรือนควบคูกันไปดวย 

พุทธศักราช ๒๕๐๑ 

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

ประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนคร เปนวิทยาลัยครู ชื่อ “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” สังกัดกองการ

ฝกหัดครู กรมการฝกหัดครู 

พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

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

หลักสูตรขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหลักสูตรการฝกหัดครู

ของสภาการฝกหัดครู พ.ศ.๒๕๑๙ ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยัง
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ไดมีการรวมโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศกับการฝกหัดครูอนุบาลเขาดวยกันเปนภาควิชาการอนุบาลศึกษา 

สังกัดคณะครุศาสตร วิทยาลัยครูสวนดุสิต และไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเปน “โรงเรียนสาธิต

อนุบาลละอออุทิศ” และเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสภาการฝกหัดครู วิชาเอกการอนุบาลศึกษา

เปนครั้งแรกจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๑๘ ทําใหวิทยาลัยครูมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทั้งระบบบริหารและวิชาการ ตําแหนงหัวหนาสถานศึกษาของวิทยาลัยครูไดเปลี่ยนไปเปน 

“อธิการวิทยาลัย” พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงตําแหนงผูบริหารสวนราชการอื่นๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม คือ เปนสวนราชการที่ประกอบดวยอธิการ รองอธิการฝายบริหาร รองอธิการฝายวิชาการ และ

รองอธิการฝายกิจการนักศกึษา สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวยแผนกตางๆ ๑๒ แผนก ดานงานวิชาการ 

ไดจัดตั้งใหมีคณะวิชา ๓ คณะ คือ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด ๑๑ 

ภาควิชา) คณะวิชาครุศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด ๗ ภาควิชา) และคณะวิชาวิทยาศาสตร (มีภาควิชาใน

สังกัด ๙ ภาควิชา) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลใหวิทยาลัยมีการกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่ 

เพื่อใชเปนสํานักงานและหองเรียนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก แมวาจะมีการปรับปรุงโครงสราง ระบบบริหาร

และระบบวิชาการใหม แตวิทยาลัยครูสวนดุสิตยังคงมกีารจัดการศกึษาในสาขาเดียวคือ 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 สังคมศกึษา วิทยาศาสตรทั่วไป คหกรรม

ศาสตร ศิลปศึกษา การศึกษาพิเศษ การอนุบาลศึกษา การประถมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป และ

คณิตศาสตร) 

พุทธศักราช ๒๕๒๘ 

 หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ เปน

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗ ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสายวิชาการอื่นได 

นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู วิทยาลัยครูสวนดุสิตจึงเริ่มเปดสอนสายวิชาการอื่น โดยเริ่มจากหลักสูตร

ระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญาศิลปศาสตร (อ.ศศ.) ๓ วิชาเอก (วารสารและการประชาสัมพันธ 

ภาษาอังกฤษ และออกแบบนิเทศศิลป) และอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) ๓ วิชาเอก (การอาหาร ผา

และเครื่องแตงกาย และศิลปประดิษฐ) และไดมีการเปดรับสมัครนักศึกษาชายเขาเรียนเปนสหศึกษาเปน         

ปแรก 

พุทธศักราช ๒๕๒๙ – ๒๕๓๔  

 วิทยาลัยครูสวนดุสิตไดขยายการเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นหลาย

วิชาเอก ในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรี ๔ ป และปริญญาตรี

ตอเนื่อง มีการเปดสอนนักศกึษาตามโครงการจัดการศกึษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) รุนแรกใน

ป พ.ศ.๒๕๒๙ โดยเปดสอนทั้งสายวิชาชีพครูและสายวิชาการอื่นในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 
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พุทธศักราช ๒๕๓๕ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อ “สถาบัน

ราชภัฏ”  แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ 

พุทธศักราช ๒๕๓๘ 

 ไดมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ สงผลใหวิทยาลัยครูสวนดุสิตเปลี่ยน

ชื่อเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการจาก

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทําใหสวนดุสิตสามารถขยายการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวาง และหลากหลาย

รูปแบบมากขึ้น มีการเปดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร มีผูสนใจสมัครเขาเรียนเปนจํานวนมาก ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ นอกจากนีย้ังไดรวมมือกับ

องคกรภายนอก เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ดวยการจัดตัง้ศูนยการศึกษานอกสถาบันจํานวน ๓ ศูนย 

ไดแก ศูนยซุปเปอรเซฟ   ศูนยองคการเภสัชกรรม และศูนยอรรถวิทย โดยเปดสอนระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี รับนักศึกษาภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น และเริ่มเปดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Master of 

Business Administration) โดยรวมมือกับ Victoria University ประเทศแคนาดา และเปดศูนยการศึกษานอก

สถาบันเพิ่มขึน้ในเขตกรุงเทพมหานคร (ศูนยจรัญสนิทวงศ ศูนยพงษสวัสดิ์ และศูนยสุโขทัย) เปนปที่สถาบัน

ทุมเทงบประมาณเปนจํานวนมาก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการเรียนการสอนและเปน

ฐานขอมูลระบบการสอนทางไกล (Video-Conference) และระบบหองสมุดเสมือน (Virtual Library) ที่

สมบูรณแบบไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนครั้งแรกในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖  

 เปนชวงระยะเวลาที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดขยายการจัดการศึกษาออกไปอยางกวางขวาง               

ทั้งการเปดสอนในหลักสูตรใหมๆ เพิ่มเติม และการขยายศูนยการศึกษาออกไปยังเขตปริมณฑลและ

ตางจังหวัด (ศูนยดุสิตพณิชการสยาม ศูนยเซ็นทรัลปนเกลา ศูนยอิมพีเรียล บางนา ศูนยนครนายก ศูนย

ปราจนีบุรี ศูนยธนาลงกรณ ศูนยบุษยมาส ศูนยพณิชยการสยาม ศูนยนครปฐม ศูนยชลบุรี ศูนยพัทยา ศูนย

สระบุรี ศูนยพะเยา ศูนยลําปาง ศูนยระนอง ๒ ศูนยพิษณุโลก ศูนยตรัง ศูนยลุมพินี และศูนยหัวหิน) 

เนื่องจากมีผูสนใจเขาเรียนเปนจํานวนมาก ประกอบกับพื้นที่เรียนภายในสถาบันอยูในระหวางการกอสราง

และปรับปรุงใหมทางดานการจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาก็ไดมีการจัดการศกึษาทั้งในระดับปริญญาโท 

(ครุศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนิเทศศาสตรมหา

บัณฑิต) และเปดสอนในระดับปริญญาเอกเปนครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๔๕) หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต 

(Doctor of Management)  
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พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดปรับเปลี่ยนจาก “สถาบัน” เปน “มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ชื่อวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พุทธศักราช ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑  

 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ทําใหสวนดุสิตมีการปรับเปลี่ยนในดานตางๆ 

ทั้งโครงสรางของระบบบริหารและการบริหารจัดการทางดานวิชาการ รวมทั้งจากการปฏิรูปการศึกษาและ

การปฏิรูประบบราชการ    ทําใหมหาวิทยาลัยตองกําหนดแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ - 

๒๕๕๑ ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 

จัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัยที่กระจายอยูใน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดกําหนด             

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนความเช่ียวชาญดั้งเดิม และโดดเดนเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ 

รวมทั้งสาขาวิชาที่มคีวามพรอมสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและทองถิ่นมีทั้งหมด 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 ใหสอดคลอง

กับพันธกิจและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมีหนวยงานใหมเพิ่มขึ้นตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนอกเหนือไปจากโครงสรางเดิมตามกฎกระทรวงในการแบงสวนราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๒. การดําเนินงานของแตละหนวยงานจะตองดําเนินการโดยมุงเนนคุณภาพของงานเปนสําคัญ       

และจะตองดําเนนิการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได 

๓. การกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยออกเปน ๔ ดาน (เปนสถาบันเฉพาะทางลักษณะที่เปน

สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี) 

- การศกึษาปฐมวัย 

- อตุสาหกรรมอาหาร 

- อุตสาหกรรมบริการ 
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- พยาบาลศาสตร 

๔. การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศกึษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา  

๕. การเปลี่ยนแปลงปรัชญาและกลยุทธของมหาวิทยาลัยจากการเปนมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึ ง

ความอยูรอดขององคกร (Survival) ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งใน

การอยูรอด (Survivability)  

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดทบทวนแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดย 

๑. คํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายและแนวทางในระดับมห

ภาคที่เกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ความตองการของนักศึกษา บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย และ

การใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของมหาวิทยาลัย 

๒. กําหนดใหการดําเนินงานทั้งมหาวิทยาลัยมุงไปสูทิศทางเดียวกันในรูปแบบการบริหารจัดการที่

หลากหลายตามความเหมาะสมของหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว และปรับปรัชญา

ของมหาวิทยาลัยจากการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งในการอยูรอด 

(Survivability) ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน 

(Sustainable Survivability) 

๓. ยังคงพัฒนาอัตลักษณ ๔ ดาน อยางตอเนื่อง แตเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมอาหารเปน อาหาร 

และเปลี่ยนจากพยาบาลศาสตร เปน พยาบาลและสุขภาวะ อัตลักษณอีก ๒ ดาน ไดแกการศึกษาปฐมวัย 

และอุตสาหกรรมบริการยังคงเดิม 

๔. กําหนดจุดเนนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยป ๒๕๕๘ เนนการสงเสริมใหเกิดพัฒนา

นวัตกรรม   ป ๒๕๕๙ เนนการเช่ือมโยงระหวางนวัตกรรมและการจัดการทรัพยากร และป ๒๕๖๐ เนนการ

ตอยอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เปน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมี

ผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ภายในการกํากับดูแลของ

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการ 

โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงลงพระปรมาไธยในวันที่ ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ อันถือเปนสิริมงคลยิ่งแกมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  จึงกําหนดใหวันดังกลาว คือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนวันเกิดของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไมถือเปนสวน

ราชการ และไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตเปนหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตการกํากับของรัฐ ทําใหมหาวิทยาลัย
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สามารถกําหนดหรือออกรูปแบบการบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีอิสระและความคลองตัวในการ

บริหารจัดการมากยิ่งขึน้ ทั้งการบริหารงานทั่วไป การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ

การบริหารงานวิชาการ   โดยมหาวิทยาลัยยังคงมีภารกิจของสถาบันอุดมศกึษาตามเดิม 

 

ลําดับความเปนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ป พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา สังกัด ตําแหนง/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 สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

ป พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา สังกัด ตําแหนง/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         

จันทรเจริญ 

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 สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

 

ตราของมหาวิทยาลัย  

 

ภาพทายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง ตราของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามแบบขอ ๓ (๑) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามแบบขอ ๓ (๒) 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

 

เคร่ืองหมาย สัญลักษณ  และสีประจําของมหาวิทยาลัย  

 

 

เคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีลักษณะ ๒ แบบ คือ 

  (๑) เปนพยัญชนะภาษาไทยอักษรยอ “มสด” เกาะเกี่ยวกัน 

  (๒) เปนพยัญชนะภาษาอังกฤษอักษรยอ “SDU” เกาะเกี่ยวกัน 

 

 

ภาพทายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ และสีประจําของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ ดอกเฟองฟาและดอกขจร 

 

 

สีประจําของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ สีฟาน้ําทะเล 

  การใชเครื่องหมายและสัญลักษณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อการคาหรือการใชสิ่งดังกลาวที่

มิใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตองไดรับอนุญาตเปน

หนงัสอืจากมหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

สวนงาน และ หนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย 

มีดังตอไปนี้  

    “สวนงาน”  ไดแก สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  โรงเรียน สํานัก 

สถาบัน  

“หนวยงานภายในสวนงาน” ไดแก  สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กอง  สํานักงานคณะ 

สํานักงานอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

“หนวยงานอิสระ” ไดแก   สวนดุสิตโพล   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   ศูนยการศกึษานอกสถานที่ตั้ง 

(ลําปาง/ตรัง/นครนายก/หัวหนิ)   ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท  ศูนยพัฒนาทุนมนุษย 

ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต  สํานักงานตรวจสอบภายใน  โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 

 

สํานักงานมหาวิทยาลัย  มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 1 

(๑) สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

(๒) กองกลาง 

(๓) กองกฎหมาย  

(๔) กองคลัง 

(๕) กองนโยบายและแผน 

(๖) กองบริหารงานบุคคล 

(๗) กองพัฒนานักศกึษา 

(๘) กองอาคารและสถานที่ 

(๙) กองประชาสัมพันธ 

 

สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

(๑) กองกลาง 

(๒) กองอาคารและสิ่งแวดลอม 

(๓) กองบริการนักศึกษา 

 

คณะครุศาสตร   มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

(๑) สํานักงานคณะครุศาสตร 

(๒) ศูนยการศกึษาพิเศษ 

(๓) ศูนยนวัตกรรมทางการศกึษา 

                                                           
1 ปรับปรุง 28 สิงหาคม 2563 (ยบุเลิกกองวิเทศสัมพันธ ) 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

คณะวิทยาการจัดการ  มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

   สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

(๑) สํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(๒) ศูนยเครื่องมอืปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

(๓) ศูนยสิ่งแวดลอม 
 

 คณะพยาบาลศาสตร  มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

   สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร  

 

โรงเรยีนการเรอืน มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

(๑) สํานักงานโรงเรียนการเรอืน 

 

โรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

(๑) สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

(๒) สํานักงานพัฒนาวิชาชีพการทองเที่ยวและการบริการ 

 

โรงเรยีนสาธิตละอออุทศิมีหนวยงานภายใน ดังนี ้ 

   สํานักงานอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 

บัณฑติวิทยาลัย มีหนวยงานภายใน ดังนี้  

  สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

 

โรงเรยีนกฎหมายและการเมือง 

 (๑) สํานักงานโรงเรยีนกฎหมายและการเมอืง 

 (๒) ศูนยพัฒนาเครือขายความรวมมอืทางวิชาการดานกฎหมายและการเมอืง 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

 

สํานักบรหิารกลยุทธ มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

   สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารกลยุทธ 

 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนวยงานภายใน ดังนี ้ 

   สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน   มีหนวยงานภายใน ดังนี ้ 

   สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   สํานักงานอํานวยการสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

สํานักกิจการพิเศษ  มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

   สํานักงานอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ 

 

หนวยงานอิสระ ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย มีดงันี้   

(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 สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

การจางพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 การจางพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนการเปลี่ยน

สถานภาพจากลูกจางของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแขงขัน หรือ การคัดเลือก ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขปรับปรุง 

 

 พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่กําหนดในขอบังคับฯ นี้ และตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

สัญญาจาง    

 

  ผูที่จะเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองมคีุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

    (ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย หรอืสัญชาติอื่นตามความเหมาะสม 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข   

(ข) ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมอืง หรอืกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรอืเจาหนาที่  

ในพรรคการเมอืง 

(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถ คนเสมือนไร

ความสามารถ หรอืเปนโรคที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับนี้หรือ

กฎหมายอื่น 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 

(๖) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(๗) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรอืไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงาน 

ของรฐั หรอืหนวยงานอื่น 

(๘) เปนผูที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน          

ของรัฐ 

(๙) ลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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   พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือน                   

เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน และสิทธิประโยชนอื่นตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น ทั้งนี้ ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.น.บ.กําหนด โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย (ประกาศของมหาวิทยาลัยตางๆ เชน บัญชี

เงินเดอืนพนักงานมหาวิทยาลัย จะแสดงในเว็บไซต กองบริหารงานบุคคล) 

   

การกําหนดตําแหนง 

 

   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) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่ เทียบเทากองตามที่ สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๘) หัวหนาหนวยงานภายในสวนงานที่ต่ํากวากอง 2 

(๙) ตําแหนงอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด     

 

   (ข) ตําแหนงสายวิชาการ มีภารกิจหลัก คือ การสอนและวิจัย   โดยมีตําแหนงทางวิชาการ

ไดแก  

(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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(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  

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  2 ตําแหนง ไดแก  

1. เจาหนาที่วเิคราะห(ระบบคอมพิวเตอร) 

๒. สถาปนิก 

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  15 ตําแหนง ไดแก  

  1. เจาหนาที่สํานักงาน(บริหารงานทั่วไป)  

  2. เจาหนาที่สํานักงาน (บุคคล)  

  3. เจาหนาที่วเิคราะห(นโยบายและแผน)  

  4. เจาหนาที่สํานักงาน(ประชาสัมพันธ)  

  5. เจาหนาที่สํานักงาน(การเงนิและบัญช)ี  

  6. เจาหนาที่สํานักงาน(พัสดุ)  

  7. เจาหนาที่สํานักงาน(ตรวจสอบภายใน)    

  8. นิตกิร 



-16- 
 

คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

  9. วิศวกร  

  10. นักวิจัย 

  11. นักวิจัยผูชวย 

  12. เจาหนาที่บริการการศกึษา 

  13. เจาหนาที่บริการสารสนเทศ  

  14. นักการอาหาร(โภชนาการ)  

  15. นักการอาหาร(การอาหาร)  

 

   (ง) ตําแหนงสายบริการ3 มีภารกิจหลักคือ ดําเนินงานบริการที่มีลักษณะบริการพื้นฐาน 

โดยมีระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับชํานาญงานพิเศษ 

(๒) ระดับชํานาญงาน 

(๓) ระดับปฏิบัติงาน 

(๔) ระดับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป สายวิชาการ  ตาํแหนงครูผูชวย / ครู  

 

  ครูโรงเรยีนสาธิตละอออุทิศ เปนผูปฏิบัติงาน สายวิชาการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรยีนสาธติละอออุทิศ ในระดับปฐมวยั และประถมศึกษา  สําหรับครูที่มีคุณวุฒริะดับปรญิญาโท และ ปรญิญา

เอก สามารถสอนนักศึกษาปรญิญาตรใีนคณะครุศาสตรได ตามที่คณะครุศาสตรประสานงานใหดําเนินการสอน 

หรอืรวมสอน  

 

มาตรฐานตาํแหนงของครู โรงเรยีนสาธติละอออุทศิ 

 

 เนื่องดวยปจจุบัน มหาวิทยาลัยอยูระหวางการปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และหลักเกณฑ วิธีการ

เขาสูตําแหนง ระดับชํานาญการ ชํานาญการพเิศษ เช่ียวชาญ หรอืเชี่ยวชาญพิเศษ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต วาดวย โรงเรยีนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔  

  พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถศึกษาและอางอิงจาก หนังสือเลขที่  ศธ 0206.4/ ว 20 ลงวันที่ 

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

  ทั้งนี ้สามารถติดตามการประกาศไดในเว็บไซต กองบรหิารงานบุคคล  

 

                                                           
3  ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัย ไมมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ 
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การบรหิารงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทศิ 

 

  ปจจุบัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดําเนนิงานภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย 

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ พ.ศ. 2564  ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีความจําเปนตองศึกษา 

ขอบังคับดังกลาวและทําความเขาใจในรายละเอียด    รวมทั้ง ประกาศ คําสั่ง ภายใตขอบังคับนี้ ที่จะ

ประกาศใชในลําดับถัดไป เพื่อประโยชนแกผูปฏิบัติงานตอไป  
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สมรรถนะผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

      สภามหาวทิยาลัยสวนดุสติไดใหความเห็นชอบ ในการประชุมคร้ัง 

ท่ี ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

  มหาวิทยาลัยไดจัดทํามาตรฐานสมรรถนะผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน ๗ 

สมรรถนะ เพื่อใชในการจัดการคุณภาพผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร

บุคคล คือ  การใชระบบการบริหารทุนมนุษยที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน (Performance enhancement of 

human capital management system) และนําระบบสมรรถนะ (Competency-based management) มาเปนฐานใน

การบริหารงานบุคคล  รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

   ทั้ง ๗ สมรรถนะ  ไดกําหนดใหสอดคลองกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต :  จิ๋วแต 

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

พรอมรับการเปลี่ยนแปลง : Adaptive organization” สวนที่เปน SDU Guiding Value “GROW” และ การ

สรางและหลอหลอมคนสวนดุสิต : Reshaping SDU Staff   มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดสมรรถนะของ

ผูปฏิบัติงาน 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. การสรางความเช่ียวชาญในงานดวยการลงมือปฏิบัติและรูจริงในสิ่งที่ทํา (Professional 

by hands) 
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   ซึ่ง ๗ สมรรถนะดังกลาว คือ การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิตใหเปนไปตามทิศทาง 

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีพฤติกรรมที่คาดหวัง

กําหนดไวใหมหาวิทยาลัยไดประเมนิการปฏิบัติงาน และพัฒนาผูปฏิบัติงานตอไป  

 

 การประเมินพฤติกรรม 

  ในการประเมินผลในสมรรถนะตาง ๆ แตละสมรรถนะตองกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง  

ใหชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริงโดยใชวิธีประเมินสมรรถนะในรูปแบบตาง ๆ อันไดแก การทดสอบหรือสอบ

กพฤติกรรมวัดพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรม และการใหผูถูกประเมินรายงานตนเอง โดยตองประเมินทุ 

โดยภาพรวม กําหนดระดับการประเมนิไว  ดังนี้  

  ระดับที่ ๑ ต่ํากวาความคาดหวังมากที่สุด 

ระดับที่ ๒ ต่ํากวาความคาดหวังมาก 

ระดับที่ ๓ ตามความคาดหวัง 

ระดับที่ ๔ สูงกวาความคาดหวังมาก 

ระดับที่ ๕  สูงกวาความคาดหวังมากที่สุด 

 

  พฤติกรรมที่คาดหวังของ “สมรรถนะผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” มีดังน้ี   

สมรรถนะ พฤตกิรรมที่คาดหวัง 

๑. คานิยมความเปนสวนดุสิต  

(SDU Guiding Values “GROW”) 

๑. มีกรอบความคิด ท่ี เปดกวาง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ปรับเปลี่ยนสิ่งเดิม คิดริเร่ิมสรางสรรค คิดเชิงบวก เพื่อพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง เพื่อเขาสูวิถีใหม โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัย

โดยภาพรวม 

๒. มีวัตรปฏิบัติท่ีดีงามแบบสวนดุสิต ดวย การมีบุคลิกลักษณะท่ี

โดดเดน อันแสดงถึงเอกลักษณเฉพาะ ของแตละสายงาน นอบนอม

ถอมตน พิถีพิถัน รูกาลเทศะ ใสใจตอ สิ่งรอบขาง เปดรับสิ่งใหม ๆ 

เพื่อการเรียนรู 

๓. อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย ทํางานแบบมีสวนรวม เสียสละ เอื้อ

อาทร รักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย มีคุณธรรมและความโปรงใส 

พรอมรับท้ังผิดและรับชอบ 

๔. ทํางานทุกอยางดวยความประณีต มีคุณภาพ และมีความเปน

สากลบนพื้นฐานของความเปนไทย 

๒. การเปดกวางทางความคิดอยางอิสระ

และการคิดสร า งสรรค ( Empowering 

Ideas and creative  thinking) 

สรางแนวความคิดท่ีทรงพลัง คิดนอกกรอบ คิดในมุมมองใหม ๆ คิด

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ และ นําความคิดดังกลาวไปสูปฏิบัติจริงจนเปน

ผลสําเร็จ 
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สมรรถนะ พฤตกิรรมที่คาดหวัง 

๓. การปฏิบัติงานและสรางงานคุณภาพ

ด วยความมุ งมั่ น  ฝ ก ใฝ ในงา น  เพื่ อ

ยกระดับการทํางานที่แสดงใหเห็นถึง

ความประณีตและความเปนมืออาชีพ 

(Passion-driven Performance) 

๑. การมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน และสรางงานคุณภาพ 

ยกระดับการปฏบัิตงิานท่ีแสดงใหเห็นถึงความประณีตและความเปน

มอือาชพี 

๒. กําหนดเปาหมายของผลงานไวใหสูงกวาเกณฑมาตรฐานปกต ิ

วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และพยายามดําเนนิการตาม

แผนท่ีกําหนดไวดวยความเสียสละ อดทน และมุงมั่นดวยจิตสํานึก

แหงคุณภาพและความรับผิดชอบ 

๓. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ

เปนระบบเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการดําเนินงาน

ใหดีย่ิงขึ้นจนเกิดผลงานที่เปนเลิศตามท่ีกําหนดไว 

๔. เพิ่มระดับมาตรฐานของคุณภาพของผลงานอยางเปนพลวัตร 

และพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหเหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อให

เกิดผลงานที่เปนเลิศ ตามพลวัตรท่ีเปลี่ยนไป 

๕. เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังในศาสตรท่ีเปน

วชิาชีพของตนและศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ จนมคีวามเชี่ยวชาญเปน

มอือาชพี และมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ตามสายงาน 

๔. การคิดเชงิออกแบบเพื่อการสรางสรรค

สิ่ งใหมและแกปญหาอยางเปนระบบ 

(Design thinking)     

สามารถจัดการความรูจากหลาย ๆ สาขาจนเกิดองคความรู แลว

นําเอาองคความรูดังกลาวไปสรางความคิดเชิงจินตนาการ และ

นําเอาความคิดเชิงจินตนาการดังกลาวลงสูการปฏิบัติงานจริงอยาง

เปนระบบจนเกิดเปนนวัตกรรม หรือวิธีการแกไขปญหาท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนไดจริง     

๕ .  กา รตระ ห นั กรู ถึ ง กา ร จัด ลํ า ดั บ

ความสําคัญและการสนองตอบตอภาวะ

เรงดวนอยางทันทวงทีเพื่อความอยูรอด

อย า งยั่ ง ยื น  ( Sense of priorities and 

urgency)   

ตระหนักรูถึงความสําคญัและภาวะความเรงดวนของแตละภารกิจ ท่ี

ไดรับมอบหมาย และ สามารถปฏบัิตภิารกิจที่อยูในความรับผิดชอบ

ให สําเร็จบนพื้นฐานของความสาํคัญและความเรงดวนของแตละ

ภารกิจ เพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน 

๖. การมทีักษะใหมที่จําเปน (New Skills)  ๑. สามารถประมวลผลขอมูล ดวยการวิเคราะห  แปลความหมาย 

และจัดใหเปนชุดขอมูลซึ่งพรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนไดจริง  

๒. สามารถจัดการความคิดในการรับรูขอมูล ดวยการจัดลําดับ 

เลือกสรรขอมูลหรือสารสนเทศท่ีมีความสําคัญออกมาจากขอมูล

จํานวนมาก และสามารถเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวกับขอมูลสารสนเทศ

เดิมใหเกิดความรูใหมใหเปนประโยชนไดจริง 

๓. ความสามารถในการเรียนรูขามศาสตร เขาใจในเนื้อหาและ

เชื่อมโยง ไปสูการสรางองคความรูใหมท่ีท่ีสามารถใชประโยชนไดจริง 

โดยไมติดยึดอยูกับศาสตรหน่ึงศาสตรใดโดยเฉพาะ 
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สมรรถนะ พฤตกิรรมที่คาดหวัง 

๔. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการปฏิบัติงานไดอยาง

คลองแคลว 

๕.  มีทักษะการบริหารจัดการแกไขปญหาในงานไดอยางรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 

๗. การสรางความเชี่ยวชาญในงานดวย

การลงมือปฏิบัติและรูจริงในสิ่งที่ทํา  

(Professional by hands) 

พัฒนาตนเองใหมคีวามเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแบบมอือาชีพดวย

การลงมอืปฏบัิตจิรงิและรูจริงในสิ่งท่ีทํา 

 

 

ระยะเวลาในการจางและเงื่อนไขในการตอสัญญาจาง 

 

อายุสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย มีหาระยะ ดังนี้ 

ระยะที่หนึ่ง มีอายุของสัญญาจางสามปรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 

ระยะที่สอง มีอายุของสัญญาจางสามป 

ระยะที่สาม มีอายุของสัญญาจางหาป 

ระยะที่สี่  มีอายุของสัญญาจางเจ็ดป 

ระยะที่หา มีอายุของสัญญาจางจนถึงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยครบหกสิบ

ปบริบูรณ 

นอกจากเงื่อนไขการจาง และการสิ้นสุดของสัญญาจางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม  นีแ้ลว ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มิไดดํารงตําแหนงสายบริหารที่มีวาระในการดํารงตําแหนง เมื่อมีอายุครบ 

หกสิบปบริบูรณ  ใหถือวาการจางสิ้นสุดลงแมวา อายุของสัญญาจางตามระยะเวลาจางจะยังเหลืออยูก็ตาม  

และหากมีความจําเปนคณะกรรมการ (ก.น.บ.) อาจพิจารณาใหตอสัญญาจางอีกได ครั้งละไมเกินหนึ่งป 

การตอสัญญาจางในแตละระยะของการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารที่ไมมีวาระการดํารง

ตําแหนง นอกจากจะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปแลว จะตองมีผลงานการบริหารที่มเีชิง

พัฒนาและคุณภาพที่เกี่ยวกับงานในการบริหาร 
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การตอสัญญาจางในแตละระยะของการจางพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงครู นอกจากจะพิจารณา           

จากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปแลว จะตองมีผลงานและวิทยฐานะเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

ระยะที่จาง เงื่อนไข 

การจางระยะท่ีสอง (สามป) ตองมีแผนจัดการเรียนรู หรือชุดการเรียนรูอยางนอยหนึ่งรายวิชา  หรือ

งานวจิัยท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานไมนอยกวาหนึ่งเร่ือง  

การจางระยะท่ีสาม (หาป) ตองมวีทิยฐานะเปนครูชํานาญการ  

การจางระยะท่ีสี่ (เจ็ดป) ตองมวีทิยฐานะเปนครูชํานาญการพเิศษ 

การจางระยะท่ีหา  จนถึงอายุครบ หกสิบป

บริบูรณ  

ตองมวีทิยฐานะเปนครูเชี่ยวชาญ  

การนับระยะเวลาสัญญาจาง ใหนับระยะเวลาตอเนื่องกันทุกสัญญาจาง  

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

    ระบบการประเมิน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยประเมินเพื่อนําผลการ

ประเมินไปใชในการประกอบการพิจารณาแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การใหออกจากการปฏิบัติงาน การ

พัฒนา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัด รวมทั้งนําไปใชในการประกอบการ

ตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล      

 

    ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  

    ผูบริหาร/ผูบริหารภายนอก  

    (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการประเมินการปฏิบัติ

หนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

   พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

    (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
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(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

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

ตนไป 

ชวงเวลาที่ดําเนินการประเมิน 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 

 

 

การบอกเลิกสัญญาจาง 

 

  มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจงการครบสัญญาจางแกทาน ตามระยะสัญญาที่ไดจัดทําไว และตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2568 และที่แกไขเพิ่มเติม แจงกอนจะ

ครบสัญญาจางแตละระยะประมาณ 2 เดอืน  

  หากหนวยงานตนสังกัดพิจารณาวา หนวยงานมีความจําเปนตองจางทานทตอในระยะสัญญาถัดไป 

และทานมคีุณสมบัติ รวมทั้งมผีลงานครบถวน ตามที่ขอบังคับกําหนด  หนวยงานจะทําเรื่องถึงมหาวิทยาลัย

เพื่อขอตอสัญญาจาง หากมหาวทิยาลัยพิจารณาและตรวจสอบเอกสารผลงานเรียบรอยแลว เห็นสมควรให

ตอสัญญาในระยะถัดไป  กองบริหารงานบุคคลสงคําสั่งจางตอ และแจงใหทานมาทําสัญญาจางตอใน

สถานะตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณา  

  ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแลว ไมมีความจําเปนตองจาง กองบริหารงานบุคคลจะมีหนังสือ

แจงไปยังตนสังกัดทราบหลังจากการพิจาณาเสร็จสิน้   และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเปนที่สิ้นสุด  
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

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  

หากทานตองการศึกษาตอ แมวาจะใชทุนสวนตัวก็ตาม ใหดําเนินการขออนุญาตลาใหถูกตองตาม

ระเบียบ/ขอบังคับขางตน  เพื่อใชในการปรับคุณวุฒิหลังสําเร็จการศึกษาและอัตราคาจาง  

การปรับวุฒพินักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

การปรับวุฒิผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

 หนวยงานตองพิจารณาใหความเห็นแกมหาวิทยาลัยและตองคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังนี้ 

(๑) ผูปฏิบัติงานมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา / วิชาที่เกี่ยวของ หรือตามความตองการในการ

สอนหลักสูตรของหนวยงานหรอืไม 

(๒) หลักสูตรที่ใชเวลางานศึกษาเพิ่มเติมจะตองไดรับอนุญาตใหลาศึกษาจากมาหวิทยาลัย

กอนจงึจะไปศกึษาได 

(๓) หลักสูตรที่ศึกษานอกเวลางาน ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดและ

มาหวิทยาลัยกอนการไปศกึษา 

เมื่อไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและสําเร็จการศึกษาแลว จะตองมารายงานตัวสําเร็จ

การศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับคุณวุฒิและอัตราคาจาง นับตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหปรับ

วุฒิและคาจาง  

หากอยูระหวางการศึกษาในระดับคุณวุฒิที่สูงกวาคุณวุฒิที่สมัครงาน ใหลูกจางของ

มหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบดวย หากไมแจงใหถือวาไมประสงคที่จะขอปรับคุณวุฒิเมื่อสําเร็จ

การศกึษา 



-34- 
 

คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

การเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

 

๑. สายสนับสนุน เมื่อมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป สามารถขอเปลี่ยนสายไปสายสอนได ตอง

ไดรับการเห็นชอบจากตนสังกัด และสังกัดใหมที่จะยายไป รวมทั้งตองเขาใจและยอมรับดวยวาสถานภาพ

และ อัตราเงินเดือนจะเปนไปตามสถานะการจางนั้นดวย (หากสายสนับสนุนสอบไดในตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ไดระดับเงินเดือนที่สูงกวาลูกจางของมหาวิทยาลัยมีความประสงคยายไปเปนสายสอน 

นอกจากจะไดรับการยินยอมจากผูบังคับบัญชา ผานการทดลองงานไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาแลว              

ยังตองเปลี่ยนกลับมาเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือนเริ่มใหมในสถานะลูกจางของ

มหาวิทยาลัย) 

๒. การเปลี่ยนจากสายสอนมาเปนสายสนับสนุน   ตองไดรับการเห็นชอบจากตนสังกัด และ สังกัด

ใหมที่จะยายไป รวมทั้งตองเขาใจและยอมรับดวยวาสถานภาพ และอตัราเงินเดือนจะเปนไปตามสถานะการ

จางนัน้ดวย 

 

บัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

  กองบริหารงานบุคลและพนักงานมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

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

เปนตนมา  

 

เอกสารประกอบการทําบัตร ขั้นตอนการดําเนินการ 

x แบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงาน x สงคําขอพรอมรูปถาย  ท่ีกองบรหิารงานบุคคล โทร. 

๐๒ – ๒๔๔-๕๑๕๕ 

x เอกสารถูกตองเรยีบรอย สามารถรับบัตรไดภายใน  

๓ วัน (ติดตอคุณลวนกี้ โทร. ๕๑๕๕) 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัย 

x รูปถาย ๑ นิว้  ๒ ใบ รูปครึ่งตัว หนาตรง ไม

สวมหมวกและแวนตาสีเขม ถายไมเกิน 6 

เดอืน แตงชุดพนักงานมหาวิทยาลัย หรอืชุด 

สากล หรือชุดไทยพระราชทาน  

-กรณีไมมรีูปถายสามารถรับบรกิารถายภาพ 

ไดท่ีกองประชาสัมพันธ* 

-เมื่อพนจากตําแหนงตองสงคืนบัตรน้ีแกมหาวิทยาลัย

สวนดุสติ (กองบริหารงานบุคคล)นับต้ังแตวันพน

ตําแหนง  
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิประโยชนเบื้องตนของพนกังานมหาวิทยาลัย  

 

1. สวัสดิการตามกฎหมายกําหนด 

 “สวัสดิการและสิทธิประโยชน” ที่กําหนดไว ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การ

บริหารงานบุคคล พ.ศ.  2558 และที่แกไขเพิ่มเติม    มดีังนี้  

(1) บริการตรวจสุขภาพประจําป และสวัดิการประกันสุขภาพกลุมที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหเพิ่มเติม  

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

“มาตรา ๓๓ ใหลูกจางซึ่งมีอายุไมตํ่ากวา สบิหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณเปน

ผูประกันตน”  โดยมีการใหความคุมครอง 7 กรณี ไดแก เจ็บปวย ตาย วางงาน คลอดบุตร 

สงเคราะหบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

 

 

“สวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม”  แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

กองทุนประกันสังคม  4 

  ประเทศไทยมีการประกันสังคมอยางเต็มรูปแบบ โดยลูกจางมีหลักประกันแกลูกจางกรณีประสบ

อันตราย หรือเจ็บปวยดวยโรคอันเนื่องมาจากการทํางาน   จะไดรับความคุมครอง ทั้งในเรื่องการประสบ

อันตราย  หรือเจ็บปวยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไมเนื่องจากการทํางาน รวมไปถึงการคลอดบุตร

สงเคราะหบุตร 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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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ทั้งนี ้พนักงานมหาวิทยาลัย อาจไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพิ่มเตมิ ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย   

(๒) กองทุนสํารองเลีย้งชีพ  

   กองทุนสํารองเลีย้งชีพ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน

สวัสดิการ หลักประกันแกพนักงานมหาวิทยาลัยในการออมทรัพย เมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ 

เกษียณอายุ หรอืถึงแกกรรม 

  โดยมีกฎหมายที่สนับสนุนการดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) ขอบังคับมหาวทิยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสํารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2555  

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

 

 

2. สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกําหนดให   

  มหาวิทยาลัยมีกองทุนใหผูปฏิบัติงานไดสะสมเงิน และมหาวิทยาลัยจายเงนิสมทบใหกับผูปฏิบัติงาน 

รวมทั้งสิทธิประโยชนอื่นๆตามกฎหมาย ดังนี้   

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

จัดตั้งเพื่อเปนสวัสดิการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มิได เปนขาราชการหรือ

ลูกจางประจํา อันจะกอ ใหเกิดขวัญ กําลังใจ และมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คูมือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงคร ู

โดยมีกฎหมายที่สนับสนุนการดําเนินการ ดังนี้ 

   (1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2559 

   (2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

 

มหาวิทยาลัยมีขอตกลงกับสถาบันการเงินในการอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงาน สามารถยื่น

ขอสินเชื่อในกิจกรรมตางๆ  ดังนี้  

(1) โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห   

   ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ไดจัดทําสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อ

บุคลากรภาครัฐ ป 2564” เพื่อตอบสนองนโยบายดานที่อยูอาศัยของภาครัฐ ชวยสงเสริมกําลังซื้อของ

บุคลากรภาครัฐใหสามารถซือ้ที่อยูอาศัยเปนของตนเองไดสะดวกขึน้ โดยมหาวิทยาลัยไดลงนามขอตกลงกับ

ธนาคารอาคารสงเคราะห (MOU) ซึ่งไดกําหนดประเภทบุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอตกลง ไดแก 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจําของสวนราชการ 

 สิทธิประโยชน มีดังนี้ : ธนาคารอาคารสงเคราะหไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งจะแตกตางจาก

อัตราดอกเบีย้เงนิกู 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 

   มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับธนาคารมีการจัดทําขอตกลงการใหสินเชื่อตามที่อางถึง

เพื่อเปนสวัสดิการแกบุคลากรของหนวยงาน ในการจัดหาที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และหรือกรณีมีเงินทุน

สําหรับการอุปโภค บริโภคที่จําเปน ซึ่งผูกูจะไดรับสิทธิพิเศษตามหลักเกณฑการใหสินเชื่อขอตกลง และ

หนวยงานหักเงินเดือนผูกูนําสงชําระหนี้ใหธนาคารเปนรายเดือน โดยธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑการให

สินเชื่อตามขอตกลง ประเภทสินเช่ือเคหะแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย  

สิทธิประโยชน มีดังนี ้:  

 1. สินเชื่อเคหะกรณีกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยและกรณีไถถอนจํานองจากสถาบันการเงนิอื่น  

  แบงเปน กรณีกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัย และกรณีไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่น โดยมี
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ระยะเวลาการชําระเงินกูที่กําหนดวา เมื่อรวมอายุผูกูกับระยะเวลาที่ชําระเงินกูตองไมเกิน 70 ป (ระยะเวลา

ที่ชําระเงินกู = 40 ป) 

 2. สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)   

 เมื่อรวมกับอายุผูกูกับระยะเวลาที่ชําระเงินกูตองไมเกิน 65 ป (ระยะเวลาที่ชําระเงินกู = 

25 ป) 

 

สําหรับโปรโมชั่นพเิศษสินเชื่อเคหะ เพื่อจัดหาที่อยูอาศัยเปนของตนเอง หรอืไถถอนจํานองจาก

สถาบันการเงนิอื่น ในอัตราดอกเบีย้พิเศษและเงื่อนไขที่ผอนปรน ดังนี้ 

 1. สนิเชื่อเคหะ HOME LOAN 

 2. สินเชื่อ Re-Finance 

 3. สนิเชื่อเคหะประชารัฐสรางไทย 

  

  (3) โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธนาคารอิสลาม แหง

ประเทศไทย (ทุกสาขา)  

  สินเชื่อสวัสดิการสําหรับบุคลากรองคกรภายนอก (MOU) เพื่อเปนวงเงินสินเชื่อ

ใหกับบุคลากรของหนวยงานที่มีการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) เพื่อหักบัญชีเงินเดือนชําระสินเชื่อให

ธนาคาร โดยสิทธิประโยชน มี ดังนี้  

วงเงินสินเชื่อ   

 (1) สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยูอาศัย (Top Up) สูงสุด 20 ลานบาท  

 (2) สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค แบบมีหลักประกัน สูงสุด 5 ลานบาท 

 (3) สนิเชื่อวงเงินอเนกประสงค แบบไมมหีลักประกัน 20 เทาของรายไดประจํา สูงสุด 1 ลานบาท 

  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 
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        2. พนักงาน/ลูกจาง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed companies) บริษัทในเครือ

และนิตบิุคคลอื่น ๆ สูงสุด 7 ป 

หมายเหต ุ

 1. อายุผูขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผอนชําระไมเกิน 65 ป กรณีผูประกอบวิชาชีพ กลุมลูกคา

อาชีพมั่นคง ไมเกิน 70 ป 

 2. สินเชื่อวงเงินอเนกประสงคแบบไมมีหลักประกัน อายุผูขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผอนชําระไม

เกินอายุเกษียณ 

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 และการ

ปรับลดอัตรากําไร สําหรับ MOU ตามประกาศของธนาคาร 

 

คาธรรมเนียม   เปนไปตามเกณฑที่ธนาคารกําหนด 

ระยะเวลาโครงการ สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

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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 (4) โครงการสวัสดิการพิเศษ (UOB Workplace Banking) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ

ธนาคารยูโอบี  

  มหาวิทยาลัยไดเขารวมโครงการสวัสดิการพิเศษใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยไม

ตองทํา MOU ไมตองใชบริการ Payroll ไมตองมีบัญชีธนาคารยูโอบี ไมตองหักเงนิเดือนบุคลากรเพื่อ

นําสงใหธนาคาร (ในกรณยีื่นกูสินเชื่อบานและสินเชื่อสวนบุคคล)  

สิทธิประโยชน มี ดังนี้ :  

   1. ยกเวนคาธรรมเนียมบัตรรายปของบัตรเครดิตยูโอบี ตลอดสถานะการเปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และยังไดรับคะแนนสะสมเพิ่ม 1,000 คะแนน จากโปรแกรมสมัครบัตรปกติ  

                              ๒. ไดรับดอกเบี้ยพิเศษต่ํากวาดอกเบี้ยปกติ 5 – 6 % / กรณีสมัครสินเชื่อบุคคล

เริ่มตน 13.88 % ตอป ผอนนาน 60 เดือน 

                              3. ไดรับดอกเบี้ยคงที่ ปแรกเริ่มตน 1.49 % / กรณีขอสินเชื่อบานหรือรีไฟแนนซ

บาน (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 และสิทธิประโยชน

พนักงานมหาวิทยาลัย 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 จํากัด  

  เพื่อใหผูปฏิบัติงานได ออมเงิน และไดรับสวัสดิการของสหกรณ  

 

  สวนลดในการใชบรกิารของหนวยงานอิสระ   

  เชน  

ธุรกิจใหบริการของสํานักกิจการพเิศษ   

(1)  โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

(2)  โครงการอาหารกลางวัน 1 

(3)  ศูนยบริหารกายเพื่อสุขภาพ 

(4)  อาคารทีพ่ัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

(5)  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนยนครนายก 

  

 

 

การอุทธรณและรองทุกขการบรหิารงานบุคคล 

 

การอุทธรณ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยผูที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมในการถูกลงโทษทางวินัยมี

สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขการบริหารงานบุคคล ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 

 

การรองทุกข  

   พนักงานมหาวิทยาลัยผูที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ อัน

เน่ืองมาจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา มีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรอง

ทุกขการบริหารงานบุคคลไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบเหตุดังกลาว 
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  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๗๒ กําหนดให

มีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรียกชื่อยอวา “ก.อ.บ.” ทําหนาที่

พิจารณาวินจิฉัยอุทธรณและเรื่องรองทุกข โดยประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน เปนกรรมการ 

๓. ผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 

๔. ผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 

๕. กรรมการจากผูแทนสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 

๗. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวนหนึ่งคน 

เปนกรรมการ 

๘. ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล และนิติกรของมหาวิทยาลัย เปนผูชวยเลขานุการ 

 

ขั้นตอนการรองทุกข 

๑. เมื่อผูที่จะรองทุกข เมื่อทราบเหตุแหงการรองทุกขแลว ใหผูรองทุกขทําหนังสือเรียนถึง ประธาน

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ยื่นหนังสือและเอกสารประกอบ

แนบในหนังสือ(ถามี)  ณ กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย (งานสารบรรณ) ช้ัน ๔ ตึกสํานักงาน

มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เพื่อดําเนินการรับเรื่องและสงใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป  

๒. ใหอุทธรณและรองทุกขการบริหารงานบุคคลพิจารณาเรื่องอุทธรณหรือรองทุกขใหแลวเสร็จ

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการอุทธรณและ                  

รองทุกขการบริหารงานบุคคลอาจขยายเวลาการพจิารณาออกไปอีกไดตามที่เห็นเหมาะสม 

๓. เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขการบริหารงานบุคคล วินิจฉันเปนประการใดแลวให

อธิการบดีพิจารณาสั่งการ 

 

ในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 
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รายละเอียดขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล 

พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถดาวนโหลดขอมูล เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล  หรอื เว็บไซตกอง

กฎหมาย เพื่ออศกึษารายละเอียดที่จําเปน เชน   

การบรหิารงานบุคคลภาพรวม 

- ขอบังคับมหาวทิยาลัยสวนดุสิต 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 (ฉบับ

ที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐

การกําหนดตําแหนงสายวิชาการ (อาจารย) 

- ขอบังคับมหาวทิยาลัยสวนดุสิต วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๕๙ 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๖๐ 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 

-ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การกําหนดวิทยฐานะ (ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพเิศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยอยูระหวางการเสนอหลักเกณฑ วิธีการ ฉบับใหม ตอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

บังคับใช(ภายในปงบประมาณ 2564) โปรดติดตามกฎมหายที่จะออกบังคับใชไดที่เว็บไซต โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ กองบริหารงานบุคคล และ กองกฎหมาย ในลําดับตอไป  
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

เคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐

สวัสดิการ 

- โครงการสินเชือ่ที่อยูอาศัยเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) กับธนาคารอาคารสงเคราะห

- สวัสดิการใหบริการสนิเชื่อระหวางธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร ระหวางธนาคารอิสลามกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การลา 

- ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย วาดวย การลาของบุคลากร พ.ศ.

๒๕๕๗ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

- การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณใหแก ผูดํารงตําแหนงในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ

ที่มลีักษณะพิเศษ 

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 
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ระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถติดตามความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการ

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

สามารถเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ  ในเบือ้งตน  เชน 

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

โดยชื่อผูใชงานสําหรับการเขาใชงานระบบ  e-Office  คือ  ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุล  3  ตัวอักษรแรก  ที่

ระบุไวตามบัตรประจําตัวประชาชน  เชน  name_sur  และรหัสผานสําหรับการเขาใชงานครั้งแรกคือตัวเลข

ศูนยจํานวนสี่หลัก  (0000)  และโปรดกําหนดรหัสผานใหมภายหลังการเขาสูระบบครั้งแรกทันที 

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

3. ระบบบริหารการศกึษา  (Academic)  สามารถเขาถึงได

ที ่ https://academic.dusit.ac.th/academic/ 

4. ระบบสํารองที่นั่งการอบรม  (E-Training)  สามารถเขาถึงไดที ่ 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  คือ

ชื่อภาษาอังกฤษ_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  และเพื่อความปลอดภัยโปรดกําหนดรหัสผานใหม ไดที่  http://chgpwd.dusit.ac.th/ 

สอบถามเพิ่มเติม  โทร.  022445153  (งานฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ  กองบริหารงาน

บุคคล)  และ  022445240  (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

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

พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนจําเปนตองเขาระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office )  หรือ ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส    ของมหาวิทยาลัย อยางนอยวันละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบเรื่องที่สงมาถึงตนเอง 

หรือบันทึกขอความที่เกี่ยวของกับตนเอง ขาวประกาศ เรื่องแจงเพื่อดําเนินการ  ตามที่มหาวิทยาลัยแจง

ขอมูลสําคัญซึ่งเกี่ยวของกับทานผานระบบ e-Office ถือวาชอบดวยกฎหมายแลว   สามารถศึกษาการใช

ระบบไดที่   http://eoffice.dusit.ac.th   และคลิปแนะนําวิธีการใชงานระบบที่เว็บไซตกองบริหารงาน

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

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

  เพื่อรับขาวประชาสัมพันธ อยางยอจากฝายประชาสัมพันธและมหาวิทยาลัย  

 

ไลนกลุมคณาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมไลนสายสนับสนุน 

 




