
กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของบุคลากร 
สายสนับสนุน 

และ ความรูทั่วไปสําหรับบุคลากรใหม 

นางสาวสุวิมล แมตสอง  
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

กฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยใชดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ.ศ. 2558 

 
(มีผลบังคับใช ต้ังแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2558) 
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กฎหมายลําดับรอง 

• ขอบังคับ ปจจุบันมี 41 ฉบับ 
 

• ประกาศ  ปจจุบันมี 6 ฉบับ  
 
http://sdulaw.dusit.ac.th 
 

แหลงศึกษาขอมูล เกี่ยวกับกฎหมาย 
ทีใ่ชในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

- กองกฎหมาย โทร. 5144-5147 
http://sdulaw.dusit.ac.th 
- กองบริหารงานบุคคล โทร.5151-5158 
http://personnel.dusit.ac.th  
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสายสนับสนุนควรทราบ 

•••••••••••••••••••••• ขอบังคับฯ วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และฉบับที่แกไข เพิ่มเติม 
•••••••••••••••••••••• ประกาศฯ เร่ือง  การจางลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  
•••••••••••••••••••••• ประกาศฯ เร่ือง วันและเวลาทํางานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2560  
••••••••••••••••••••• ระเบียบฯ (ก.น.บ.) วาดวย การลาของบุคลากร พ.ศ. 2557  
•••••••••••••••••••••• ฯลฯ 

การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย :  
(ประเภทการจาง) 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายบริหาร / สายวิชาการ / สายสนับสนุน / สายบริการ)   
2. ขาราชการพลเรือน (สายวิชาการ / สายสนับสนุน)  
3. ลูกจางของสวนราชการ (ลูกจางประจํา / สายสนับสนุน) 
4. ลูกจางของมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ / สายสนับสนุน / สายบริการ) 

“ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558”  
(มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 2558) 
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การกําหนดตําแหนง  

�สายบริหาร  ภารกิจหลัก คือ การบริหารทั่วไป  
1. อธิการบดี  
2. รองอธิการบดี  
3. คณบดี  
4. ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย และ ผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต  

การกําหนดตําแหนง  

�สายบริหาร (ตอ)  
5. ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน และหัวหนาสวนงานอืน่ทีเ่ทยีบเทาคณะ  
6. ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการ และรองหัวหนาสวนงานอ่ืนที่
เทียบเทาคณะ  
7. ผูอํานวยการกองหรือหวัหนาหนวยงานอืน่ทีเ่ทยีบเทากองตามทีส่ภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
8.หัวหนาหนวยงานภายในสวนงานทีต่่ํากวากอง 
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สายวิชาการ  
ภาระกิจหลักคือ การสอน และวิจัย โดยมีตําแหนงวิชาการไดแก 
    

(1) ศาสตราจารย  
(2) รองศาสตราจารย  
(3) ผูชวยศาสตราจารย  
(4) อาจารย  
(5) ตําแหนงอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกาํหนด  

 
สายวิชาการ 
ตําแหนงครู มีการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  
(1) ครู  
(2) ครูผูชวย  
วิทยฐานะ มีดังน้ี   (1) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
      (2) ครูเชี่ยวชาญ  
      (3) ครูชํานาญการพิเศษ  
      (4) ครูชํานาญการ  
      (5) วิทยฐานะอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
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1.ประเภท วิชาชีพเฉพาะ 

 สายสนับสนุน  
มีภารกิจหลัก คือ การดําเนินงานสายสนับสนุนวิชาการ  

2. ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
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สายบริการ  
มีภารกิจหลัก คือ ดําเนินงานบริการที่มีลักษณะบริการพื้นฐาน  
 � พนักงานบริการ (บริการเอกสารท่ัวไป) 

� พนักงานบริการ (เขาเลม) 
� พนักงานบริการ (แมบาน) 
� พนักงานบริการ (งานพิมพ) 
� พนักงานบริการ (ชางไม) 
� พนักงานบริการ (ขับรถยนต) 
� พนักงานบริการ (ผูชวยชางทั่วไป) 
 

ลูกจางของมหาวิทยาลัย  

           การจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ตามขอ 77 – 82 แหง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  ซึ่งการจาง
สายวิชาการ  สายสนับสนุน สายบริการ น้ัน เปนการบริหารบุคคลโดยการ
ใชสัญญาจาง โดยจางครั้งละไมเกนิ1ป (ตามปงบประมาณ : 1 ตุลาคม – 30 
กันยายน )  อัตราคาจางเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด และความใดท่ี
เกี่ยวของกับการจางจะถูกกําหนดในสัญญาจาง และเอกสารแนบทาย
สัญญาจาง (ดูประกาศฯ เร่ือง  การจางลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560) 
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การทดลองปฏิบัติงานลูกจางของมหาวิทยาลัย 

• ทดลองงาน 3 เดือน  ประเมินผลตามแบบฟอรมที่กําหนดให / สงผลประเมิน
เดือนละ 1 คร้ังให กบ.  

• ในระหวางการทดลองปฏิบัติงาน  หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวเปนผูที่ไมอุทิศ
เวลา หรือไมตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย  หรือมีความ
ประพฤติไมดี  หรือไมมีสมรรถนะเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้ง ใหผูบังคับบัญชาของบุคคลนั้น รายงานตามลําดับชั้นเสนออธิการบดี
พิจารณาและสามารถ สั่งใหออกจากงานไดทันที โดยไมตองรอใหครบ
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 

สวัสดิการของลูกจางของมหาวิทยาลัย  

• กองทุนประกันสังคม  
• การตรวจสุขภาพประจําป 
• เงินชวยเหลือคาทําศพ บิดา หรือ มารดา และตัวลูกจางของมหาวิทยาลัย  
 -สายวิชาการ ไดรับ 10,000 บาท  / สายสนับสนุนและสายบริการ ไดรับ 5,000 บาท  

• พวงหรีด 
• กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ  (เปนความประสงคของลูกจางเองในการสมัครสมาชิก) 

• สหกรณออมทรัพย (เปนความประสงคของลูกจางเองในการสมัครสมาชิก) 

• สวนลดการเขาใชบริการของหนวยงานธุรกิจของมหาวิทยาลัย 
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ความกาวหนาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สายสนับสนุน 
ความกาวหนาตามสายงาน (ตําแหนงงานท่ีปฏิบัติ)  
 ใหศึกษาการเขาสูตําแหนง การกําหนดระดับตําหนงท่ีสูงขึ้น การทําผลงานในระดับตําแหนง
ตางๆ สรางความเกงในงานของตนเองใหเปนท่ียอมรับของเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา  
สิ่งที่จะไดรับ ระดับตําแหนงท่ีสูงขึ้น มีทักษะในการทํางานมากขึ้น  มีความเช่ียวชาญในงานของ
ตนเองมากข้ึน  คาตอบแทนในระดับตําแหนงน้ันๆ  การยอมรับในความเกงของผูปฏิบัติงาน 
การไดรับเชิญเปนวิทยากรถายทอดความรูท้ังภายในและภายนอก และโอกาสที่จะไดเขาสูการ
พิจารณาเปนสายบริหารตอไป  

ความกาวหนาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การไดรับการเลือกเปนผูแทน ตัวแทนของคณะกรรมการตางๆ  
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน (มาตรา 25 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสวนดสุิต พ.ศ. 2558 ) 
• หนาที่  (1)  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในกิจการของ

มหาวิทยาลัย  
    (2) สงเสริมจรรยาบรรณของคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย  
   (3) สงเสริมความกาวหนาและผดุงเกียรติของคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย  
   (4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีส่ภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย  
• กรรมการมาจากการเลือกตั้ง  มีวาระคราวละ 3 ป (เปนติดตอกันไดไมเกนิ 2 วาระ) 
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การเปล่ียนตําแหนงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

1.การบรรจุเปน “พนักงานมหาวิทยาลัย” จะใชวิธีการสอบแขงขัน หรือ การคัดเลือก  (ตามมติของ
กรรมการเปลี่ยนสถานภาพบุคลากรตามสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย) 
2.การสอบผานแลวหากติดรายช่ือสํารอง มหาวิทยาลัยจะขึ้นบัญชีไวเปนเวลา 2 ป ในระหวางนี้ หากมี
การจัดสอบอยางใดอยางหน่ึงอีกคร้ัง ชื่อสํารองน้ีเปนอันยกเลิก    
3. การเรียกบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ขึ้นอยูกับจํานวนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ใน
ปงบประมาณ กรอบตําแหนงของสายงานตางๆ  
4.การทําสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยจะจัดทําเปนระยะ 5 ระยะ มีการประเมินและใชผลงาน 
ประกอบการพิจารณาตอสัญญาจาง   

พนักงานมหาวิทยาลัย  
คือ บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่ราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน  

• ผูที่จะเปล่ียนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติ ตามขอ 18 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  

• อัตราเงินเดือน ใชบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
สายวิชาการ  ป.โท    เร่ิมท่ี  26,250 บาท 
   ป.เอก   เร่ิมท่ี  31,500 บาท  
ครูผูชวย / ครู ป.ตรี (4 ป)   เร่ิมท่ี  22,580 บาท   
    ป.ตรี (5 ป) เร่ิมท่ี  23,700 บาท  
     ป.โท    เร่ิมท่ี  26,540 บาท  
สายสนับสนนุ ป.ตรี    เร่ิมท่ี  19,500 บาท  
    ป.โท   เร่ิมท่ี  22,750 บาท  
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คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

พนักงานมหาวิทยาลัย ไดรับเงินคาตอบแทนสูงกวาลูกจางของมหาวิทยาลัย 
(จากฐานเงินเดือน ของ ก.พ. 1.5 เทา สําหรับสายวิชาการ      และ 1.3 เทา 
สําหรับสายสนับสนุน) และสวัสดิการท่ีมาจากงบประมาณแผนดินอีกสวนหนึ่ง   
เนื่องจาก มีการกําหนดภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  
การกํากับติดตามการปฏิบัติงาน และการสรางผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น  

สัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย  

มีสัญญาจาง  หาระยะ ดังนี้  
ระยะท่ี หน่ึง  มีอายุของสัญญาจาง 3 ป  (นับตั้งแตมีคําส่ังบรรจุแตงตั้ง) 
ระยะท่ี สอง  มีอายุของสัญญาจาง 3 ป 
ระยะท่ี สาม มีอายุของสัญญาจาง 5 ป 
ระยะท่ี สี่  มีอายุของสัญญาจาง 7 ป 
ระยะท่ี หา  มีอายุของสัญญาจางจนถึงอายุของ พนม. ครบหกสิบปบริบูรณ  
(หรือสัญญาใดสัญญาหน่ึงเม่ือผูรับสัญญาอายุครบ 60 ปบริบูรณก็ถือวาพนจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ18(2) แหง
ขอบังคับ ก.น.บ. พ.ศ. 2558) 
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    เงื่อนไขในการตอสัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย  
     นอกจากผลประเมินการปฏิบัติงานประจําปแลว ยังมีเงื่อนไขเฉพาะ แตกตางกันตามสายงาน ดังนี้  

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตอระยะท่ี 2  ตองมีเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสอยางนอยหน่ึงรายวิชาหรืองานวิจัยที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานไมนอยกวาหนึ่งเรื่อง  

ตอระยะท่ี 3  ตองมีเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสอยางนอยหน่ึงรายวิชาและงานวิจัยที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานไมนอยกวาหน่ึงเรื่อง หรือ มีอยางใดอยางหน่ึงไมนอยกวาสองรายวิชาหรือสองเรื่อง 

ตอระยะท่ี 4  ตองมีตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย  

ตอระยะท่ี 5  ตองมีตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย  

เงื่อนไขในการตอสัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงครู  

ตอระยะที่ 2  ตองมีแผนจัดการเรียนรูหรือชุดการเรียนรูอยางนอยหน่ึงรายวิชา หรืองานวิจัยที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานไมนอยกวาหนึ่งเรื่อง  

ตอระยะท่ี 3  ตองมีวิทยฐานะชํานาญการ

ตอระยะท่ี 4  ตองมีวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ  

ตอระยะท่ี 5  ตองมีวิทยฐานะเปนครูเชี่ยวชาญ  
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เงื่อนไขในการตอสัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนแหนงเจาหนาที่สายสนับสนุน 
“ขอ ๓๒ การตอสัญญาจางในแตละระยะของการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนนอกจากจะ
พิจารณา จากผลการประเมินประจําปแลว จะตองมีผลงานเพิ่มเติม ดังนี้ 
(๑) ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูนั้นหรือท่ีเปนขอบเขต
และลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  
(๒) ผลงานในเชิงพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาที่ซึ่งผานการรับรองจากหัวหนาสวนงานอยางนอย
หน่ึงรายการ” 
(ดูตัวอยางไดจาก “เกณฑการตอสัญญาจางสายสนับสนุน”  ในเวบไซตกองบริหารงานบุคคล)  
 

คําอธิบาย 

ผลงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีเ่ปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของ 
ผูนั้น หรือที่เปนขอบเขตและลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
ความหมาย   : ผลงานท่ีปรากฏท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ 
และความรับผิดชอบ ซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานหรือหัวหนาสวนงานตามกรอบของ
ภาระงาน (Job Description) ของแตละระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ซึ่งเก็บ
รวบรวมไวในแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ของแตละบุคคล 
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คําอธิบาย 

ผลงานในเชิงพัฒนาที่เกี่ยวของกบังานในหนาที่ ซึ่งผานการรับรองจาก
หัวหนาสวนงานอยางนอยหนึ่งรายการ 
ความหมาย   :  ผลงานท่ีเกิดจากการวิเคราะห หรือการสังเคราะห หรือการวิจัยเพื่อพัฒนางานท่ี
รับผิดชอบตามกรอบของภาระงาน (Job Description) ของแตละระดับตําแหนง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
      ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของคูมือการปฏิบัติงาน รายงานผลสังเคราะห รายงานผลการ
วิเคราะห หรือรายงานผลการวิจัย อยางใดอยางหน่ึง   
 

วันและเวลาทํางานของผูปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัย  
 

“ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทํางานของผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (บังคับใชตั้งแต วันท่ี 12 ม.ค.2560)” 
• ตําแหนงสายวิชาการ    ใหปฏิบัติตามขอ 4 (2) (ของประกาศ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2559) 

• ตําแหนงครูและครูผูชวย  ใหปฏิบัติตามขอ 4 (3) 

• ตําแหนงสายสนับสนุน และสายบริการ  ใหปฏิบัติตามขอ 4(4)  
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พนักงานมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการ
ตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
โดยมีผลบังคับใชต้ังแต 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป  
ลูกจางของมหาวิทยาลัย ใชกระบวนการเดียวกัน 

กฎหมายท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเล่ือนเงินเดือน 

� ลูกจางของมหาวิทยาลัย อาจไดรับการเพ่ิมเงินเดือนในสัญญาระยะถัดไป ผูบังคับบัญชาจะ
พิจารณากําหนดอัตราจางในสัญญาฉบับตอไป เสนอมหาวิทยาลัยใหพิจารณาอนุมัติ  

� พนักงานมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง  

   รอบท่ี 1 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม   

 รอบที่ 2 ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 30  มิถุนายน  

(ระหวางเดือน ก.ค. – ก.ย. จะเปนชวงเวลาที่พิจารณาผลการประเมินและนําผลไปเพิ่มเงินเดอืน ตั้งแต 1 ต.ค. ปถัดไป)  

• พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติงานมาแลว 8 เดือน จึงจะมีสิทธ์ิในการไดรับการเล่ือนเงินเดือน 
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เกณฑการประเมิน 

1. หนวยงาน หรือสวนงาน กําหนดเกณฑการประเมินภายใน  และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ 
2. ผูบังคับบัญชา ทําขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป กับอาจารย และเจาหนาที่
ในหนวยงานหรือสวนงานเปนลายลักษณอักษร  
3. ผูรับการประเมินจะไดรับการชี้แจงผลการประเมิน แนวทางการพัฒนางาน โดยผูบังคับบัญชา
หรือกรรมการท่ีคณะแตงตั้ง  
4. ผูรับการประเมิน หามลงนามรับทราบคะแนนกอน ที่จะมีการชี้แจงใหทราบ  
5. ถาผูรับการประเมินไมยอมรับผลประเมินที่แจงและไมลงนามรับทราบ จะมีผูปฏิบัติงานลงนาม
เปนพยานอยางนอย 1 คน   

ระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน และผลที่ไดรับ 

• ผลการประเมินมี 5 ระดับ  
 ระดับ 5 หมายถึง   ผลการประเมิน ดีเยี่ยม  (มีสิทธ์ิไดรับการเล่ือนเงินเดือน) 

 ระดับ 4 หมายถึง   ผลการประเมิน ดีมาก (มีสิทธ์ิไดรับการเล่ือนเงินเดือน) 

 ระดับ 3 หมายถึง  ผลการประเมิน ดี (มีสิทธ์ิไดรับการเล่ือนเงินเดือน) 

 ระดับ 2 หมายถึง ผลการประเมิน พอใช  (ผูท่ีไดรับผลการประเมินระดับน้ี ปถัดไปจะไมได
รับการเลื่อนเงินเดือน ถาไดรับผลประเมินระดับ2ติดตอกัน 2ป จะถูกยกเลิกสัญญาจางเมื่อครบ 30
วัน  นับจากวันรับทราบผลประเมินจากมหาวิทยาลัย)  
 ระดับ 1 หมายถึง  ไมผานเกณฑการประเมิน (จะถูกยกเลิกสัญญาจางเมื่อครบ 30 วัน นับจากวัน
รับทราบผลประเมินจากมหาวิทยาลัย) 
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เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล : http://personnel.dusit.ac.th 

Login และPassword  
ใชแบบเดียวกับการเขาระบบ 
Internetของมหาวิทยาลัย  

ระบบบริหารงานบุคคล : 
http://personnel.dusit.ac.th/eprofile/ 
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ระบบแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส : http://eportfolio.dusit.ac.th 

กองบริหารงานบุคคล  
ขอขอบคุณทุกทาน  

ที่ตั้งสํานักงาน  ช้ัน 3 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย   
เบอรติดตอ (ภายใน) 5151 - 5156 
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