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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

ประวัติของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศไทย ชื่อ 

“โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ) เปดดําเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๗ ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศักดิ์ (ปจจุบันเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) มี

จุดมุงหมายเพื่อฝกอบรมการบานการเรือนสําหรับสตรีหลักสูตร ๔ ป และไดเริ่มเปดสอนหลักสูตร

อบรมครูการเรอืนขึน้เปนครั้งแรกมีความมุงหมายเพื่อเตรียมผูที่จะออกไปมีอาชีพครูในแขนงนี้ 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 ซึ่งเปนบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัยในปจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการเรือนพระนคร” 

ย ายสั งกั ดจากกองอา ชี วศึ กษา  ไปสั งกั ดกองฝกครู ก รมสามัญศึกษา ในขณะเดี ย วกั น

กระทรวงศึกษาธิการก็ไดจัดตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้นในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงเรียน

การเรือนพระนคร สังกัดกองฝกหัดครู กรมสามัญศึกษา แตแยกสวนการบริหารจัดการออกจากกัน 

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม ฉบับ พ.ศ.๒๔๙๗ เพื่อรวมการฝกหัดครูที่จัดขึ้นในกรมตางๆ เขาดวยกัน เพื่อเปนการ

ประหยัดและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปรับปรุง การผลิตครูทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โรงเรียน

การเรือนพระนครจึงยายมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ในป พ.ศ.๒๔๙๘ และไดโอนแผนกฝกหัดครู

อนุบาลจากโรงเรยีนอนุบาลละอออุทิศ 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

ประกาศยกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนคร เปนวิทยาลัยครู ชื่อ “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” สังกัดกองการ

ฝกหัดครู กรมการฝกหัดครู 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

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

ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหลักสูตร

การฝกหัดครูของสภาการฝกหัดครู พ.ศ.๒๕๑๙ ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญา

ตรี นอกจากนี้ยังไดมีการรวมโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศกับการฝกหัดครูอนุบาลเขาดวยกันเปนภาค

วิชาการอนุบาลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร วิทยาลัยครูสวนดุสิต และไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาล

ละอออุทิศเปน “โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ” และเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรสภาการ

ฝกหัดครู วิชาเอกการอนุบาลศึกษาเปนครั้งแรกจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.

๒๕๑๘ ทําใหวิทยาลัยครูมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทั้งระบบบริหารและวิชาการ ตําแหนงหัวหนา

สถานศึกษาของวิทยาลัยครูไดเปลี่ยนไปเปน “อธิการวิทยาลัย” พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงตําแหนง

ผูบริหารสวนราชการอื่นๆ ก็ตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เปนสวนราชการที่ประกอบดวยอธิการ 

รองอธิการฝายบริหาร รองอธิการฝายวิชาการ และรองอธิการฝายกิจการนักศึกษา สํานักงาน

อธิการบดี ประกอบดวยแผนกตางๆ ๑๒ แผนก ดานงานวิชาการ ไดจัดตั้งใหมีคณะวิชา ๓ คณะ คือ 

คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด ๑๑ ภาควิชา) คณะวิชาครุศาสตร (มี

ภาควิชาในสังกัด ๗ ภาควิชา) และคณะวิชาวิทยาศาสตร (มีภาควิชาในสังกัด ๙ ภาควิชา) การ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลใหวิทยาลัยมีการกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อใชเปนสํานักงาน

และหองเรียนเพิ่มขึน้เปนจํานวนมาก แมวาจะมีการปรับปรุงโครงสราง ระบบบริหารและระบบวิชาการ

ใหม แตวิทยาลัยครูสวนดุสิตยังคงมีการจัดการศึกษาในสาขาเดียวคือ สาขาวิชาการศึกษา ตาม

หลักสูตรสภาการฝกหัดครู 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 คหก

รรมศาสตร ศิลปศึกษา การศึกษาพิเศษ การอนุบาลศึกษา การประถมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป และ

คณิตศาสตร) 

 

พุทธศักราช ๒๕๒๘ 

 หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ เปน

พระราชบัญญัติวทิยาลัยครู (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 และศลิปประดิษฐ) และไดมกีารเปดรับสมัครนักศกึษาชาย

เขาเรียนเปนสหศกึษาเปนปแรก 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

พุทธศักราช ๒๕๒๙ – ๒๕๓๔  

 วิทยาลัยครูสวนดุสิตไดขยายการเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น

หลายวิชาเอก ในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรี ๔ ป และ

ปริญญาตรีตอเนื่อง มีการเปดสอนนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

(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 มีการเปดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาการศกึษา สาขาวิชาศลิปศาสตร 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

นอกสถาบันเพิ่มขึน้ในเขตกรุงเทพมหานคร (ศูนยจรัญสนิทวงศ ศูนยพงษสวัสดิ์ และศูนยสุโขทัย) เปนป

ที่สถาบันทุมเทงบประมาณเปนจํานวนมาก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการเรียนการ

สอนและเปนฐานขอมูลระบบการสอนทางไกล (Video-Conference) และระบบหองสมุดเสมือน (Virtual 

Library) ที่สมบูรณแบบไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนครั้งแรกในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

พุทธศักราช ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖  

 เปนชวงระยะเวลาที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดขยายการจัดการศึกษาออกไปอยางกวางขวาง               

ทั้งการเปดสอนในหลักสูตรใหมๆ เพิ่มเติม และการขยายศูนยการศึกษาออกไปยังเขตปริมณฑลและ

ตางจังหวัด (ศูนยดุสิตพณิชการสยาม ศูนยเซ็นทรัลปนเกลา ศูนยอิมพีเรียล บางนา ศูนยนครนายก 

ศูนยปราจีนบุรี  ศูนยธนาลงกรณ ศูนยบุษยมาส ศูนยพณิชยการสยาม ศูนยนครปฐม ศูนยชลบุรี ศูนย

พัทยา ศูนยสระบุรี ศูนยพะเยา ศูนยลําปาง ศูนยระนอง ๒ ศูนยพิษณุโลก ศูนยตรัง ศูนยลุมพินี และ

ศูนยหัวหิน) เนื่องจากมีผูสนใจเขาเรียนเปนจํานวนมาก ประกอบกับพื้นที่เรียนภายในสถาบันอยูใน

ระหวางการกอสรางและปรับปรุงใหมทางดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็ไดมีการจัด

การศกึษาทั้งในระดับปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑติ และนเิทศศาสตรมหาบัณฑติ) และเปดสอนในระดับปริญญาเอกเปนครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๔๕) 

หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Management)  

 

พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตไดปรับเปลี่ยนจาก “สถาบัน” เปน “มหาวิทยาลัย” ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ชื่อวา “มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

พุทธศักราช ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑  

 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ทําใหสวนดุสิตมีการปรับเปลี่ยนในดาน

ตางๆ ทั้งโครงสรางของระบบบริหารและการบริหารจัดการทางดานวิชาการ รวมทั้งจากการปฏิรูป

การศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ    ทําใหมหาวิทยาลัยตองกําหนดแผนกลยุทธประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลติบัณฑติและพัฒนาสังคม 

จัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัยที่กระจาย

อยูในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได

กําหนด อัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนความเช่ียวชาญดั้งเดิม และโดดเดนเปนที่ยอมรับทั้ง ในและ

ตางประเทศ รวมทั้งสาขาวิชาที่มีความพรอมสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและทองถิ่นมี

ทั้งหมด ๔ ดาน คือ 

๑. ดานการศกึษาปฐมวัย 

๒. ดานอุตสาหกรรมอาหาร 

๓. ดานอุตสาหกรรมบริการ 

๔. พยาบาลศาสตร 
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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 

- อุตสาหกรรมบริการ 

- พยาบาลศาสตร 

๔. การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานศึกษา

ของชาติ 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. กําหนดใหการดําเนินงานทั้งมหาวิทยาลัยมุงไปสูทิศทางเดียวกันในรูปแบบการบริหาร

จัดการที่หลากหลายตามความเหมาะสมของหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว และ

ปรับปรัชญาของมหาวิทยาลัยจากการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งใน

การอยูรอด (Survivability) ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได

อยางยั่งยืน (Sustainable Survivability) 
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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 เมือ่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  จงึกําหนดใหวันดังกลาว คือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปน

วันเกิดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไมถือ

เปนสวนราชการ และไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตเปนหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตการกํากับของรัฐ ทํา ให

มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดหรือออกรูปแบบการบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีอิสระและความ

คลองตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ทั้งการบริหารงานทั่วไป การบริหารจัดการงบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารงานวิชาการ   โดยมหาวิทยาลัยยังคงมีภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ตามเดิม 

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 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

ป พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา สังกัด ตําแหนง/ผูบริหาร 

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 

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 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

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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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

ตราของมหาวิทยาลัย  

 

ภาพทายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง ตราของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามแบบขอ ๓ (๑) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามแบบขอ ๓ (๒) 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

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 เพื่อการคาหรอืการใชสิ่งดังกลาว

ที่มใิชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรอืสวนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตองไดรับอนุญาต

เปนหนังสือจากมหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

สวนงาน และ หนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย 

 

มีดังตอไปนี้  

   “สวนงาน”  ไดแก สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  โรงเรียน สํานัก 

สถาบัน  

“หนวยงานภายในสวนงาน” ไดแก  สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กอง  สํานักงาน

คณะ สํานักงานอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

“หนวยงานอิสระ” ไดแก   สวนดุสิตโพล   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   ศูนยการศกึษานอกสถาน

ที่ตัง้ (ลําปาง/ตรัง/นครนายก/หัวหิน)   ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท  ศูนยพัฒนาทุนมนุษย 

ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต  สํานักงานตรวจสอบภายใน  โครงการปฏิบัติการอาหารแปร

รูป 

 

 

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 

 

                                                           
1 ปรับปรุง 28 สิงหาคม 2563 (ยุบเลิกกองวิเทศสัมพันธ ) 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

 

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 ดังนี้ 

   สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร  

 

โรงเรยีนการเรอืน มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

(๑) สํานักงานโรงเรียนการเรอืน 

 

โรงเรยีนการทองเที่ยวและการบรกิาร มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

(๑) สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

(๒) สํานักงานพัฒนาวิชาชีพการทองเที่ยวและการบริการ 

 

โรงเรยีนสาธิตละอออุทศิมีหนวยงานภายใน ดังนี ้ 

   สํานักงานอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

บัณฑติวิทยาลัย มีหนวยงานภายใน ดังนี้  

  สํานักงานบัณฑติวิทยาลัย 

 

โรงเรยีนกฎหมายและการเมือง 

 (๑) สํานักงานโรงเรยีนกฎหมายและการเมอืง 

 (๒) ศูนยพัฒนาเครือขายความรวมมอืทางวิชาการดานกฎหมายและการเมอืง 

 

สํานักบรหิารกลยุทธ มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารกลยุทธ 

 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนวยงานภายใน ดังนี ้ 

   สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน   มีหนวยงานภายใน ดังนี ้ 

   สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มีหนวยงานภายใน ดังนี ้

   สํานักงานอํานวยการสถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

สํานักกิจการพิเศษ  มีหนวยงานภายใน ดังนี้ 

   สํานักงานอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ 
 

หนวยงานอิสระ ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย มีดังนี ้  

(๑)  สวนดุสิตโพล 

(๒)  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 

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

(๔)  ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท 



-14- 
 

คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

(๕)  ศูนยพัฒนาทุนมนุษย 

(๖)     ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 

(๗)  สํานักงานตรวจสอบภายใน 

(๘)  โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 

 

 

การจางพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 การจางพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนการเปลี่ยน

สถานภาพจากลูกจางของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแขงขัน หรือ การคัดเลือก ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขปรับปรุง    

 พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่กําหนดในขอบังคับฯ นี้ และตามเงื่อนไขที่

กําหนดในสัญญาจาง    

 

  ผูที่จะเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองมคีุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

  (ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย หรอืสัญชาติอื่นตามความเหมาะสม 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข   

(ข) ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาที่  ในพรรคการเมอืง 

(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถ คนเสมือนไร

ความสามารถ หรอืเปนโรคที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน หรอืถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับนี้หรือ

กฎหมายอืน่ 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 

(๖) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

(๗) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

หนวยงานของรัฐ หรอืหนวยงานอื่น 

(๘) เปนผูที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของรัฐ 

(๙) ลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

   พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือน                   

เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน และสิทธิประโยชนอื่นตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น ทั้งนี้ ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.น.บ.กําหนด โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย (ประกาศของมหาวิทยาลัยตางๆ เชน บัญชี

เงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 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 และรองหัวหนาสวนงานอื่น

ที่เทียบเทาคณะ 

(๗) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่เทียบเทากองตามที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๘) หัวหนาหนวยงานภายในสวนงานที่ต่ํากวากอง 2 

(๙) ตําแหนงอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด     

 

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

เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 



-16- 
 

คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

   (ข) ตําแหนงสายวิชาการ มีภารกิจหลัก คือ การสอนและวิจัย   โดยมีตําแหนงทาง

วิชาการไดแก  

(๑) ศาสตราจารย   

(๒) รองศาสตราจารย  

(๓) ผูชวยศาสตราจารย  

(๔) อาจารย  

(๕) ตําแหนงอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ตําแหนงครู มีการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ไดแก 

 (๑) ครูผูชวย  

(๒) ครู  

โดยมีวทิยฐานะ ดังนี ้

(๑) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

(๒) ครูเช่ียวชาญ 

(๓) ครูชํานาญการพิเศษ 

(๔) ครูชํานาญการ  

(๕) วิทยฐานะอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด+ 

 

   (ค) 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 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

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 

  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 ปจจุบันมหาวิทยาลัย ไมมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป   สายวิชาการ 

  ตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตองมี

ภาระงาน ดังน้ี  

๑. ภาระงานสอน หมายถึง การถายทอดองคความรูที่ครอบคลุมการสอนทุกประเภท เชน 

งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบัติการ งานสอนภาคสนาม งานควบคุมวิทยานิพนธ เปนตน 

๒. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น  หมายถึง งานศึกษาคนควาอยางมีระบบตาม

กระบวนการ วิธีวิจัย เพื่อใหเกิดองคความรูใหมหรือตอยอดองคความรูเดิมที่จะนําไปสูการประยุกตใน

ดานตางๆ ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชน

ทองถิ่น เพื่อแกปญหา เชิงเทคนิค และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหาร

จัดการ รวมถึงงานวิชาการประเภทอื่นๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตัง้บุคคล ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

๓. ภาระงานบริการวิชาการ หมายถึง งานที่มีลักษณะนําความรูที่มอียูแลวไปชวยทําความ

เขาใจกับปญหา แกปญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึงงาน

สงเสริมเผยแพรความรู ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพตอกลุมบุคคล สังคม 

๔. ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง งานหรือกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม อันเปนการดํารงไวซึ่งคุณคา อัตลักษณของทองถิ่น เอกลักษณของชาติ รวมทั้งปลูกฝง

ความเปนชาติ ในลักษณะตางๆ 

   ทั้งนี้ ภาระงานรวมตองไมนอยกวา 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตามขอ 4 แหง ประกาศ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2558 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 มีคุณวุฒริะดับปริญญาโท หรอื ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับหลักสูตรที่

จะสอน 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

สมรรถนะผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

        สภามหาวิทยาลัยสวนดสุิตไดใหความเหน็ชอบ  

    ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

   มหาวิทยาลัยไดจัดทํามาตรฐานสมรรถนะผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน ๗ 

สมรรถนะ เพื่อใชในการจัดการคุณภาพผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีสวนที่เกี่ยวของกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล คือ  การใชระบบการบริหารทุนมนุษยที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน (Performance 

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

management) มาเปนฐานในการบริหารงานบุคคล  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 ดังนี ้

   

   ๑. คานิยมความเปนสวนดุสิต (SDU Guiding Values “GROW”) 

   ๒. การเปดกวางทางความคิดอยางอิสระและการคิดสรางสรรค (Empowering Ideas 

and creative thinking) 

   ๓. การปฏิบัติงานและสรางงานคุณภาพดวยความมุงมั่น ฝกใฝในงาน เพื่อยกระดับ

การทํางานที่แสดงใหเห็นถึงความประณตีและความเปนมืออาชีพ (Passion-driven performance) 

   ๔. การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสรางสรรคสิ่งใหมและแกปญหาอยางเปนระบบ 

(Design thinking) 

   ๕. การตระหนักรูถึงการจัดลําดับความสําคัญและการสนองตอบตอภาวะเรงดวน

อยางทันทวงทีเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน (Sense of priorities and urgency)   

  ๖. การมทีักษะใหมที่จําเปน (New Skills) 

   ๗. การสรางความเช่ียวชาญในงานดวยการลงมือปฏิบัติและรูจริงในสิ่งที่ทํา 

(Professional by hands) 
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   ซึ่ง ๗ สมรรถนะดังกลาว คือ การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิตใหเปนไปตาม

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมี

พฤติกรรมที่คาดหวังกําหนดไวใหมหาวิทยาลัยไดประเมนิการปฏิบัติงาน และพัฒนาผูปฏิบัติงานตอไป  

 

 การประเมินพฤติกรรม 

  ในการประเมินผลในสมรรถนะตาง ๆ แตละสมรรถนะตองกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ธีประเมินสมรรถนะในรูปแบบตาง ๆ อันไดแก การทดสอบหรอืใหชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริงโดยใชวิ

สอบวัดพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรม และการใหผูถูกประเมินรายงานตนเอง โดยตองประเมินทุก

พฤติกรรม โดยภาพรวม กําหนดระดับการประเมนิไว  ดังนี ้ 

  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 พถิีพถิัน รูกาลเทศะ ใสใจตอ สิ่งรอบขาง เปดรับสิ่งใหมๆ  เพื่อ

การเรียนรู 

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 ในงาน  เพื่ อ

ยกระดับการทํางานที่แสดงใหเห็นถึง

ความประณีตและความเปนมืออาชีพ 

(Passion-driven Performance) 

๑. การมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน และสรางงานคุณภาพ 

ยกระดับการปฏิบัติงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความประณีตและความเปน

มอือาชพี 

๒. กําหนดเปาหมายของผลงานไวใหสูงกวาเกณฑมาตรฐานปกติ 

วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และพยายามดําเนินการตาม

แผนท่ีกําหนดไวดวยความเสียสละ อดทน และมุงมั่นดวยจิตสํานึก

แหงคุณภาพและความรับผิดชอบ 

๓. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและเปน

ระบบเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหดี

ยิ่งขึน้จนเกิดผลงานที่เปนเลิศตามท่ีกําหนดไว 

๔. เพิ่มระดับมาตรฐานของคุณภาพของผลงานอยางเปนพลวัตร 

และพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหเหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อให

เกิดผลงานที่เปนเลิศ ตามพลวัตรท่ีเปลี่ยนไป 

๕. เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังในศาสตรท่ีเปนวิชาชีพ

ของตนและศาสตรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ จนมีความเชี่ยวชาญเปนมือ

อาชีพ 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 
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สมรรถนะ พฤตกิรรมที่คาดหวัง 

๓. ความสามารถในการเรียนรูขามศาสตร เขาใจในเนื้อหาและ

เชื่อมโยง ไปสูการสรางองคความรูใหมท่ีท่ีสามารถใชประโยชนไดจริง 

โดยไมติดยึดอยูกับศาสตรหน่ึงศาสตรใดโดยเฉพาะ 

๔. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการปฏิบัติงานไดอยาง

คลองแคลว 

๕. มทัีกษะการบริหารจัดการแกไขปญหาในงานไดอยางรวดเร็ว และ

มปีระสิทธิภาพ 

๗. การสรางความเชี่ยวชาญในงานดวย

การลงมือปฏิบัติและรูจริงในสิ่งที่ทํา  

(Professional by hands) 

พัฒนาตนเองใหมคีวามเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแบบมอือาชีพดวย

การลงมอืปฏบัิตจิรงิและรูจริงในสิ่งท่ีทํา 

 

 

ระยะเวลาในการจางและเงื่อนไขในการตอสัญญาจาง 

 

อายุสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย มีหาระยะ ดังนี้ 

ระยะที่หนึ่ง มีอายุของสัญญาจางสามปรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 

ระยะที่สอง มีอายุของสัญญาจางสามป 

ระยะที่สาม มีอายุของสัญญาจางหาป 

ระยะที่สี่  มีอายุของสัญญาจางเจ็ดป 

ระยะที่หา มีอายุของสัญญาจางจนถึงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยครบ

หกสิบปบริบูรณ 

นอกจากเงื่อนไขการจาง และการสิ้นสุดของสัญญาจางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย               

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม  นีแ้ลว ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มิไดดํารงตําแหนงสายบริหารที่มีวาระในการดํารงตําแหนง เมื่อมีอายุครบ 

หกสิบปบริบูรณ  ใหถือวาการจางสิ้นสุดลงแมวา อายุของสัญญาจางตามระยะเวลาจางจะยังเหลืออยูก็

ตาม และหากมีความจําเปนคณะกรรมการ (ก.น.บ.) อาจพิจารณาใหตอสัญญาจางอีกได ครั้งละไมเกินหนึ่ง

ป 

การตอสัญญาจางในแตละระยะของการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารที่ไมมีวาระการดํารง

ตําแหนง นอกจากจะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปแลว จะตองมีผลงานการบริหารที่

มีเชิงพัฒนาและคุณภาพที่เกี่ยวกับงานในการบริหาร 

การตอสัญญาจางในแตละระยะของการจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นอกจากจะ

พิจารณา  จากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปแลว จะตองมีผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม ดังนี้ 
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ระยะที่จาง เงือ่นไข 

การจางระยะที่สอง (สามป) ตองมีเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสอยาง

นอยหนึ่งรายวิชาหรืองานวิจัยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานไมนอย

กวาหนึ่งเรื่อง 

การจางระยะที่สาม (หาป) ตองมีเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสอยาง

นอยหนึ่งรายวิชาและงานวิจัยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานไมนอย

กวาหนึ่งเรื่อง หรือมีอยางใดอยางหนึ่งไมนอยกวาสองรายวิชาหรือ

สองเรื่อง 

การจางระยะที่สี่ (เจ็ดป) ตองมีตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย  

การจางระยะที่หา   จนถึงอายุครบ หก

สิบปบรบิูรณ  

ตองมีตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย 

 

การนับระยะเวลาสัญญาจาง ใหนับระยะเวลาตอเนื่องกันทุกสัญญาจาง 

 

เงื่อนไขการยกเวนเอกสาร / การขยายเวลาตอสญัญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 

  การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย ไดมีประกาศเงื่อนไขการดําเนินการตางๆ 

เพื่อสนับสนุนสงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ เพื่อตอสัญญาจางในระยะตางๆ ดังนี้ 

  ขอมูล เงื่อนไขการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง ผูชวย

ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ตามขอ 30 (2) และ(5) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

วาดวย  การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558, ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญา

จางบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 4 พ.ศ.2558 / (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561 และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เงื่อนไขการยกเวนเอกสารประกอบการสอนหรือ

ขยายเวลาตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับผูไดรับการรับรองวิทยฐานะตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพดานการสอนของ สหราชอาณาจักร(UKPSF) พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบแสดงใหเห็น

ดังนี้ 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

ลําดับที่ เงื่อนไข หลักฐานประกอบการตอ สัญญาจาง การผอนผนัตามประกาศฯ 

1 การตอสัญญาจาง

จากระยะที่ 2 ไป 

ระยะที่ 3 4  

1. เอกสารประกอบการสอน 

และสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส 

อยางนอย 1 รายวิชา หรือ 

2. งานวิจัยที่มีคุณภาพและได 

มาตรฐานไมนอยกวาหนึง่เรื่อง 

 ใชวิทยฐานะที่ไดรับการรับรองในระดับ Fellow ทํา ใหไดรับการ

ยกเวนเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 1 

รายวิชาในการตอสัญญาจางระยะทีส่าม 5   

(ทั้งนี ้การยกเวนฯ วิทยฐานะที่ไดรับมีระยะเวลาไมเกินสามปนับจาก

วันที่ไดรับรอง) 

2 การตอสัญญาจาง

จากระยะที่ 3 ไป

ระยะที่4 6 

ตองมีตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวย

ศาสตราจารย 

1. อาจารยที่ไดตําแหนง ผศ.แลวกอนหมดสัญญาจางระยะที่ 3  

ใหใชผลการปฏิบัติราชการประกอบในการตอ สัญญาจางระยะ

ที่ 4 7 

2. อาจารยที่มีตําแหนง ผศ.แลวไดลาศกึษาตอเต็มเวลาและ

กลับมาปฏิบัติงานแลวกอนหมดสัญญาจางระยะที่ 3 (31 พ.ค. 

59) ใหใชผลการปฏิบัติราชการประกอบในการตอสัญญาจาง

ระยะที่ 4 8   

3. อาจารยที่ดํารงตําแหนงผูบริหารและมีสัญญาจางในฐานะ

บุคลากรสายวชิาการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559เปนตนไป 

มหาวิทยาลัยจะขยายเวลาในฐานะสายวิชาการ 

ออกไปอีก 2 ป นับตัง้แตวันที่พนจากตําแหนงผูบริหาร หากใน 

2 ปยังไมไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 9 

  ๔.  อาจารยที่ลาศึกษาตอเต็มเวลาและอยูในชวงสัญญาระยะที่ 3 

หากครบสญัญาจางระยะที่ 3 แลวยังไมมีตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยขยายสัญญาจางไปใหอีก 3 ป 

นับตั้งแตวนัรายงานตัวกลับมาปฏบิัตงิาน และจะขยายเวลาเพิ่ม

อกี 1 ป นับตั้งแตย่ืนขอกาํหนดตาํแหนงทางวิชาการ(ลงตรา

ประทับรับการย่ืนขอตําแหนง) 10 

๕. ใชวิทยฐานะที่ไดรับการรับรองอยางนอยในระดับ Fellow ทําใหมี

เวลาในการขอตําแหนง ผศ. มากขึน้อกี 2 ป 

ทั้งนี ้การขยายเวลาฯ มีระยะเวลาไมเกินสามปนบัจากวันที่ไดรับรอง

วิทยฐานะ 11  

                                                           
4 ดู ขอ 30 (1) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 
5 2 ดู ขอ 3 (1) แหงประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เงื่อนไขการยกเวนเอกสารประกอบการสอนหรือขยายเวลาตอสัญญาจาง

พนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับผูไดรับการรับรองวิทยฐานะตามเกณฑมาตรฐาน วิชาชีพดานการสอนของสหราชอาณาจักร(UKPSF) พ.ศ. 

2562  
6 ดูขอ 30 (3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 
7 ดูขอ 4 แหง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจางบุคลากรสายวิชาการ ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2558  
8 ดูขอ 7 แหง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจางบุคลากรสายวิชาการ ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2558 
9 ดูขอ 9 แหง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจางบุคลากรสายวิชาการ ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2558 
10 ดูขอ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจางบุคลากรสายวิชาการ ระยะท่ี 4 พ.ศ.2558  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2561 
11 ดูขอ 3 (2)  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เงื่อนไขการยกเวนเอกสารประกอบการสอนหรือขยายเวลาตอสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยส าหรับผูไดรับการรับรอง วิทยฐานะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดานการสอนของสหราชอาณาจักร(UKPSF) พ.ศ. 2562   
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

ลําดับที่ เงื่อนไข หลักฐานประกอบการตอ สัญญาจาง การผอนผนัตามประกาศฯ 

3 การตอสัญญา

จางจากระยะที่ 

4 ไประยะที่ 5 
12 

ตองมตํีาแหนงทางวิชาการเปนรอง

ศาสตราจารย 

      ใชวิทยฐานะท่ีไดรับการรับรองในระดับ Senior Fellow 

สําหรับการผอนผันการตอสัญญาจางระยะที่ 5 เปน ระยะเวลา

สองปนับแตการสิ้นสุดระยะการจางระยะที่ส่ี  ทัง้นี ้การขยาย

เวลาฯ มีระยะเวลาไมเกินสามปนับจากวันท่ีไดรับรองวิทยฐานะ 
13 

   

 

 

 

 

 

 

 

การขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ  

 

  ตําแหนงทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ไดแก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย ซึ่งมีหลักเกณฑจากประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) ดังนี้ 

(1) ตําแหนงอาจารย เปนตําแหนงแรกของการเขาสูผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา สวน

หลักเกณฑการดํารงตําแหนงขึน้อยูกับระเบียบขอบังคับของแตละสถาบัน 

(2) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) มีหลักเกณฑและวิธีการ คือ มีการสอนประจําวิชาใด

วิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา มีผลงานทางวิชาการ ไดแก 

งานวิจัย และบทความทางวิชาการ และผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ 

(3) ตําแหนงรองศาสตราจารย (รศ.) มีหลักเกณฑ คือ มีการสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่

กําหนดในหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษา มีผลงานทางวชิาการ ไดแก งานวิจัย และมีตํารา

หรอืหนังสือ และผานการประเมนิคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ 

                                                           
12 ดูขอ 30 (5) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 
13 ดูขอ 4  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เงื่อนไขการยกเวนเอกสารประกอบการสอนหรือขยายเวลาตอสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยส าหรับผูไดรับการรับรอง วิทยฐานะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดานการสอนของสหราชอาณาจักร(UKPSF) พ.ศ. 2562   

หมายเหตุ สายวิชาการ ใหดูรายละเอียดเรื่องการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ จากประกาศ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจางลูกจางของมหาวิทยาลัยในต าแหนงอาจารย 

พ.ศ. 2559  ประกอบการพิจารณาจางดวย 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

(4) ตําแหนงศาสตราจารย (ศ.) เปนตําแหนงวิชาการช้ันสูงสุดตองมีผลการสอนและผลงาน 

ทางวิชาการมีคุณภาพดีมากหรือดีเดน มีงานวิจัย มีตําราหรือหนังสือที่ผานการประเมิน

คุณภาพ โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

 

  อาจารยทุกทานสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอน วธิีการ ไดจาก เว็บไซตกองบริหารงาน

บุคคล ตัวอยาง ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระบบการประเมิน 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยประเมินเพื่อนําผล

การประเมินไปใชในการประกอบการพิจารณาแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การใหออกจากการ

ปฏิบัติงาน การพัฒนา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัด รวมทั้งนําไปใช

ในการประกอบการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

    ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  

    ผูบริหาร/ผูบรหิารภายนอก  

    (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการประเมินการ

ปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

   พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

    (๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมนิผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมนิผลการปฏิบัติงานของ

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

เปนตนไป 

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 
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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

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 และแจงใหทานมา

ทําสัญญาจางตอในสถานะตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณา  

  ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแลว ไมมีความจําเปนตองจาง กองบริหารงานบุคคลจะมี

หนังสือแจงไปยังตนสังกัดทราบหลังจากการพิจาณาเสร็จสิน้  และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเปนที่

สิน้สุด  

  

การศึกษาเพิ่มเติม การไปศึกษาตอ การฝกอบรม การไปปฏิบัติการวิจัย 

 

  มหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑ การศกึษาเพิ่มเติม 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  
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การปรับวุฒพินักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

 

การปรับวุฒผิูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  

 หนวยงานตองพิจารณาใหความเห็นแกมหาวิทยาลัยและตองคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังนี้ 

(๑) ผูปฏิบัติงานมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา / วิชาที่เกี่ยวของ หรือตามความตองการใน

การสอนหลักสูตรของหนวยงานหรอืไม 

(๒) หลักสูตรที่ ใชเวลางานศึกษาเพิ่มเติมจะตองไดรับอนุญาตใหลาศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยกอนจงึจะไปศกึษาได 

(๓) หลักสูตรที่ศึกษานอกเวลางาน ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด

และมหาวิทยาลัยกอนการไปศกึษา 

เมื่อไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและสําเร็จการศึกษาแลว จะตองมารายงานตัว

สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับคุณวุฒิและอัตราคาจาง นับตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัย

อนุมัตใิหปรับวุฒิและคาจาง  

หากอยูระหวางการศึกษาในระดับคุณวุฒิที่สูงกวาคุณวุฒิที่สมัครงาน ใหลูกจางของ

มหาวิทยาลัยแจงมหาวิทยาลัยทราบดวย หากไมแจงใหถือวาไมประสงคที่จะขอปรับคุณวุฒิเมื่อสําเร็จ

การศกึษา 

 

 

การเปลี่ยนประเภทตําแหนง 

 

๑.  สายสนับสนุน เมื่อมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป สามารถขอเปลี่ยนสายไปสายสอนได 

ตองไดรับการเห็นชอบจากตนสังกัด และสังกัดใหมที่จะยายไป รวมทั้งตองเขาใจและยอมรับดวยวา

สถานภาพและ อัตราเงินเดือนจะเปนไปตามสถานะการจางนั้นดวย (หากสายสนับสนุนสอบไดใน

ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ไดระดับเงินเดือนที่สูงกวาลูกจางของมหาวิทยาลัยมีความประสงคยาย

ไปเปนสายสอน นอกจากจะไดรับการยินยอมจากผูบังคับบัญชา ผานการทดลองงานไมนอยกวา ๑ 

ภาคการศึกษาแลว   ยังตองเปลี่ยนกลับมาเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือนเริ่มใหมใน

สถานะลูกจางของมหาวิทยาลัย) 

๒. การเปลี่ยนจากสายสอนมาเปนสายสนับสนุน   ตองไดรับการเห็นชอบจากตนสังกัด และ 

สังกัดใหมที่จะยายไป รวมทั้งตองเขาใจและยอมรับดวยวาสถานภาพ และอัตราเงินเดือนจะเปนไปตาม

สถานะการจางนัน้ดวย 
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บัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

  กองบริหารงานบุคลและพนักงานมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

สวนดุสิต เรื่อง บัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 

2556 เปนตนมา  

เอกสารประกอบการทาํบัตร ขั้นตอนการดําเนินการ 

x แบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงาน x สงคําขอพรอมรูปถาย  ท่ีกอง

บริหารงานบุคคล โทร. ๐๒ – ๒๔๔-

๕๑๕๕ 

x เอกสารถูกตองเรียบรอย สามารถรับ

บัตรไดภายใน ๓ วัน (ตดิตอคุณลวนกี ้

โทร. ๕๑๕๕) 

มหาวทิยาลัย 

x รูปถาย ๑ นิ้ว  ๒ ใบ รูปครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก

และแวนตาสีเขม ถายไมเกิน 6 เดอืน แตงชุดพนักงาน

มหาวทิยาลัย หรอืชุด สากล หรอืชุดไทยพระราชทาน  

-กรณไีมมรูีปถายสามารถรับบริการถายภาพ 

ไดท่ีกองประชาสัมพันธ* 

-เมื่อพนจากตําแหนงตองสงคนืบัตรนี้แกมหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

(กองบริหารงานบุคคล)นับตัง้แตวันพนตําแหนง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-31- 
 

คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

สิทธิประโยชนเบื้องตนของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

1. สวัสดิการตามกฎหมายกําหนด 

 “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 คลอด

บุตร สงเคราะหบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ 

 

“สวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม”  แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

กองทุนประกันสังคม  14 

  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 

 

                                                           
14 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. สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกําหนดให   

  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 ชวยสงเสริมกําลัง

ซือ้ของบุคลากรภาครัฐใหสามารถซือ้ที่อยูอาศัยเปนของตนเองไดสะดวกขึน้ โดยมหาวิทยาลัยไดลงนาม

ขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห (MOU) ซึ่งไดกําหนดประเภทบุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนไปตาม

ขอตกลง ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจําของสวนราชการ 
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 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 และอาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศอัตราดอกเบีย้เงนิกู

ของธนาคารอาคารสงเคราะห 

(2)  สวัสดิการการใหบริการสินเชื่อระหวางธนาคารออมสินกับมหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

   มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับธนาคารมกีารจัดทําขอตกลงการใหสินเชื่อตามที่อาง

ถึงเพื่อเปนสวัสดิการแกบุคลากรของหนวยงาน ในการจัดหาที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และหรือกรณีมี

เงินทุนสําหรับการอุปโภค บริโภคที่จําเปน ซึ่งผูกูจะไดรับสิทธิพิเศษตามหลักเกณฑการใหสินเชื่อ

ขอตกลง และหนวยงานหักเงินเดือนผูกูนําสงชําระหนี้ใหธนาคารเปนรายเดือน โดยธนาคารไดกําหนด

หลักเกณฑการใหสินเชื่อตามขอตกลง ประเภทสินเชื่อเคหะแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

มหาวิทยาลัย  

สิทธิประโยชน มีดังนี ้:  

 1. สินเชื่อเคหะกรณีกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยและกรณีไถถอนจํานองจากสถาบันการเงิน

อื่นแบงเปน กรณีกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัย และกรณีไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่น โดยมีระยะเวลา

การชําระเงินกูที่กําหนดวา เมื่อรวมอายุผูกูกับระยะเวลาที่ชําระเงินกูตองไมเกิน 70 ป (ระยะเวลาที่

ชําระเงินกู = 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 
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  (3) โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธนาคารอิสลาม แหง

ประเทศไทย (ทุกสาขา)  

  สินเชื่อสวัสดิการสําหรับบุคลากรองคกรภายนอก (MOU) เพื่อเปนวงเงิน

สินเชื่อใหกับบุคลากรของหนวยงานที่มีการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) เพื่อหักบัญชีเงินเดือนชําระ

สินเชื่อใหธนาคาร 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. อายุผูขอสนิเชื่อรวมกับระยะเวลาผอนชําระไมเกิน 65 ป กรณีผูประกอบวิชาชีพ กลุมลูกคา

อาชีพมั่นคง ไมเกิน 70 ป 

 2. สินเชื่อวงเงินอเนกประสงคแบบไมมหีลักประกัน 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

ไมตองทํา MOU ไมตองใชบริการ Payroll ไมตองมีบัญชีธนาคารยูโอบี ไมตองหักเงินเดือน

บุคลากรเพื่อนําสงใหธนาคาร (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. ไดรับดอกเบี้ยพิเศษต่ํากวาดอกเบี้ยปกติ 5 – 6 % / กรณีสมัครสินเชื่อบุคคล

เริ่มตน 13.88 % ตอป ผอนนาน 60 เดือน 

                    3. ไดรับดอกเบี้ยคงที่ 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 จํากัด  

  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 

อันเน่ืองมาจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา 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 

ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ยื่นหนังสือและ

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

สํานักงานมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เพื่อดําเนนิการรับเรื่องและสงใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป  

๒. ใหอุทธรณและรองทุกขการบริหารงานบุคคลพิจารณาเรื่องอุทธรณหรือรองทุกขใหแลว

เสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการอุทธรณ

และ รองทุกขการบริหารงานบุคคลอาจขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีกไดตามที่เห็นเหมาะสม 

๓. เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขการบริหารงานบุคคล วินจิฉันเปนประการใดแลวให

อธิการบดีพิจารณาสั่งการ 

 

ในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



-42- 
 

คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

รายละเอียดขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการบรหิารบุคคล 

 

  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  

การกําหนดตําแหนงสายวิชาการ 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนง

อาจารย 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  

  และที่แกไข เพิ่มเติม ในอนาคต 

 

เงื่อนไขการทําสัญญาจาง 

  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจางของบุคลากรสายวิชาการ 

ระยะที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘  
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  - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจางของบุคลากรสายวิชาการ ระยะ

ที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 

  - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การบริหารสัญญาจางของบุคลากรสายวิชาการ ระยะ

ที่ ๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การคิดงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ภาระงานบริการ

วิชาการ และภาระงานทะนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ 

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เงื่อนไขการยกเวนเอกสารประกอบการสอนหรอืขยาย

เวลาตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับผูไดรับการรับรองวิทยฐานะตามเกณฑมาตรฐาน 

วิชาชีพดานการสอนของสหราชอาณาจักร)UKPSF) พ .ศ . 2562 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

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

 

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 
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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 

 

 

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/  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 

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


-45-
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        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) 

ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

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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คูมื่อพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) 

 

ชองทางติดตอ Appication LINE 

  เพื่อรับขาวประชาสัมพันธ อยางยอจากฝายประชาสัมพันธและมหาวิทยาลัย  

 

สายวิชาการ มีไลน 2 กลุม  

 

1. ไลนกลุมคณาจารย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Line Open Chat พลังสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 




