
เตรียมความรู้สู่การทดสอบ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย



คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(ก.บ.บ.)

ล าดับติดตาม...

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เสนอนโยบาย

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลัง

ระบบการพัฒนา

เกลี่ยอัตรา

สวัสดิการสิทธิประโยชน์



การก าหนดต าแหน่ง
สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน สายบริการ

คณาจารย์ประจ า ครู
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
(๕) ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน และหัวหน้าส่วน
งานอื่นที่เทียบเท่าคณะ
(๖) ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี 
รองผู้อ านวยการ และรองหัวหน้าส่วนงานอื่นที่
เทียบเท่าคณะ
(๗) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่
เทียบเท่ากองตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด
(๘) หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่ต่ ากว่า
กอง
(๙) หัวหน้าหน่วยงานอิสระ
(๑๐) ต าแหน่งอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
(๕) ต าแหน่งอื่นตามที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด

(๑) ครูเช่ียวชาญพิเศษ
(๒) ครูเช่ียวชาญ
(๓) ครูช านาญการพิเศษ
(๔) ครูช านาญการ
(๕) วิทยฐานะอื่นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด

(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ
(๓) ระดับช านาญการพิเศษ
(๔) ระดับช านาญการ
(๕) ระดับปฏิบัติการ
(๖) ระดับอื่นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด

(๑) ระดับช านาญงานพิเศษ
(๒) ระดับช านาญงาน
(๓) ระดับปฏิบัติงาน
(๔) ระดับอื่นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

หลักการทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ข้อยกเว้นเพ่ิมเติม
(ด้านทักษะ)

๑. ชื่อต าแหน่ง
๒. หน้าที่และความ

รับผิดชอบ
๓. ลักษณะงาน
๔. คุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่ง
๕. สมรรถนะที่เหมาะ

กับต าแหน่ง

๑. ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ

๒. ใบอนุญาตเฉพาะด้าน
๓. คุณลักษณะอื่นที่แสดง

ถึงความเชี่ยวชาญ

๑. ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

๒. ทักษะอื่นที่จ าเป็น



การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สอบแข่งขัน คัดเลือก ก.บ.บ. ก าหนดแบบอื่น

คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม
(๑) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอ่ืนตามความเหมาะสม
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการก าหนด
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมาย
อื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานอื่น
(๘) เป็นผู้ที่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(๙) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด



ข้อส าคัญที่ควรทราบ

ข้อ ๑๙ วรรคสอง
... กรณีที่ เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะรายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นแตกต่างจากวรรค
หนึ่งก็ได้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยมหาวิทยาลัยอาจ
ก าหนดให้ค่าล่วงเวลา หรือค่าตอบแทนอื่นจากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวได้



ข้อ ๒๔ อายุสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีอายุครั้งละไม่เกินสามปี

ข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง การต่อสัญญาจ้างในแต่ละครั้งของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ในต าแหน่งอาจารย์ให้ท าสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาครั้งละ
ไม่เกินสามปี 



๑. ผลประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี 

เงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน

๒. ผลงานเพิ่มเติม
(๑) ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๒) ผลงานในเชิงพัฒนา ซึ่งผ่านการรับรองจากหัวหน้าส่วนงาน
(๓) ผ่านการทดสอบความรู้ ทักษะและเจตคติตามที่คณะกรรมการก าหนด



การเพิ่มเงินเดือน

ข้อ ๔๐ เง่ือนไขการเพิ่มเงินเดือน
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (คุณภาพ ปริมาณ ผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน)
๒. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
๓. การพัฒนาตนเอง
๔. ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕. สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย



การเพิ่มเงินเดือน

ข้อ ๔๐ วรรคท้าย ...ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งอื่นเพิ่มเติม มีภาระงานและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ให้สามารถ
ได้รับค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษในต าแหน่งท่ีไปปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมได้



การเพิ่มเงินเดือน

ข้อ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลการประเมินระดับ ๒ ตามข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จะไม่ได้รับการเพิ่มเงินเดือนใน
ปีงบประมาณถัดไป 

ระดับ ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน
๕ ดีเยี่ยม ๙๕  - ๑๐๐

๔ ดีมาก ๘๕  - ๙๔.๙๙

๓ ดี ๗๐  - ๘๔.๙๙

๒ พอใช้ ๖๐  - ๖๙.๙๙

๑ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑  - ๕๙.๙๙



การพัฒนาตนเอง

ข้อ ๕๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพิ่มขึ้นให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีหน้าที่พัฒนาตนเอง 

(๑) สายบริหาร พัฒนาความรู้และทักษะการบริหาร รวมทั้งการเตรียม
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาไปท าหน้าที่บริหารในระดับต่าง ๆ

(๒) สายวิชาการ ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
ทักษะการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา รวมทั้งการบริการวิชาการ

(๓) สายวิชาการ ต าแหน่งครู เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทักษะการสอน 
การวิจัย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(๔) สายสนับสนุน เพิ่มพูนทักษะการท างาน การน าความรู้ทางวิชาการมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความช านาญและความเชี่ยวชาญ

(๕) สายบริการ เพิ่มพูนทักษะการท างาน ความช านาญงาน 



ข้อ ๕๕ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องไม่กระท าการอันเป็นข้อห้าม ดังนี้
(๑) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และต้องไม่กระท าการหรือ
ยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของหน้าที่ของตน

(๒) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่
(๓) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความจริง

ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย



(๔) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่ม
เหงผู้ร่วมปฏิบัติงาน นักศึกษาหรือผู้มาติดต่องาน
(๕) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(๖) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย
(๗) ต้องไม่ประพฤติชู้สาวหรือท าอนาจารกับนักศึกษาหรือนักเรียน
(๘) ต้องไม่กระท าการอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด



ข้อ ๖๕ พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
(๑) ตาย   

(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก

(๓) สิ้นสุดเวลาตามสัญญาจ้าง

(๔) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

(๕) ถูกสั่งให้ออกเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๖ (ก) หรือมีลักษณะ
ต้องห้าม ตามข้อ ๑๖ (ข)

การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย



(๖) ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

(๗) ถูกยกเลิกสัญญาจ้างเมื่อได้รับผลการประเมินระดับ ๒ ตามข้อ 
๔๑ เป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกันหรือได้รับผลการประเมินระดับ ๑

(๘) มีการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานหรือปิดหลักสูตร

(๙) เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง

การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย



กระบวนการด าเนินการทางวินัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. อย่างไม่ร้ายแรง

๒. อย่างร้ายแรง



กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต



กระบวนการร้องทุกข์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๖๑



กระบวนการร้องทุกข์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๖๑



ขอแสดงความยินดีกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน


