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ค ำน ำ 

 
   มหำวิทยำลัยได้ปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล จึงออกข้อบังคับมหำวิทยำลัย
สวนดุสิต ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 25๖๔ และยกเลิกข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย กำร
บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 25๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2564 
มหำวิทยำลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล (ก.บ.บ.) ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 25๖๔ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ตัง้แต่วันท่ี ๑๖ มีนำคม พ.ศ. 25๖๕ เป็นต้นมำ 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรบริหำรงำน
บุคคล พ.ศ. 25๖๔ มีหน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยปีละ ๑ คร้ัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
256๕ มีคณะกรรมกำร 2 ชุด ชุดแรกคือคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกรประจ ำมหำวิทยำลัย (ก.น.บ.) ซึ่งจะ
แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจและหน้ำที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 
25๖๕ ชุดที่สองคือคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล (ก.บ.บ.) ซึ่งจะแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจและ
หน้ำที ่ตั้งแต่วันท่ี 1๖ มีนำคม พ.ศ. 25๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. 256๕  
 
  คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลจึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ  

 
 
                          คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
                ธันวำคม  256๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 



 
บทสรปุยอ่ 

  
   คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรบริหำรงำน

บุคคล พ.ศ. 25๖๔ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย 
พิจำรณำกรอบอัตรำก ำลัง กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย เงินเดือน ค่ำจ้ำงหรือ
ค่ำตอบแทนของพนักงำนมหำวิทยำลัยตำมที่มหำวิทยำลัยเสนอมำ  เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบของ 
สภำมหำวิทยำลัย รวมทั้งพิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล แบบสัญญำจ้ำง 
พิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร และสวัสดิกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย   

   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ มีคณะกรรมกำร 2 ชุด ชุดแรกคือคณะกรรมกำรนโยบำย
บุคลำกรประจ ำมหำวิทยำลัย (ก.น.บ.) ซึ่งจะแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจและหน้ำที่ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 25๖๕ ชุดที่สองคือคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล (ก.บ.บ.) 
ซึ่งจะแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจและหน้ำที่ ตั้งแต่วันท่ี 1๖ มีนำคม พ.ศ. 25๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน 
พ.ศ. 256๕  

   เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
มหำวิทยำลัยจึงได้ด ำเนินกำรจัดประชุมในรูปแบบ On-Site และรูปแบบ Online ซึ่งคณะกรรมกำรมีกำร
ประชุมรวมจ ำนวน ๑๓ คร้ัง ได้แก่ คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกรประจ ำมหำวิทยำลัย มีกำรประชุม ๗ คร้ัง 
และคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล มีกำรประชุม ๖ คร้ัง โดยได้ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร รวมทั้งคณะกรรมกำรได้ให้ค ำแนะน ำและข้อสังเกตในเรื่องพิจำรณำต่ำงๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
256๕ เพื่อให้ฝ่ำยเลขำนุกำรได้ไปประสำนงำนด ำเนินกำรต่อไป โดยมีเร่ืองที่แล้วเสร็จ จ ำนวน ๒๙ เร่ือง และ
เร่ืองที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน ๑ เร่ือง มีกรรมกำรเข้ำประชุมเฉลี่ยร้อยละ 95.56 และมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรจัดประชุม 638,040.69 บำท 
   จำกกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำกำรให้นโยบำยในกำร
บริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยได้น ำไปสู่กำรปรับปรุงระเบียบ ประกำศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
ได้แก่ ข้อบังคับกำรบริหำรงำนบุคคล ประกำศมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ประเภทสำยบริหำรที่ไม่มีวำระด ำรง
ต ำแหน่ง ปรับปรุงรูปแบบสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย และสัญญำจ้ำงชำวต่ำงประเทศเข้ำปฏิบัติงำน 
รวมทั้งก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย สำยบริกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เกิด
ประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัยสูงสุด  

นอกจำกนั้น ยังด ำเนินกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยใหม่ตำมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
และพิจำรณำแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน ให้ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นเป็นจ ำนวน
มำก รวมไปถึงกำรอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีกำรทดสอบควำมรู้ ทักษะและเจตคติ ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย  
สำยสนับสนุนที่จะครบสัญญำจ้ำงในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพตำมสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน  

 ส ำหรับเร่ืองที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรนั้น คณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรเร่งติดตำมให้
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมแผนที่วำงเอำไว้ เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัยเป็นไปโดยสมบูรณ์ 

(ข) 



(๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ - ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๕)

คณะกรรมการนโยบายบุคลากร
ประจาํมหาวทิยาลัย

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพนัธนิ
อธกิารบดี

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.พทัิกษ์ จนัทรเ์จรญิ
 รองอธกิารบดีที�อธกิารบดีมอบหมาย

รองประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.บรรพต พจิติรกําเนิด
ประธานสภาคณาจารยแ์ละพนักงาน

กรรมการ
รศ.ดร.ธนภัทร ป�จฉิมม์

ผูแ้ทนคณบดี
กรรมการ

 

ดร.พนัธรกัษ์ ผกูพนัธุ์
ผูแ้ทนผูอํ้านวยการสาํนัก ผูอํ้านวยการสถาบนั

หรอืหวัหน้าสว่นงานอื�นที�เทียบเท่าคณะ
กรรมการ

ผศ.มานะ เอี�ยมบวั
ผูแ้ทนคณาจารยป์ระจาํ

กรรมการ

ผศ.ดร.อาภาศิร ิสวุรรณานนท์
ผูแ้ทนคณบดี
กรรมการ

 

นายวรีะพนัธ ์ชมภแูดง
ผูแ้ทนผูอํ้านวยการสาํนัก ผูอํ้านวยการสถาบนั

หรอืหวัหน้าสว่นงานอื�นที�เทียบเท่าคณะ
กรรมการ

นายณัฐวุฒ ิตันมณี
ผูแ้ทนพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน

กรรมการ

รศ. พ.อ. ดร.ถวลัย ์ฤกษ์งาม
ผูท้รงคณุวุฒดิ้านบรหิารงานบุคคล

กรรมการ

นายสาธติ ทิตยส์แีสง
ผูแ้ทนคณาจารยป์ระจาํ

กรรมการ

นายครรชติ อนุกลู
ผูแ้ทนพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน

กรรมการ

ผศ.ดร.วไิล ศรธีนางกลู
ผูท้รงคณุวุฒดิ้านกฎหมาย

กรรมการ

วา่ที� ร.ต. ดร.วราธร อภิรตัน์
ผูอํ้านวยการสาํนักงานมหาวทิยาลัย

กรรมการและเลขานกุาร

ผศ.พทัิกษ์ อาจคุ้มวงศ์
ผูท้รงคณุวุฒดิา้นบรหิารงานบุคคล

กรรมการ
 

ผศ.สนิท  ชุนดี
ผูท้รงคณุวุฒดิ้านบรหิารงานบุคคล

กรรมการ

ดร.สฤษดิ� ธญักิจจานุกิจ
ผูอํ้านวยการกองกฎหมาย

ผูช้ว่ยเลขานุการ

นางรชันีกร พลวชิติ
ผูอํ้านวยการกองกลาง
ผูช้ว่ยเลขานกุาร

นางสาวสวุมิล แมตสอง
ผูอํ้านวยการกองบรหิารงานบุคคล

ผูช้ว่ยเลขานกุาร

(ค)



รศ.ดร.สขุุม  เฉลยทรพัย์
ประธานที�ปรกึษาอธกิารบดี

กรรมการ

ผศ.ดร.วชิชา  ฉิมพลี
ประธานสภาคณาจารยแ์ละพนักงาน

กรรมการ

ผศ.ดร.ศุภศิร ิบุญประเวศ
ผูแ้ทนคณาจารยป์ระจาํ

กรรมการ
นางสขุใจ แป�งประสทิธิ�

ผูแ้ทนผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน
กรรมการ

รศ. พ.อ. ดร.ถวลัย ์ฤกษ์งาม
ผูท้รงคณุวุฒดิ้านบรหิารงานบุคคล

กรรมการ

ผศ.ดร.วไิล ศรธีนางกลู
ผูท้รงคณุวุฒดิ้านกฎหมาย

กรรมการ

วา่ที� ร.ต. ดร.วราธร อภิรตัน์
ผูอํ้านวยการสาํนักงานมหาวทิยาลัย

เลขานกุาร

ผศ.พทัิกษ์ อาจคุ้มวงศ์
ผูท้รงคณุวุฒดิ้านบรหิารงานบุคคล

กรรมการ

ผศ.สนิท  ชุนดี
ผูท้รงคณุวุฒดิ้านบรหิารงานบุคคล

กรรมการ

ดร.สฤษดิ� ธญักิจจานุกิจ
ผูอํ้านวยการกองกฎหมาย

ผูช้ว่ยเลขานุการ

นางสาวสวุมิล แมตสอง
ผูอํ้านวยการกองบรหิารงานบุคคล

ผูช้ว่ยเลขานุการ

(๑๖ มนีาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล

ดร.สวุชิชา เนียมสอน
ผูอํ้านวยการสาํนักบรหิารกลยุทธ์

กรรมการ

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพนัธนิ
อธกิารบดี

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.พทัิกษ์ จนัทรเ์จรญิ
 รองอธกิารบดีที�อธกิารบดีมอบหมาย

รองประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.อาภาศิร ิสวุรรณานนท์
ผูแ้ทนคณบดี
กรรมการ

 

ดร.พนัธรกัษ์ ผกูพนัธุ์
ผูแ้ทนผูอํ้านวยการสาํนัก ผูอํ้านวยการสถาบนั

หรอืหวัหน้าสว่นงานอื�นที�เทียบเท่าคณะ
กรรมการ

(ง)



สารบญั 
 

                 หน้า 
 

ค าน า            (ก) 
บทสรุปย่อ            (ข) 
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕)  (ค) 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)    (ง) 

 

สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕         1 
- ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ๔ 

(๑ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
- สรุปผลการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ    ๗ 
- สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ๑๕ 

- นโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต     ๑๖ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ 

 

ภาคผนวก             ๒๒ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า "นโยบายการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567" 
- ภาพกิจกรรมการประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



 

1 
รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 

สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 
 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ มีคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดแรกคือคณะกรรมการนโยบายบุคลากร
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) ซึ่งจะแสดงผลการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 25๖๕ ชุดที่สองคือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.)  
ซึ่งจะแสดงผลการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1๖ มีนาคม พ.ศ. 25๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 255๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ
ก าหนดไว้ ดังนี ้

 1. เสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. พิจารณากรอบอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง บัญชีเงินเดือน เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ

ค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยเสนอมา โดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 

๓. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แบบสัญญาจ้างและแบบสัญญา
ค้ าประกัน 

๔. ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับนโยบายบุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๘๘๒/25๖๓ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 25๖๓, ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๒352/25๖๓ 
เร่ือง แต่งตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม 
25๖๓, ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๖๐3๔/25๖๓ เร่ือง แต่งตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจ า
มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม 25๖๓ และค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ที่ ๔๑๖๖/๒๕๖๔ เร่ือง แต่งตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณบดี  
แทนต าแหน่งที่ว่าง สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 25๖๕ 
เป็นต้นมา ประกอบด้วย  

 



 

2 
รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการ  
(๔) ผู้แทนคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ  

ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ    
(๖) ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๑๐) ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๑๑) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๒) ผู้อ านวยการกองกฎหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(13) ผู้อ านวยการกองกลาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตาม (๖) (๗) (๘) และ (๙) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามป ีและอาจได้รับแต่งตั้ง

หรือเลือกใหม่อีกได้ 
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 25๖๔ ได้ก าหนดให้

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับก าหนดไว้ ดังนี ้
1. เสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัย  
๒. พิจารณากรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้เป็นบรรทัดฐานทุกต าแหน่ง 
๓. เสนอกรอบอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง  การเปลี่ยนต าแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
๔. ก าหนดแนวทางและวางระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และก ากับให้ 

ส่วนงานและหน่วยงานด าเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
๕. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล แบบสัญญาจ้าง และแบบ

สัญญาค้ าประกัน 
๖. พิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยระหว่างส่วนงาน หน่วยงาน 

หรือหน่วยงานอิสระ 
๗. ก าหนดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
๘. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน

การบริหารงานบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
๙. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ 



 

3 
รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 

๑๐. รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยปีละหนึ่งคร้ัง 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับนโยบายบุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล แต่งตั้งตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ที่ ๘๙๓/25๖๕ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม  
25๖๕ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม 25๖๕ เป็นต้นมา ประกอบด้วย  

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นกรรมการ 
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการ  
(๕) ผู้แทนคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้แทนผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ  

ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ    
(๗) ผู้แทนคณาจารย์ประจ า ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๘) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งคัดเลื อกกันเอง จ านวนหนึ่งคน  

เป็นกรรมการ 
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านบริหารงานบุคคล จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
(๑๐) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๑๑) ผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ เป็นกรรมการ 
(๑๒) ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 
(13) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(14) ผู้อ านวยการกองกฎหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการตาม (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจ

ได้รับแต่งตั้งหรือคัดเลือกใหม่อีกได้ 
 

  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ มีการประชุมรวมจ านวน ๑๓ คร้ัง โดยได้รวบรวมข้อมูล 
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 25๖๕) มีการประชุม ๗ คร้ัง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(ตั้งแต่วันที่ 1๖ มีนาคม พ.ศ. 25๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 256๕) มีการประชุม ๖ คร้ัง โดยมี
รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 

 



 

4 
รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 

ก าหนดการประชมุคณะกรรมการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1 ตลุาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565) 

การประชุม 
ครั้งที ่

วนัที ่/ เวลา วาระพจิารณา 
ร้อยละของ 
ผู้เข้าประชุม 

คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) 
9(13)/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

เวลา 10.00 - 12.00 น. 
๑. การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 
1 ราย 

100 

๑๐(๑๔)/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

1. (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการ 
น โยบายบุ คล ากรประจ ามหาวิ ท ย าลั ย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 

2. การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 
2 ราย 

94.74 

๑๑(๑๕)/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. 

94.74 

๑2(๑6)/๒๕๖๔ วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑3.3๐ - ๑6.๐๐ น. 
 

1. การปรั บปรุ ง เอกสารแนบท้ ายประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ ง ประเภทสายบริหารที่ ไม่มี วาระ 
ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2561 

2. การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 
1 ราย 

100 

๑(๑๗)/๒๕๖๕ วันที่ 14 มกราคม ๒๕๖5 
เวลา ๑0.0๐ - ๑2.๐๐ น. 

1. แผนการด าเนินการปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 

2. (ร่าง) สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

88.89 
 

๒(๑๘)/๒๕๖๕ 
 

วันที่ 1๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
เวลา ๑0.0๐ - ๑2.๐๐ น. 

1. การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 
3 ราย 

2. ขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ 
ทักษะและเจตคติ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

88.89 
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การประชุม 
ครั้งที ่

วนัที ่/ เวลา วาระพจิารณา 
ร้อยละของ 
ผู้เข้าประชุม 

สายสนับสนุนที่จะครบสัญญาจ้างในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

๓(๑๙)/๒๕๖๕ วันที่ 1๑ มีนาคม ๒๕๖5 
เวลา ๑0.0๐ - ๑2.๐๐ น. 

1. นโยบายการสรรหาบุ คคลเป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

100 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล (ก.บ.บ.) 

๑/๒๕๖๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖5 
เวลา ๑0.0๐ - ๑2.๐๐ น. 

1. (ร่าง) กิจกรรมของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2. พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

100 

2/๒๕๖๕ วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖5 
เวลา ๑0.0๐ - ๑2.๐๐ น. 

1. นโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 
2 ราย 

3. พิจารณาการจ้ างบุ คคลเข้ าเป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

100 

๓/๒๕๖๕ วันที่ 1๐ มิถุนายน ๒๕๖5 
เวลา ๑0.0๐ - ๑2.๐๐ น. 

1. นโยบายการสรรหาบุ คคลเป็ นพนั กงา น
มหาวิ ท ย าลั ย ส วนดุ สิ ต  ส า ยสนั บ สนุ น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2. ก าหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ ต าแหน่งครู เพ่ิมเติม จ านวน ๑ ราย 

93.75 

๔/๒๕๖๕ วันที่ 1๗ มิถุนายน ๒๕๖5 
เวลา ๑0.0๐ - ๑2.๐๐ น. 

1. นโยบายการสรรหาบุ คคลเป็ นพนั กงาน
มหาวิ ท ย าลั ย ส วนดุ สิ ต  ส า ยสนั บ สนุ น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2. นโยบายการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ครั้งที่ 2 

93.75 

๕/๒๕๖๕ วันที่ 1๙ สิงหาคม ๒๕๖5 
เวลา ๑0.0๐ - ๑2.๐๐ น. 

1. พิจารณาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ 2 

2. พิ จ า ร ณ า จ้ า ง พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
สายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

87.50 
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การประชุม 
ครั้งที ่

วนัที ่/ เวลา วาระพจิารณา 
ร้อยละของ 
ผู้เข้าประชุม 

3. (ร่าง) กรอบอัตราก าลัง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
สายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

4. (ร่าง) นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 

5. การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 
5 ราย 

6. (ร่าง) แบบสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ 
๖/๒๕๖๕ วันที่ 1๖ กันยายน ๒๕๖5 

เวลา ๑0.0๐ - ๑2.๐๐ น. 
1. สัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน 
2. (ร่าง) นโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคล

ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔-
๒๕๖๗ 

3. การพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 
2 ราย 

4. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
จ านวน ๑ ราย 

100 

 
สรุปการประชุมคณะกรรมการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ มีการประชุมรวม จ านวน ๑๓ คร้ัง 

มีเร่ืองเข้าพิจารณา จ านวน ๓๑ เร่ือง และมีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 95.56 
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สรุปผลการด าเนินงานตามอ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่เน้นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายบริหาร สายวิชาการ 
สายสนับสนุน และสายบริการ โดยการส่งเสริมให้มีทักษะเฉพาะด้าน มีศักยภาพและสร้างความเช่ียวชาญ
ในงานของตนเอง เป็นการบูรณาการระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัย จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564  
โดยคณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2564 ในการประชุม คร้ังที่  ๑๑(๑๕)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุม คร้ังที่ 11(๒3)/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖4 มีผลบังคับ
ใช้ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา  

 
1. เสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการได้พิจารณา นโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ในการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒56๕ และ
เห็นชอบ ให้มีคณะท างานจัดท า “นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗” ให้สอดคล้องและครอบคลุมการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน 

คณะท างานจัดท า “นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕-๒๕๖๗” ได้ด าเนินการจัดท านโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในเดือนตุลาคม 2565 
 
๒. พิจารณากรอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้เป็นบรรทัดฐานทุกต าแหน่ง 

2.1 การปรับปรุงเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ประเภทสายบริหารที่ไม่มีวาระด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบการปรับปรุงเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต เร่ือง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ประเภทสายบริหารที่ไม่มีวาระด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2561  
ในการประชุม คร้ังที่ ๑2(๑6)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖๔  

และมหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อรับทราบ ตามบันทึกข้อความ 
ที ่สนม. ๑๔๗๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
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๓. เสนอกรอบอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง การเปลี่ยนต าแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  
3.1 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ 
คณะกรรมการได้พิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 16 ราย ดังนี้ 
3.1.1 จ านวน ๑ ราย ในการประชุมคร้ังที่ ๙(๑๓)/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และ 

สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุม คร้ังที่ 10(๒2)/๒๕๖4 เมื่อวันที่ ๒6 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
ได้แก ่

- นางสาวพัชรพร มาปู่ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงาน
ทั่วไป) สังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ส านักงานอ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) วิทยาเขต
สุพรรณบุรี 

 3.1.2 จ านวน ๒ ราย ในการประชุมคร้ังที่ 10(14)/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 1๒ พฤศจิกายน ๒๕๖4 
และสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุม คร้ังที่ 11(23)/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖4 
ได้แก ่

- นางสาวจามรี กลางคาร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

- นายธนภูมิ มาประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนิติกร สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย 
(กองกฎหมาย) 

3.1.3 จ านวน ๑ ราย ในการประชุมคร้ังที่ ๑2(๑6)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖๔ และ 
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุม คร้ังที่ 11(๒3)/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖4 ได้แก ่

- นางสาววาสนา จันทร์จ่าย พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัด 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ส านักงานอ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

3.1.4 จ านวน 3 ราย ในการประชุมคร้ังที่ ๒(๑๘)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 1๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  
และสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุม คร้ังที่ 2(๒5)/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
ได้แก ่

- นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิจัย สังกัดส านักงาน
อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิจัย สังกัดส านักงาน
อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิจัย สังกัดส านักงาน
อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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3.1.5 จ านวน ๒ ราย ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 1๒ พฤษภาคม 256๕  
และสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุม คร้ังที่ ๕(๒๘)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ได้แก ่

- นางสาวจิตรวดี  ตั้งหิรัญรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
(บริหารงานทั่วไป) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

- นางณฐยา  เกิดธีระพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน (การเงินและ
บัญชี) สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง) 

3.1.6 จ านวน ๕ ราย ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 1๙ สิงหาคม 256๕  
และสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุม คร้ังที่ ๙(๓๒)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
ได้แก ่

- นางสาวชุติวรรณ ภิญญากรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
(บริหารงานทั่วไป) สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านักงานอ านวยการส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- นางปานใจ คงสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 
สังกัดคณะครุศาสตร์ (ส านักงานคณะครุศาสตร์) 

- นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
(บริหารงานทั่วไป) สังกัดส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี (กองกลาง) 

- นางสาวดุจดาว ชุนประวัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ส านักงานอ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน) 

- นางสาวภาวินี จริงจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัด
ศูนย์การศึกษา ตรัง 

3.1.7 จ านวน ๒ ราย ในการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒56๕  
และสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุม คร้ังที่ ๙(๓๒)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
ได้แก ่

- นางเบญญาภา ยวงอักษร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงาน
ทั่วไป) สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านักงานอ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- นางสาวสุขทิพย์ สุขใส พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงาน
ทั่วไป) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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3.2 ก าหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งครู เพิ่มเติม จ านวน ๑ ราย 
คณะกรรมการได้พิจารณา และอนุมัติ การก าหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  

ของนางสาวสุวรรณ แก้วกงพาน ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยอาศัยอ านาจข้อ ๑๙ ให้ได้รับอัตราค่าจ้าง โดยใช้
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ในการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒56๕  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2165/๒๕๖๕ เร่ือง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพือ่
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 

 
3.3 การเปลี่ยนต าแหน่งผู้ฝึกสอนว่ายน้ าและรักษาความปลอดภัย เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ

การศึกษา 
คณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบการเปลี่ยนต าแหน่งของนายอรรถพล โง่นเขาแดง  

เดิมต าแหน่งผู้ฝึกสอนว่ายน้ าและรักษาความปลอดภัย เป็นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ในการ
ประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒56๕ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2093/๒๕๖๕ เร่ือง อนุญาตให้นายอรรถพล โง่นเขาแดง  
เปลี่ยนต าแหน่ง สั่ง ณ วันที่ 21 มิถนุายน 2565 
 

3.4. กรอบอัตราก าลัง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
คณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายบริการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 1๙ สิงหาคม 256๕ 
 
๔. ก าหนดแนวทางและวางระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และก ากับให้ส่วนงานและ

หน่วยงานด าเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ในรอบการด าเนินงานที่ผ่านมา ยังไม่มีมติการก าหนดแนวทางและวางระบบการพัฒนา

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และก ากับให้ส่วนงานและหน่วยงานด าเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการให้จัดท านโยบายการบริหารงานบุคคล และน าแนวทางการพัฒนา
บรรจุไว้ในนโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔-
๒๕๖๗ โดยจะเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในเดือนตุลาคม 2565  

 
๕. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แบบสัญญาจ้าง และแบบสัญญาค้ าประกัน 

5.1 แผนการด าเนินการปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบแผนการด าเนินการปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ  

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ในการประชุม คร้ังที่ 1(๑๗)/๒๕๖๕ เมื่อวันที ่14 มกราคม ๒๕๖5 
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5.2 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะกรรมการได้พิจารณา และอนุมัติสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุม  

คร้ังที่ 1(๑๗)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 14 มกราคม ๒๕๖5   
 

5.3 ขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ ทักษะและเจตคติ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุนที่จะครบสัญญาจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะกรรมการได้พิจารณา และอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ ทักษะและเจตคติ 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนบัสนุนที่จะครบสัญญาจา้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบให้มหาวทิยาลยั
พิจารณารายละเอียดเพื่อด าเนินการต่อไป ในการประชุม คร้ังที่ 2(๑8)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖5   

 
5.4 นโยบายการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะกรรมการได้พิจารณา และอนุมัติในหลักการ นโยบายการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 

5.4.1 นโยบายการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในการประชุม คร้ังที่ ๓(๑๙)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖5 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

- อนุมัติการจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการ
คัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

- มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อด าเนินการตามหน้าที่ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

- เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

5.4.2 นโยบายการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒56๕ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

- เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้าง 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

5.4.3 นโยบายการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังที่ 2 ในการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒56๕  
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

- อนุมัติการจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังที่ ๒ ด้วยวิธีการคัดเลอืกลกูจา้งของมหาวิทยาลยัเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั 

- เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังที่ ๒ 
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5.5 การจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
5.5.1 คณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบการพิจารณารายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และกระบวนการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการ
ประชุม คร้ังที่ 1/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒56๕ 

5.5.2 คณะกรรมการได้พิจารณา และอนุมัติการจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน ๓๖ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน 256๕ ในการประชุม  
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 1๒ พฤษภาคม 256๕ 

5.5.3 คณะกรรมการได้พิจารณา และอนุมัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังที่ ๒ จ านวน ๗ ราย ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 1๙ 
สิงหาคม 256๕ 

5.5.4 คณะกรรมการได้พิจารณา และอนุมัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จ านวน ๖๗ ราย ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 1๙ สิงหาคม 256๕ 

โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ เนื่องจากที่ประชุมได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณารายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เมื่อจ้างเสร็จ
สิ้นแล้วรายงานที่ประชุมทราบ ต่อไป 

5.5.5 คณะกรรมการได้พิจารณา และอนุมัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จ านวน  
๑ ราย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจ านงค์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จนถึง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ในการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒56๕ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๔๑๘๑/๒๕๖๕ เร่ือง จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
 

5.6 แบบสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน 
5.6.1 คณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบแบบสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน  

ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 1๙ สิงหาคม 256๕ 
5.6.2 คณะกรรมการได้พิจารณา แบบสัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน ฉบับรวม

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวนัที่ 1๖ กันยายน 256๕ โดยที่ประชุม
มอบกองกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมอบสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรมตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนน าเข้าที่ประชุมคร้ังถัดไป 

 
๖. พิจารณาเกลีย่อตัราก าลงัผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัระหวา่งส่วนงาน หน่วยงานหรือหน่วยงานอิสระ 

ในรอบการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการยังไม่มีการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยระหว่างส่วนงาน หน่วยงานหรือหน่วยงานอิสระ 
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๗. ก าหนดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ในรอบการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการยังไม่มีการก าหนดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และ

ประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้แล้ว 
 
๘. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบคุคลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบรหิารงาน
บุคคลที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ในรอบการด าเนินงานที่ผ่านมา การก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานการบริหารงานบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อยู่ระหว่างการจัดท านโยบายและ 
แนวทางการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการได้รับทราบการบริหารงาน
บุคคลในการประชุมเป็นระยะ 

 
๙. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
คณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในการประชุม คร้ังที่ ๓(๑๙)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
๒๕๖5 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๘๕๓/๒๕๖๕ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 

 
9.2 การแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256๕ 
คณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบการแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก

พนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  
๒56๕ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2012/๒๕๖๕ เร่ือง แก้ไขค าสั่ง สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 
2565 

 
9.3 แต่งตั้งคณะท างานจัดท า “นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗” 
คณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบให้มีคณะท างานจัดท า “นโยบายการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗” ในการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๑๖ กันยายน ๒56๕ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๓๕๓๗/๒๕๖๕ เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานจัดท า 
“นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗” สั่ง ณ วันที่  
๒๐ กันยายน 2565 
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คณะท างานจัดท า “นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕-๒๕๖๗” ได้ด าเนินการจัดท านโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในเดือนตุลาคม 2565 

 
๑๐. รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยปีละหนึ่งครั้ง 

10.1 คณะกรรมการได้พิจารณา และเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการนโยบาย
บุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ในการประชุม คร้ังที่ ๑0(14)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑2 พฤศจิกายน ๒56๔ และสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุม คร้ังที่ ๑0(22)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน ๒56๔ 

 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับนโยบายบุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ในรอบการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการยังไม่มีการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับนโยบาย
บุคลากรตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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สรปุค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการจดัประชมุ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การประชมุ  
ครัง้ที ่/วนัที ่

ค่าอาหารวา่ง 
และเครื่องดื่ม 

(บาท) 

ค่าอาหาร
กลางวนั 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

(บาท) 

ค่าตกแต่งสถานที่ 
(คา่ใชส้ถานที)่ 

(บาท) 

ยอดรวม 
(บาท) 

คณะกรรมการนโยบายบคุลากรประจ ามหาวทิยาลยั (ก.น.บ.) 
ครั้งที่ 9(13)/2564 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
280 847.44 50,500 - 51,627.44 

ครั้งที่ 10(14)/2564 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

875 2,198.85 50,500 - 53,573.85 

ครั้งที่ 11(15)/2564 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

595 1,930.28 50,500 ๔,๐๐๐ 57,025.28 

ครั้งที่ 1๒(1๖)/2564 
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 

875 - 53,000 - 53,875 

ครั้งที่ 1(17)/2565 
วันที่ 14 มกราคม 2565 

420 829.66 43,500 - 44,749.66 

ครั้งที่ 2(18)/2565 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

875 2,358.28 46,500 - 49,733.28 

ครั้งที่ 3(19)/2565 
วันที่ 11 มีนาคม 2565 

350 716.90 48,000 - 49,066.90 

คณะกรรมการบรหิารงานบคุคล (ก.บ.บ.) 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 8 เมษายน 2565 
350 1,144.90 46,500 - 47,994.90 

ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

350 952.30 46,500 - 47,802.30 

ครั้งที่ 3/2565 
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

665 1,684.18 42,000 - 44,349.18 

ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 

630 1,901.39 42,000 4,000 48,531.39 

ครั้งที่ 5/2565 
วันที่ 1๙ สิงหาคม 2565 

630 1,062.51 39,500 - 41,192.51 

ครั้งที่ 6/256๕ 
วันที่ 16 กันยายน 2565 

560 1,459 46,500 - 48,519 

จ านวนรวม 7,455 17,085.69 605,500 8,000 638,040.69 
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22 
รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 

 
ภาคผนวก 

 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า "นโยบายการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567" 
- ภาพกิจกรรมการประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



















































คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๓๕๓๗/๒๕๖๕

เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดทํา “นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗”
___________________________

เพ่ือใหการดําเนินการจัดทํา "นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕-๒๕๖๗" เพ่ือนําไปใชในการบริหารงานบุคคล และพัฒนาผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบ
รอย 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ (๙) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เห็น
ชอบใหมีคณะทํางานจัดทํา "นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๖๗" ใหสอดคลองและครอบคลุมการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา "นโยบายการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗"  ดังรายนามตอไปน้ี

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ จันทรเจริญ ประธานคณะทํางาน
๒. ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ อาจคุมวงศ คณะทํางาน
๓. ผูชวยศาสตราจารยสนิท ชุนดี คณะทํางาน
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ศรีธนางกูล คณะทํางาน
๕. วาท่ีรอยตรี ดร.วราธร อภิรัตน คณะทํางาน
๖. นางสาวสุวิมล แมตสอง คณะทํางาน
๗. ดร.สฤษด์ิ ธัญกิจจานุกิจ คณะทํางาน
๘. นางสาวรัตนา บุญแสวง คณะทํางานและเลขานุการ

ทั้งน้ี ต้ังแตวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป จนกวาจะแลวเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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 ภาพกจิกรรมการประชมุ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 

การประชมุคณะกรรมการนโยบายบคุลากรประจ ามหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชมุคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล 
 
 

4 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

การประชมุคณะท างานจัดท า "นโยบายการบรหิารงานบคุคล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567" 
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