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คู่มือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ต าแหน่งคร ู

ประวัติของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย ชื่อ “โรงเรียนมัธยม
วิสามัญการเรือน” สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) เปิดด าเนินการ
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๗ ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกอบรมการบ้าน การเรือนส าหรับสตรีหลักสูตร ๔ ปี 
และได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือนขึ้นเป็นครั้งแรกมีความมุ่งหมายเพ่ือเตรียมผู้ที่จะออกไปมีอาชีพครูใน
แขนงนี้ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๐ ได้ย้ายมาอยู่ที่วังจันทรเกษม (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนมาเป็น “โรงเรียนการเรือนวังจันทรเกษม” สังกัดกองและกรมเดิม โดยเปิดสอน
หลักสูตรมัธยมการเรือน (หลักสูตร ๓ ปี) และหลักสูตรการเรือนชั้นสูง (หลักสูตร ๓ ปี) เพ่ิมเติมในปี พ.ศ.๒๔๘๔ ได้
ย้ายจากวังจันทรเกษมมาตั้งอยู่ในบริเวณสวนสุนันทา บนพ้ืนที่ประมาณ ๓๗ ไร่ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการเรือนพระนคร” ย้ายสังกัดจากกองอาชีวศึกษา ไปสังกัดกองฝึกครูกรม
สามัญศึกษาในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดตั้ง “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้นในบริเวณพ้ืนที่
เดียวกันกับโรงเรียนการเรือนพระนคร สังกัดกองฝึกหัดครู กรมสามัญศึกษา แต่แยกส่วนการบริหารจัดการออกจาก
กัน เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ฉบับ พ.ศ.๒๔๙๗ เพ่ือรวมการฝึกหัดครูที่จัดขึ้นในกรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือเป็นการประหยัดและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการปรับปรุง การผลิตครูทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โรงเรียนการเรือนพระนครจึงย้ายมาสังกัด
กรมการฝึกหัดครู ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ และได้โอนแผนกฝึกหัดครูอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ มาสังกัด
โรงเรียนการเรือนพระนคร 

 
พุทธศักราช ๒๔๙๙ 
 โรงเรียนการเรือนพระนครได้เปิดสอนหลักสูตร ป.กศ.(คหศาสตร์) เป็นปีแรกและเป็นแห่งแรกของประเทศ
ไทย ในขณะเดียวกันก็เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูการเรือน ประโยคครูอนุบาล ระดับ ป.ป. (หลักสูตรครูประถม) 
และประโยคครูมัธยมการเรือนควบคู่กันไปด้วย 
 
พุทธศักราช ๒๕๐๑ 
 เปิดสอนหลักสูตร ป.กศ. และ ป.กศ. (ชั้นสูง) เรื่อยมาจนถึง พ.ศ.๒๕๐๔ กระทรวงศึกษาธิการประกาศยก
ฐานะโรงเรียนการเรือนพระนคร เป็นวิทยาลัยครู ชื่อ “วิทยาลัยครูสวนดุสิต” สังกัดกองการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัด
คร ู
 
พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลบังคับใช้ กรมการฝึกหัดครูได้ปรับปรุงหลักสูตร
ขึ้นใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหลักสูตรการฝึกหัดครูของสภาการฝึกหัด
ครู พ.ศ.๒๕๑๙ ท าให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังได้มีการรวมโรงเรียนอนุบาล
ละอออุทิศกับการฝึกหัดครูอนุบาลเข้าด้วยกันเป็นภาควิชาการอนุบาลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวน
ดุสิต และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเป็น “โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ” และเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู วิชาเอกการอนุบาลศึกษาเป็นครั้งแรกจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับ
ที่ ๑) พ.ศ.๒๕๑๘ ท าให้วิทยาลัยครูมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งระบบบริหารและวิชาการ ต าแหน่งหัวหน้า
สถานศึกษาของวิทยาลัยครูได้เปลี่ยนไปเป็น “อธิการวิทยาลัย” พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารส่วน
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คู่มือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ต าแหน่งคร ู

ราชการอ่ืนๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เป็นส่วนราชการที่ประกอบด้วยอธิการ รองอธิการฝ่ายบริหาร รอง
อธิการฝ่ายวิชาการ และรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วยแผนกต่างๆ ๑๒ แผนก 
ด้านงานวิชาการ ได้จัดตั้งให้มีคณะวิชา ๓ คณะ คือ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มีภาควิชาในสังกัด 
๑๑ ภาควิชา) คณะวิชาครุศาสตร์ (มีภาควิชาในสังกัด ๗ ภาควิชา) และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ (มีภาควิชาในสังกัด ๙ 
ภาควิชา) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลให้วิทยาลัยมีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ เพ่ือใช้เป็น
ส านักงานและห้องเรียนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก แม้ว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบบริหารและระบบวิชาการ
ใหม่ แต่วิทยาลัยครูสวนดุสิตยังคงมีการจัดการศึกษาในสาขาเดียวคือ สาขาวิชาการศึกษา ตามหลักสูตรสภาการ
ฝึกหัดครู ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) และระดับปริญญาตรี ๔ ปี และ ๒ ปี ต่อเนื่อง  (ครุศาสตรบัณฑิต) จ านวน ๑๑ วิชาเอก 
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป คหกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา การศึกษาพิเศษ การอนุบาล
ศึกษา การประถมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ และคณิตศาสตร์) 
 
พุทธศักราช ๒๕๒๘ 
 หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗ ท าให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสายวิชาการอ่ืนได้ นอกเหนือจากสายวิชาชีพ
ครู วิทยาลัยครูสวนดุสิตจึงเริ่มเปิดสอนสายวิชาการอ่ืน โดยเริ่มจากหลักสูตรระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญาศิลป
ศาสตร (อ.ศศ.) ๓ วิชาเอก (วารสารและการประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ และออกแบบนิเทศศิลป์) และอนุปริญญา
วิทยาศาสตร์ (อ.วท.) ๓ วิชาเอก (การอาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย และศิลปประดิษฐ์) และได้มีการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาชายเข้าเรียนเป็นสหศึกษาเป็นปีแรก 
 
พุทธศักราช ๒๕๒๙ – ๒๕๓๔  
 วิทยาลัยครูสวนดุสิตได้ขยายการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นหลายวิชาเอก ใน
สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง มีการเปิด
สอนนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) รุ่นแรกในปี พ.ศ.๒๕๒๙ โดยเปิดสอน
ทั้งสายวิชาชีพครูและสายวิชาการอ่ืนในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 
 
พุทธศักราช ๒๕๓๕ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบัน            
ราชภัฏ”  แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 
 
พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ส่งผลให้วิทยาลัยครูสวนดุสิตเปลี่ยนชื่อเป็น 
“สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท า
ให้สวนดุสิตสามารถขยายการจัดการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง และหลากหลายรูปแบบมากขึ้น มีการเปิดสอนตาม
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจ านวน
มาก ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา ด้วย
การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถาบันจ านวน ๓ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ซุปเปอร์เซฟ   ศูนย์องค์การเภสัชกรรม และศูนย์
อรรถวิทย์ โดยเปิดสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี รับนักศึกษาภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) 
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น และเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Master of Business 
Administration) โดยร่วมมือกับ Victoria University ประเทศแคนาดา และเปิดศูนย์การศึกษานอกสถาบันเพ่ิมขึ้น
ในเขตกรุงเทพมหานคร (ศูนย์จรัญสนิทวงศ์ ศูนย์พงษ์สวัสดิ์ และศูนย์สุโขทัย) เป็นปีที่สถาบันทุ่มเทงบประมาณเป็น
จ านวนมาก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและเป็นฐานข้อมูลระบบการสอนทางไกล 
(Video-Conference) และระบบห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ที่สมบูรณ์แบบได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรก
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 
 
พุทธศักราช ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖  
 เป็นช่วงระยะเวลาที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตได้ขยายการจัดการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวาง  ทั้งการเปิด
สอนในหลักสูตรใหม่ๆ เพ่ิมเติม และการขยายศูนย์การศึกษาออกไปยังเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด (ศูนย์ดุสิตพณิช
การสยาม ศูนย์เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ศูนย์อิมพีเรียล บางนา ศูนย์นครนายก ศูนย์ปราจีนบุรี ศูนย์ธนาลงกรณ์ ศูนย์
บุษยมาส ศูนย์พณิชยการสยาม ศูนย์นครปฐม ศูนย์ชลบุรี ศูนย์พัทยา ศูนย์สระบุรี ศูนย์พะเยา ศูนย์ล าปาง ศูนย์
ระนอง ๒ ศูนย์พิษณุโลก ศูนย์ตรัง ศูนย์ลุมพินี และศูนย์หัวหิน) เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก ประกอบ
กับพ้ืนที่เรียนภายในสถาบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่ทางด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ก็ได้มีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) และเปิดสอนในระดับปริญญาเอกเป็นครั้งแรก (พ.ศ.๒๕๔๕) หลักสูตร
การจัดการดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Management)  
 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
 สถาบันราชภัฏสวนดุสิตได้ปรับเปลี่ยนจาก “สถาบัน” เป็น “มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
พุทธศักราช ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑  
 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ท าให้สวนดุสิตมีการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆ ทั้ง
โครงสร้างของระบบบริหารและการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ รวมทั้งจากการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูป
ระบบราชการ    ท าให้มหาวิทยาลัยต้องก าหนดแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม จัดการ
เรียนการสอนและภารกิจ อ่ืนทั้ ง ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ตได้ก าหนดอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิม และโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสาขาวิชาที่มี
ความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นมีทั้งหมด ๔ ด้าน คือ 

๑. ด้านการศึกษาปฐมวัย 
๒. ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
๓. ด้านอุตสาหกรรมบริการ 
๔. พยาบาลศาสตร์ 
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พุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเอาไว้ ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และแนวนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาโครงสร้างของหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลั ย ให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้มีหน่วยงานใหม่เพ่ิมขึ้นตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยนอกเหนือไปจากโครงสร้างเดิมตามกฎกระทรวงในการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

๒. การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะต้องด าเนินการโดยมุ่งเน้นคุณภาพของงานเป็นส าคัญและจะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได้ 

๓. การก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยออกเป็น ๔ ด้าน (เป็นสถาบันเฉพาะทางลักษณะที่เป็นสถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตรี) 

- การศึกษาปฐมวัย 
- อุตสาหกรรมอาหาร 
- อุตสาหกรรมบริการ 
- พยาบาลศาสตร์ 

๔. การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
          5. การเปลี่ยนแปลงปรัชญาและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยจากการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความอยู่
รอดขององค์กร (Survival) ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอด 
(Survivability)  
 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ทบทวนแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดย 

๑. ค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายและแนวทางในระดับมหภาคที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้ประโยชน์
จากสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของมหาวิทยาลัย 

๒. ก าหนดให้การด าเนินงานทั้งมหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันในรูปแบบการบริหารจัดการที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ และปรับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยจากการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอด (Survivability) 
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Survivability) 

๓. ยังคงพัฒนาอัตลักษณ์ ๔ ด้าน อย่างต่อเนื่อง แต่เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมอาหารเป็น อาหาร และเปลี่ยน
จากพยาบาลศาสตร์ เป็น พยาบาลและสุขภาวะ อัตลักษณ์อีก ๒ ด้าน ได้แก่การศึกษาปฐมวัย และอุตสาหกรรม
บริการยังคงเดิม 

๔. ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยปี ๒๕๕๘ เน้นการส่งเสริมให้เกิดพัฒนานวัตกรรม   
ปี ๒๕๕๙ เน้นการเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมและการจัดการทรัพยากร และปี ๒๕๖๐ เน้นการต่อยอดนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ภายในการก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาไธยในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ อันถือเป็นสิริมงคลยิ่งแก่มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘  จึงก าหนดให้วันดังกล่าว คือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นวันเกิดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ถือเป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่
เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดหรือออกรูปแบบการบริหาร
จัดการด้วยตนเองได้อย่างมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ทั้งการบริหารงานทั่วไป การ
บริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานวิชาการ   โดยมหาวิทยาลัยยังคงมีภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามเดิม 

 
ล าดับความเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปี พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา สังกัด ต าแหน่ง/ผู้บริหาร 
๒๔๗๗ - ๒๔๘๐ โรงเรียนมัธยมวสิามญัการเรือน 

(วังกรมหลวงชุมพรเขตอดุม
ศักดิ์) 

กองอาชีวศึกษา 
กรมวิชาการ 
กระทรวงธรรมการ 

๒๔๗๗ ครูใหญ ่
คุณหญิงเพชรดา ณ ป้อมเพชร์  
(ม.ล.จิตรกุล กุญชร) 

๒๔๘๐ - ๒๔๘๔ โรงเรียนการเรือน วังจันทร
เกษม (วังจันทรเกษม) 

กองอาชีวศึกษา 
กรมวิชาการ 
กระทรวงธรรมการ 

๒๔๗๗ รักษาการครูใหญ ่
นางนิลรัตน์ บรรณสิทธ์ิวรสาสน ์
๒๔๗๗ - ๒๔๘๔ ครูใหญ ่
คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ 

๒๔๘๔ - ๒๕๐๔ โรงเรียนการเรือนพระนคร (สวน
สุนันทา) 

กองโรงเรียนฝึกหัดคร ู
กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงธรรมการ 

๒๔๘๔ - ๒๔๘๙ อาจารย์ใหญ่  
นางบุญเกลื้อ กรลักษณ ์
๒๔๘๙ - ๒๕๐๔ อาจารย์ใหญ่  
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ 

๒๕๐๔ - ๒๕๓๘ วิทยาลัยครสูวนดสุิต กองโรงเรียนฝึกหัดคร ู
(กองการฝึกหัดครู) 
กรมฝึกหดัครู 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้อ านวยการ คณุหญิงกระจ่างศรี รักตะ
กนิษฐ 
๒๕๑๘ - ๒๕๒๘ อธิการ  
ศาสตราจารย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ 
(พ.ร.บ.วิทยาลัยครู ฉบับท่ี ๑, ๒๕๑๘) 
๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ อธิการ  
รองศาสตราจารย์ล าพอง บุญช่วย 
(พ.ร.บ.วิทยาลัยครู ฉบับท่ี ๒, ๒๕๒๗) 
 

   ๒๕๓๗-๒๕๓๘ อธิการบดี  
รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ 
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ปี พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา สังกัด ต าแหน่ง/ผู้บริหาร 
๒๕๓๘ - ๒๕๔๗ สถาบันราชภฏัสวนดุสิต ส านักงานสภาสถาบัน   ราช

ภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ 
๒๕๓๘-๒๕๔๖ อธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  
ผลพันธิน (พ.ร .บ.สถาบันราชภัฏ , 
๒๕๓๘) 
๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ อธิการบดี      
รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม  
เฉลยทรัพย์ 

๒๕๔๗ - ๒๕๕๘ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ อธิการบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  
ผลพันธิน 
(พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
พ.ศ. ๒๕๕๗) 
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ อธิการบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์         
จันทร์เจริญ 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ อธิการบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์
เจริญ (พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ อธิการบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์    
 ผลพันธิน 

๒๕๖๓- ปัจจบุัน มหาวิทยาลยัสวนดสุิต กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

๒๕๖๓- ปัจจบุัน อธิการบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์    
 ผลพันธิน 
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ผู้บริหารสถาบนั (อดีต – ปัจจุบัน) 
ผู้บริหาร ระยะเวลาบริหาร 

1. คุณหญิงเพชรดา  ณ ป้อมเพชร์ พ.ศ.๒๔๗๗ 
2. นางนิลรัตน์   บรรณสิทธิ์วรสาสน์ พ.ศ.๒๔๗๗ 
3. คุณหญิงไสววงศ ์ ทองเจือ พ.ศ.๒๔๗๗ - ๒๔๘๔ 
4. นางบุญเกลื้อ กรลักษณ ์ พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๙ 
5. คุณหญิงกระจ่างศร ี รักตะกนิษฐ พ.ศ.๒๔๘๙ - ๒๕๑๘ 
6. ศาสตราจารย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๘ 
7. รองศาสตราจารย์ล าพอง บุญช่วย พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ 
8. รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๖ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์ พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน ์ ผลพันธิน พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๖ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน 
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ตราของมหาวิทยาลัย  
 

ภาพท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง ตราของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามแบบข้อ ๓ (๑) 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

ตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามแบบข้อ ๓ (๒) 
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เครื่องหมาย สัญลักษณ์  และสีประจ าของมหาวิทยาลัย  

 
 
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีลักษณะ ๒ แบบ คือ 
  (๑) เป็นพยัญชนะภาษาไทยอักษรย่อ “มสด” เกาะเกี่ยวกัน 
  (๒) เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษอักษรย่อ “SDU” เกาะเกี่ยวกัน 

 
 

ภาพท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และสีประจ าของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์ของมหาวทิยาลัยสวนดุสิต คือ ดอกเฟ่ืองฟ้าและดอกขจร 
 
 
สีประจ าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ สีฟ้าน้ าทะเล 
  การใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือการค้าหรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้ องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ส่วนงาน และ หน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
 
มีดังต่อไปนี้  
 
   “ส่วนงาน” ได้แก่  ส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  โรงเรียน ส านัก สถาบัน  
 

“หน่วยงานภายในส่วนงาน” ได้แก่  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กอง  ส านักงานคณะ 
ส านักงานอ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  

 
“หน่วยงานอิสระ” ได้แก่   สวนดุสิตโพล   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   ศูนย์การศึกษา (ล าปาง/ตรัง/นครนายก/

หัวหิน) ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต  ส านักงานตรวจสอบภายใน  โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 

 
ส านักงานมหาวิทยาลัย  มีหน่วยงานภายใน ดังนี้  
(๑) ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
(๒) กองกลาง 
(๓) กองกฎหมาย  
(๔) กองคลัง 
(๕) กองนโยบายและแผน 
(๖) กองบริหารงานบุคคล 
(๗) กองพัฒนานักศึกษา 
(๘) กองอาคารและสถานที่ 
(๙) กองประชาสัมพันธ์ 
 
ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
(๑) กองกลาง 
(๒) กองอาคารและสิ่งแวดล้อม 
(๓) กองบริการนักศึกษา 
 
คณะครุศาสตร์   มีหนว่ยงานภายใน ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณะครุศาสตร์ 
(๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
(๓) ศูนยน์วัตกรรมทางการศึกษา 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
   ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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คณะวิทยาการจัดการ  มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
   ส านักงานคณะวิทยาการจัดการ 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
(๑) ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๒) ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(๓) ศูนย์สิ่งแวดล้อม 

 

 คณะพยาบาลศาสตร์  มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
   ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์  
 
โรงเรียนการเรือน มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
(๑) ส านักงานโรงเรียนการเรือน 
 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
(๑) ส านักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
(๒) ส านักงานพัฒนาวิชาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีหน่วยงานภายใน ดังนี้  
   ส านักงานอ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มีหน่วยงานภายใน ดังนี้  
  ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

 (๑) ส านักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
 (๒) ศูนย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายและการเมือง 

 
ส านักบริหารกลยุทธ์ มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
   ส านักงานอ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานภายใน ดังนี้  
   ส านักงานอ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มีหน่วยงานภายใน ดังนี้  
   ส านักงานอ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
   ส านักงานอ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
   ส านักงานอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ส านักกิจการพิเศษ  มีหน่วยงานภายใน ดังนี้ 
   ส านักงานอ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
 
หน่วยงานอิสระ ปฏิบัติภารกิจตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย มีดังนี้   

(๑)  สวนดุสิตโพล 
(๒)  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 
(๓)  ศูนย์การศึกษา (ล าปาง/ตรัง/นครนายก/หัวหิน) 
(๔)  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ 
(๕)  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
(๖)  ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 
(๗)  ส านักงานตรวจสอบภายใน 
(๘)  โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 

 
 

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นการจ้างจากลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือ การคัดเลือก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย                       
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕64 และที่แก้ไขปรับปรุง 
    พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับฯ นี้ และตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา
จ้าง    
 
  ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

)ก ( คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอ่ืนตามความเหมาะสม 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรค

ที่คณะกรรมการก าหนด 



-13- 
 

 
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ต าแหน่งคร ู

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๖) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
  (๗) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
อ่ืน 

(๘) เป็นผู้ที่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(๙) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
 

   พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการจ้างและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือน                   
เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.บ.บ.ก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และให้
จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย (ประกาศของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จะ
แสดงในเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล) 
 
   

การก าหนดต าแหน่ง 
 
 ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นสี่ประเภท มีดังต่อไปนี้ 
  (ก)ต าแหน่งของสายบริหาร มีภารกิจหลัก คือ การบริหารทั่วไป ได้แก่ 

(๑) อธิการบดี 
(๒) รองอธิการบดี 
(๓) คณบดี 
(๔) ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  
(๕) ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน และหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
(๖) ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการ และรองหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ 
(๗) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่ากองตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
(๘) หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่ต่ ากว่ากอง 
(๙) หัวหน้าหน่วยงานอิสระ 
(๑๐) ต าแหน่งอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด   
  
(ข) ต าแหน่งสายวิชาการ  

  (ข๑) คณาจารย์ประจ า มีภารกิจหลัก คือ การสอนและวิจัย โดยมีต าแหน่งทางวิชาการ  ได้แก่ 
  (๑) ศาสตราจารย์ 
  (๒) รองศาสตราจารย์ 
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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  (๔) อาจารย์ 
  (๕) ต าแหน่งอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  (ข๒) ครู ได้แก่ ครูและครูผู้ช่วย มีภารกิจหลัก คือ มีการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมีวิทยฐานะ 
ดังนี้ 
  (๑) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
  (๒) ครูเชี่ยวชาญ 
  (๓) ครูช านาญการพิเศษ 
  (๔) ครูช านาญการ 
  (๕) วิทยฐานะอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 (ค) ต าแหน่งสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีภารกิจหลัก คือ ด าเนินงานสาย
สนับสนุนวิชาการ โดยมีระดับ ดังนี้ 
  (๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  (๒) ระดับเชี่ยวชาญ 
  (๓) ระดับช านาญการพิเศษ 
  (๔) ระดับช านาญการ 

(๕) ระดับปฏิบัติการ 
  (๖) ระดับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  (ง) ต าแหน่งสายบริการ มีภารกิจหลักคือ ด าเนินงานบริการที่มีลักษณะบริการพื้นฐาน โดยมีระดับ ดังนี้ 
  (๑) ระดับช านาญงานพิเศษ 
  (๒) ระดับช านาญงาน 
  (๓) ระดับปฏิบัติงาน 
  (๔) ระดับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

  
ต าแหน่งตาม (ค) และ (ง) ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ปัจจุบัน มีชื่อต าแหน่ง สายสนับสนุน จ านวน ๑๗ ต าแหน่ง  
 
  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  2 ต าแหน่ง ได้แก่  

1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์(ระบบคอมพิวเตอร์) 
๒. สถาปนิก 
 

  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  15 ต าแหน่ง ได้แก่  
  1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน(บริหารงานทั่วไป)  
  2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บุคคล)  
  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(นโยบายและแผน)  
  4. เจ้าหน้าที่ส านักงาน(ประชาสัมพันธ์)  
  5. เจ้าหน้าทีส่ านักงาน(การเงินและบัญชี)  
  6. เจ้าหน้าที่ส านักงาน(พัสดุ)  
  7. เจ้าหน้าที่ส านักงาน(ตรวจสอบภายใน)    
  8. นิติกร 
  9. วิศวกร  
  10. นักวิจัย 
  11. นักวิจัยผู้ช่วย 
  12. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
  13. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ  
  14. นักการอาหาร(โภชนาการ)  
  15. นักการอาหาร(การอาหาร)  
 
  (ง) ต าแหน่งสายบริการ มีภารกิจหลักคือ ด าเนินงานบริการที่มีลักษณะบริการพื้นฐาน โดยมีระดับ ดังนี้ 
  (๑) ระดับช านาญงานพิเศษ 
  (๒) ระดับช านาญงาน 
  (๓) ระดับปฏิบัติงาน 
  (๔) ระดับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  ต าแหน่งตาม (ค) และ (ง) ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ลักษณะงานโดยท่ัวไป สายวิชาการ  ต าแหน่งครูผู้ช่วย / ครู  
 

  ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นผู้ปฏิบัติงาน สายวิชาการ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา  ส าหรับครูที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และ ปริญญา
เอก สามารถสอนนักศึกษาปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์ได้ ตามท่ีคณะครุศาสตร์ประสานงานให้ด าเนินการสอน หรือ
ร่วมสอน  
 

มาตรฐานต าแหน่งของครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 

 เนื่องด้วยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ
เข้าสู่ต าแหน่ง ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
สวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔  
  พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถศึกษาและอ้างอิงจาก หนังสือเลขที่  ศธ 0206.4/ ว 20 ลงวันที่ 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
  ทั้งนี้ สามารถติดตามการประกาศได้ในเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล  

 
 

การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 

  ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
โรงเรียนสาธิตละออุทิศ พ.ศ. 2564  ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีความจ าเป็นต้องศึกษา ข้อบังคับ
ดังกล่าวและท าความเข้าใจในรายละเอียด  รวมทั้ง ประกาศ ค าสั่ง ภายใต้ข้อบังคับนี้ ที่จะประกาศใช้ในล าดับถัดไป 
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป  
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การบันทึกหลักฐานการเข้าปฏิบัติงานด้วยการลงเวลาปฏิบัติงาน 
   
  ให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ลงเวลาปฏิบัติงานด้วยบัตรประจ าตัวบุคลากรที่รับจาก            
กองบริหารงานบุคคล (RFID) ณ เครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ณ จุดที่ติดตั้งบริการ กรณีที่ยังไม่ได้รับบัตร ให้ลงชื่อ
ด้วยตัวเองในแบบฟอร์มที่จัดให้ ณ บริเวณหน้าส านักงานกองบริหารงานบุคคล หรือส านักงานศูนย์การศึกษา หรือ 
ส านักงานโรงเรียน  
  ส าหรับสายวิชาการ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย/ครู ลงเวลาปฏิบัติงานดังนี้  

1. ให้ลงเวลา ทั้งเข้าและออกจากการปฏิบัติงาน  
2. ลงเวลาได้ที่ส านักงานโรงเรียน/ สาขา ตามที่โรงเรียนก าหนด 
ผู้ใดลงเวลาปฏิบัติงานแทนผู้อื่น ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 

 
 
 
 

สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

      สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้ง 
ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
  มหาวิทยาลัยได้จัดท ามาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน ๗ สมรรถนะ 
เพ่ือใช้ในการจัดการคุณภาพผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ  การใช้
ระบบการบริหารทุนมนุษย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน (Performance enhancement of human capital 
management system) และน าระบบสมรรถนะ (Competency-based management) มาเป็นฐานในการบริหารงาน
บุคคล  รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
   ทั้ง ๗ สมรรถนะ  ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต :  จิ๋วแต่ แจ๋ว 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ : SDU Directions : SMALL  but  SMART”  ในจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ “องค์กรที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง : Adaptive organization” ส่วนที่เป็น SDU Guiding Value “GROW” และ การสร้างและหล่อ
หลอมคนสวนดุสิต : Reshaping SDU Staff   มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   ๑. ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต (SDU Guiding Values “GROW”) 
   ๒. การเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระและการคิดสร้างสรรค์ (Empowering Ideas and 
creative thinking) 
   ๓. การปฏิบัติงานและสร้างงานคุณภาพด้วยความมุ่งมั่น ฝักใฝ่ในงาน เพ่ือยกระดับการท างานที่
แสดงให้เห็นถึงความประณีตและความเป็นมืออาชีพ (Passion-driven performance) 
   ๔. การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
(Design thinking) 
   ๕. การตระหนักรู้ถึงการจัดล าดับความส าคัญและการสนองตอบต่อภาวะเร่งด่วนอย่างทันท่วงที
เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน (Sense of priorities and urgency)   
  ๖. การมีทักษะใหม่ที่จ าเป็น (New Skills) 
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   ๗. การสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้วยการลงมือปฏิบัติและรู้จริงในสิ่งที่ท า (Professional by 
hands) 
   
   ซึ่ง ๗ สมรรถนะดังกล่าว คือ การสร้างและหล่อหลอมคนสวนดุสิตให้เป็นไปตามทิศทาง  
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีพฤติกรรมที่คาดหวังก าหนด
ไว้ให้มหาวิทยาลัยได้ประเมินการปฏิบัติงาน และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานต่อไป  
 
 การประเมินพฤติกรรม 
  ในการประเมินผลในสมรรถนะต่าง ๆ แต่ละสมรรถนะต้องก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง 

บต่าง ๆ อันได้แก่ การทดสอบหรือสอบวัดให้ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริงโดยใช้วิธีประเมินสมรรถนะในรูปแบ
พฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรม และการให้ผู้ถูกประเมินรายงานตนเอง โดยต้องประเมินทุกพฤติกรรม โดยภาพรวม 

ก าหนดระดับการประเมินไว้  ดังนี้  
  ระดับท่ี ๑ ต่ ากว่าความคาดหวังมากที่สุด 

ระดับท่ี ๒ ต่ ากว่าความคาดหวังมาก 
ระดับท่ี ๓ ามคาดหวังตามคว  
ระดับท่ี ๔ สูงกว่าความคาดหวังมาก 
ระดับท่ี ๕  สูงกว่าความคาดหวังมากที่สุด 

 
  พฤติกรรมที่คาดหวังของ “สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” มีดังนี้   

สมรรถนะ พฤติกรรมที่คาดหวัง 
๑. ค่านิยมความเป็นสวนดุสิต  

(SDU Guiding Values “GROW”) 
๑. มีกรอบความคิดที่ เปิดกว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ปรับเปลี่ยนสิ่งเดิม คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเข้าสู่วิถีใหม่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

๒. มีวัตรปฏิบัติที่ดีงามแบบสวนดุสิต ด้วย การมีบุคลิกลักษณะ
ที่โดดเด่น อันแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละสายงาน นอบ
น้อมถ่อมตน พิถีพิถัน รู้กาลเทศะ ใส่ใจต่อ สิ่งรอบข้าง เปิดรับสิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อการเรียนรู้ 

๓. อุทิศตนเพ่ือมหาวิทยาลัย ท างานแบบมีส่วนร่วม เสียสละ 
เอ้ืออาทร รักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส พร้อมรับทั้งผิดและรับชอบ 

๔. ท างานทุกอย่างด้วยความประณีต มีคุณภาพ และมีความ
เป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

๒. การเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระ
และการคิดสร้างสรรค์(Empowering 
Ideas and creative  thinking) 

สร้างแนวความคิดที่ทรงพลัง คิดนอกกรอบ คิดในมุมมองใหม่ ๆ 
คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และ น าความคิดดังกล่าวไปสู่ปฏิบัติจริง
จนเป็นผลส าเร็จ 
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สมรรถนะ พฤติกรรมที่คาดหวัง 
๓. การปฏิบัติงานและสร้างงานคุณภาพ
ด้วยความมุ่ง ม่ัน ฝักใฝ่ ในงาน เพื่ อ
ยกระดับการท างานที่แสดงให้เห็นถึง
ความประณีตและความเป็นมืออาชีพ 
(Passion-driven Performance) 

๑. การมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และสร้างงานคุณภาพ 
ยกระดับการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความประณีตและ
ความเป็นมืออาชีพ 

๒. ก าหนดเป้าหมายของผลงานไว้ให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ปกติ วางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และพยายาม
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ด้วยความเสียสละ อดทน และ
มุ่งม่ันด้วยจิตส านึกแห่งคุณภาพและความรับผิดชอบ 

๓. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบเพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดผลงานที่เป็นเลิศตามที่ก าหนดไว้ 

๔. เพ่ิมระดับมาตรฐานของคุณภาพของผลงานอย่างเป็นพล
วัตร และพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้เหมาะสมอย่ าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ ตามพลวัตรที่เปลี่ยนไป 

๕. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในศาสตร์ที่เป็น
วิชาชีพของตนและศาสตร์ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง จนมีความ
เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
ตามสายงาน 

๔ .  ก า ร คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ก า ร
สร้างสรรค์สิ่งใหม่และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ (Design thinking)     

สามารถจัดการความรู้จากหลาย ๆ สาขาจนเกิดองค์ความรู้ แล้ว
น าเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปสร้างความคิดเชิงจินตนาการ และ
น าเอาความคิดเชิงจินตนาการดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติงานจริง
อย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นนวัตกรรม หรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง     

๕ .  การตระหนั ก รู้ ถึ ง ก ารจั ดล าดับ
ความส าคัญและการสนองตอบต่อภาวะ
เร่งด่วนอย่างทันท่วงทีเพื่อความอยู่รอด
อย่างยั่งยืน (Sense of priorities and 
urgency)   

ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและภาวะความเร่งด่วนของแต่ละภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมาย และ สามารถปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้ ส าเร็จบนพื้นฐานของความส าคัญและความเร่งด่วน
ของแต่ละภารกิจ เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน 

๖.  การ มีทักษะใหม่ที่ จ า เป็น  (New 
Skills) 

 ๑. สามารถประมวลผลข้อมูล ด้วยการวิ เคราะห์   แปล
ความหมาย และจัดให้ เป็นชุดข้อมูลซึ่ งพร้อมที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  
๒. สามารถจัดการความคิดในการรับรู้ข้อมูล ด้วยการจัดล าดับ 

เลือกสรรข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความส าคัญออกมาจากข้อมูล
จ านวนมาก และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูล
สารสนเทศเดิมให้เกิดความรู้ใหม่ให้เป็นประโยชน์ได้จริง 
๓. ความสามารถในการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เข้าใจในเนื้อหาและ

เชื่อมโยง ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
จริง โดยไม่ติดยึดอยู่กับศาสตร์หนึ่งศาสตร์ใดโดยเฉพาะ 
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สมรรถนะ พฤติกรรมที่คาดหวัง 
๔. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

คล่องแคล่ว 
๕.  มีทักษะการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในงานได้อย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 
๗. การสร้างความเชี่ยวชาญในงานด้วย
การลงมือปฏิบัติและรู้จริงในสิ่งที่ท า  
(Professional by hands) 

พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและรู้จริงในสิ่งที่ท า 

 
 
 

ระยะเวลาในการจ้างและเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้าง 
   
  การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งครู ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 ก าหนดไว้ดังนี้  
 
  “ข้อ ๑๐ การบริหารงานบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต าแหน่งครูให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
  การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี ้
 
  “ข้อ ๑๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต าแหน่งสายวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งครูอาจ
เปลี่ยนต าแหน่งกันได้ ตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงคุณสมบัติและภาระงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 
 
  “ข้อ ๒๘ ภายใต้บังคับข้อ ๑๑ การต่อสัญญาจ้างในแต่ละครั้งของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งครู  
ให้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องมีวิทยฐานะเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับว่าด้วย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
  ในระหว่างอายุของสัญญาหากพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น ผลประเมินการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสัญญา ย้ายต าแหน่งหรือด าเนินการอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร” 
 
  “ข้อ ๒๙ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์มาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครู และมีความประสงค์ที่จะท าผลงานเพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการหรือมี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น ให้สามารถเลือกท าผลงานได้ในต าแหน่งทางวิชาการหรือในวิทยฐานะที่สูงขึ้นของอาจารย์หรือ
ของครู และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของต าแหน่งทางวิชาการหรือวิทยฐานะนั้น” 

 
 อายุสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีอายุครั้งละไม่เกินสามปี 
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
    ระบบการประเมิน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยประเมินเพื่อน าผลการประเมินไป
ใช้ในการประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากการปฏิบัติงาน การพัฒนา และเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัด รวมทั้งน าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล      
 
    ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
    ผู้บริหาร/ผู้บริหารภายนอก  
    (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
   พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
    (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 
ช่วงเวลาที่ด าเนินการประเมิน ปีงบประมาณละ ๒ รอบ  

ประเภทบุคลากร รอบท่ี ๑ รอบท่ี ๒ 
ผู้บริหารภายนอก ๑  ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน 
ผู้บริหาร (พนม./ลูกจ้างของ
มสด.) 

๑  กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๑ มกราคม  – ๓๐ มิถุนายน 

พนักงานมหาวิทยาลัย และ 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๑  มกราคม  – ๓๐ มิถุนายน 

ข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า ๑  ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๑  เมษายน – ๓๐ กันยายน 
 

การปรับเลื่อนเงินเดือน  การเพิ่มค่าจ้าง  
ประเภทการจ้าง งบประมาณที่ใช้จ่าย การขึ้นเงินเดือน / ปี  ใช้บัญชีเงินเดือนของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน ๑ ครั้ง / ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ข้าราชการ งบประมาณแผ่นดิน ๒ ครั้ง / ปี ประกาศ ก.พ.อ. 

ลูกจ้างประจ า งบประมาณแผ่นดิน ๒ ครั้ง / ปี กรมบัญชีกลาง 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เงินนอกงบประมาณ ๑ ครั้ง / ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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การบอกเลิกสัญญาจ้าง 
 

  ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครู ให้ดูเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้างอย่างละเอียด หากท าตามเงื่อนไขที่ได้ท าสัญญา
กันไว้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง 
 
  มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งการครบสัญญาจ้างแก่ท่าน ตามระยะสัญญาที่ได้จัดท าไว้ และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แจ้งก่อนจะครบสัญญาจ้าง
แต่ละระยะประมาณ 2 เดือน  
 
  หากหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาว่า หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องจ้างท่านทต่อในระยะสัญญาถัดไป และ
ท่านมีคุณสมบัติ รวมทั้งมีผลงานครบถ้วน ตามที่ข้อบังคับก าหนด  หน่วยงานจะท าเรื่องถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือขอต่อ
สัญญาจ้าง หากมหาวิทยาลัยพิจารณาและตรวจสอบเอกสารผลงานเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้ต่อสัญญาในระยะ
ถัดไป  กองบริหารงานบุคคลส่งค าสั่งจ้างต่อ และแจ้งให้ท่านมาท าสัญญาจ้างต่อในสถานะตามที่มหาวิทยาลัย
พิจารณา  
 
  ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว ไม่มีความจ าเป็นต้องจ้าง กองบริหารงานบุคคลจะมีหนังสือแจ้งไปยัง
ต้นสังกัดทราบหลังจากการพิจาณาเสร็จสิ้น   และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเป็นที่สิ้นสุด  
 

การศึกษาเพิ่มเติม การไปศึกษาต่อ การฝึกอบรม การไปปฏิบัติการวิจัย 
 

  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ การศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงาน
สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ให้ด าเนินการตาม  

(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒  
(๒)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ว่าด้วย การไปฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

หากท่านต้องการศึกษาต่อ แม้ว่าจะใช้ทุนส่วนตัวก็ตาม ให้ด าเนินการขออนุญาตลาให้ถูกต้องตามระเบียบ/
ข้อบังคับข้างต้น  เพื่อใช้ในการปรับคุณวุฒิหลังส าเร็จการศึกษาและอัตราค่าจ้าง  

 
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

 
การปรับวุฒิผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  

 หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความเห็นแก่มหาวิทยาลัยและต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) ผู้ปฏิบัติงานมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา / วิชาที่เกี่ยวข้อง หรือตามความต้องการในการสอน

หลักสูตรของหน่วยงานหรือไม่ 
(๒) หลักสูตรที่ใช้เวลางานศึกษาเพ่ิมเติมจะต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาจากมาหวิทยาลัยก่อนจึง

จะไปศึกษาได้ 
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(๓) หลักสูตรที่ศึกษานอกเวลางาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและมาหวิ
ทยาลัยก่อนการไปศึกษา 

เมื่อได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมารายงานตัวส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับคุณวุฒิและอัตราค่าจ้าง นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปรับวุฒิและค่าจ้าง  

หากอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่สมัครงาน ให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
แจ้งมหาวิทยาลัยทราบด้วย หากไม่แจ้งให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะขอปรับคุณวุฒิเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 
 

การเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง 
 

๑. สายสนับสนุน เมื่อมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป สามารถขอเปลี่ยนสายไปสายสอนได้ ต้องได้รับ
การเห็นชอบจากต้นสังกัด และสังกัดใหม่ที่จะย้ายไป รวมทั้งต้องเข้าใจและยอมรับด้วยว่าสถานภาพและ อัตรา
เงินเดือนจะเป็นไปตามสถานะการจ้างนั้นด้วย (หากสายสนับสนุนสอบได้ในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ระดับ
เงินเดือนที่สูงกว่าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ย้ายไปเป็นสายสอน นอกจากจะได้รับการยินยอมจาก
ผู้บังคับบัญชา ผ่านการทดลองงานไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาแล้ว ยังต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือนเริ่มใหม่ในสถานะลูกจ้างของมหาวิทยาลัย) 

๒. การเปลี่ยนจากสายสอนมาเป็นสายสนับสนุน   ต้องได้รับการเห็นชอบจากต้นสังกัด และ สังกัด
ใหม่ที่จะย้ายไป รวมทั้งต้องเข้าใจและยอมรับด้วยว่าสถานภาพ และอัตราเงินเดือนจะเป็นไปตามสถานะการจ้างนั้น
ด้วย 

 
บัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
  กองบริหารงานบุคลและพนักงานมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง 
บัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 เป็นต้นมา  

 
เอกสารประกอบการท าบัตร ขั้นตอนการด าเนินการ 

 แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงาน  ส่งค าขอพร้อมรูปถ่าย  ที่กองบริหารงาน
บุคคล โทร. ๐๒ – ๒๔๔-๕๑๕๕ 

 เอกสารถูกต้องเรียบร้อย สามารถรับบัตรได้
ภายใน  
๓ วัน (ติดต่อคุณล้วนกี้ โทร. ๕๑๕๕) 

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 
 รูปถ่าย ๑ นิ้ว  ๒ ใบ รูปครึ่งตัว หน้าตรง ไม่

สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไม่เกิน 6 
เดือน แต่งชุดพนักงานมหาวิทยาลัย หรือชุด 
สากล หรือชุดไทยพระราชทาน  

-กรณีไม่มีรูปถ่ายสามารถรับบริการถ่ายภาพ 
ได้ที่กองประชาสัมพันธ์* 
-เมื่อพ้นจากต าแหน่งต้องส่งคืนบัตรนี้แก่มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (กองบริหารงานบุคคล)นับตั้งแต่วันพ้น
ต าแหน่ง  
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สิทธิประโยชน์เบื้องต้นของพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

1. สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด 
 “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์” ที่ก าหนดไว้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.  2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    มีดังนี้  

(1) บริการตรวจสุขภาพประจ าปี และสวัดิการประกันสุขภาพกลุ่มที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เพ่ิมเติม  
(2) ประกันสังคม ตามมาตรา 33    แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  

“มาตรา ๓๓ ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า สิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็น
ผู้ประกันตน”  โดยมีการให้ความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ตาย ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร 
ทุพพลภาพ ชราภาพ 

 
“สวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม”  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

กองทุนประกันสังคม  1 
  ประเทศไทยมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างมีหลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย 
หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการท างาน   จะได้รับความคุ้มครอง ทั้งในเรื่องการประสบอันตราย  หรือ
                                                           
1 กฎหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ศึกษาได้จาก https://uat.sso.go.th 
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เจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการท างาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชรา
ภาพ  และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ 

โดยมีกฎหมายที่สนับสนุนการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม  พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 

2533 เป็นต้นมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ตามท่ี ก.น.บ. ก าหนด โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย   

(๒) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
   กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
สวัสดิการ หลักประกันแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในการออมทรัพย์ เมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือถึง
แก่กรรม 
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  โดยมีกฎหมายที่สนับสนุนการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2555  
  (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
 
2. สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก าหนดให้   
  มหาวิทยาลัยมีกองทุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้สะสมเงิน และมหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆตามกฎหมาย ดังนี้   

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 
จัดตั้งเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า อัน

จะก่อ ให้เกิดขวัญ ก าลังใจ และมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โดยมีกฎหมายที่สนับสนุนการด าเนินการ ดังนี้ 

   (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2559 
   (2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
 

มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงกับสถาบันการเงินในการอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถยื่นขอ
สินเชื่อในกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้  

(1) โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์   
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดท าสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพ่ือ
บุคลากรภาครัฐ ปี 2564” เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ ช่วยส่งเสริมก าลังซื้อของบุคลากร
ภาครัฐให้สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้ลงนามข้อตกลงกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (MOU) ซึ่งได้ก าหนดประเภทบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อตกลง ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 สิทธิประโยชน์ มีดังนี้ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะแตกต่างจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ ส าหรับบุคคลทั่วไปของธนาคาร  
   ปีที่ 1    = 2.65 %  ต่อปี 
   ปีที่ 2    = 3.00 %  ต่อปี 
   ปีที่ 3    = MRR – 2.65 %  ต่อปี (3.50 %) 
   ปีที่ 4 - ปีที่ 5  = MRR – 2.00 %  ต่อปี (4.15 %) 
   ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา   = MRR – 1.00 %  ต่อปี  
       ยกเว้น กู้ช าระหนี้ / ซื้ออุปกรณ์ = MRR 
หมายเหตุ  ปัจจุบัน MRR = 6.15 % ต่อปี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

(2)  สวัสดิการการให้บริการสินเชื่อระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับธนาคารมีการจัดท าข้อตกลงการให้สินเชื่อตามที่อ้างถึงเพ่ือเป็น
สวัสดิการแก่บุคลากรของหน่วยงาน ในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และหรือกรณีมีเงินทุนส าหรับการ
อุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็น ซึ่งผู้กู้จะได้รับสิทธิพิเศษตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อข้อตกลง และหน่วยงานหักเงินเดือนผู้
กู้น าส่งช าระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง ประเภท
สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย  
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สิทธิประโยชน์ มีดังนี้ :  
 1. สินเชื่อเคหะกรณีกู้เพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยและกรณีไถ่ถอนจ านองจากสถาบันการเงินอ่ืน  

  แบ่งเป็น กรณีกู้เพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัย และกรณีไถ่ถอนจ านองจากสถาบันการเงินอ่ืน โดยมี
ระยะเวลาการช าระเงินกู้ท่ีก าหนดว่า เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ช าระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี (ระยะเวลาที่ช าระ
เงินกู้ = 40 ปี) 

 2. สินเชื่อเคหะเพ่ิมยอด (GSB PLUS)   
 เมื่อรวมกับอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ช าระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี (ระยะเวลาที่ช าระเงินกู้ = 25 ปี) 
 
ส าหรับโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อเคหะ เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือไถ่ถอนจ านองจากสถาบัน

การเงินอ่ืน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงื่อนไขที่ผ่อนปรน ดังนี้ 
 1. สินเชื่อเคหะ HOME LOAN 
 2. สินเชื่อ Re-Finance 
 3. สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย 
  
  (3) โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

(ทุกสาขา)  
  สินเชื่อสวัสดิการส าหรับบุคลากรองค์กรภายนอก (MOU) เพ่ือเป็นวงเงินสินเชื่อให้กับ

บุคลากรของหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือหักบัญชีเงินเดือนช าระสินเชื่อให้ธนาคาร โดยสิทธิ
ประโยชน์ มี ดังนี้  
วงเงินสินเชื่อ   
 (1) สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับที่อยู่อาศัย (Top Up) สูงสุด 20 ล้านบาท  

 (2) สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน สูงสุด 5 ล้านบาท 
 (3) สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักประกัน 20 เท่าของรายได้ประจ า สูงสุด 1 ล้านบาท 

  กรณีสินเชื่อเพ่ือรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล วงเงินไม่เกิน 100% ของภาระหนี้คงเหลือ
รวมทั้งหมด 
หลักประกัน 
 เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดในอาคาร อาคาร
พาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ 
ระยะเวลาผ่อนช าระ 

 (1) สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย สูงสุด 35 ปี 
 (2) สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน สูงสุด 20 ปี 
 (3) สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักประกัน 

        1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สูงสุด 15 ปี 
        2. พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed companies) บริษัทในเครือและ
นิติบุคคลอ่ืน ๆ สูงสุด 7 ปี 

หมายเหตุ 
 1. อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน 65 ปี กรณีผู้ประกอบวิชาชีพ กลุ่มลูกค้าอาชีพมั่นคง 
ไม่เกิน 70 ปี 



-37- 
 

 
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ต าแหน่งคร ู

 2. สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกินอายุ
เกษียณ 
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

 1. เป็นบุคลากรของหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับธนาคาร 
 2. มีรายได้ประจ าที่แน่นอน ได้รับการแต่งตั้งและมีค าสั่งบรรจุตามระเบียบของหน่วยงาน 
 3. อายุงาน ส าหรับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรณีลูกจ้างไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

อัตราก าไร 

หมายเหตุ 
 กรณีท าประกันตะกาฟุล MRTA/MLTA ลดอัตราก าไรลงอีก 0.25% ในปีแรก SPRL, SPRR และการปรับ
ลดอัตราก าไร ส าหรับ MOU ตามประกาศของธนาคาร 
 
ค่าธรรมเนียม   เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 
ระยะเวลาโครงการ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 
 
 
 

 (4) โครงการสวัสดิการพิเศษ (UOB Workplace Banking) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับธนาคารยู
โอบี  
  มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการพิเศษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องท า 
MOU ไม่ต้องใช้บริการ Payroll ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารยูโอบี ไม่ต้องหักเงินเดือนบุคลากรเพื่อน าส่งให้ธนาคาร 
(ในกรณียื่นกู้สินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคล)  

สิทธิประโยชน์ มี ดังนี้ :  
   1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรรายปีของบัตรเครดิตยูโอบี  ตลอดสถานะการเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และยังได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม 1,000 คะแนน จากโปรแกรมสมัครบัตรปกติ  
                              ๒. ได้รับดอกเบี้ยพิเศษต่ ากว่าดอกเบี้ยปกติ 5 – 6 % / กรณีสมัครสินเชื่อบุคคลเริ่มต้น 
13.88 % ต่อปี ผ่อนนาน 60 เดือน 

สินเชื่อ ระยะเวลา 
อัตราก าไรผ่อนช าระ(ต่อปี) 

ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง /พนักงานราชการ 

สินเชื่อเพ่ือ 
ที่อยู่อาศัย 

ปีที่ 1 -2 2.10% 

ปีที่ 3  
เป็นต้นไป 

SPRL - 2.65% 

สินเชื่ออเนกประสงค์  
มีหลักประกัน 

ตลอดอายุสัญญา SPRL - 2.65% 

สินเชื่ออเนกประสงค์  
ไม่มีหลักประกัน 

ตลอดอายุสัญญา SPRR SPRR +0.75% 
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                              3. ได้รับดอกเบี้ยคงที่ ปีแรกเริ่มต้น 1.49 % / กรณีขอสินเชื่อบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้าน 
(เฉลี่ย 3 ปี 2.89 %)   
                              4. สิทธิประโยชน์พิเศษด้านงินฝากและการลงทุน 

 
 

กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยจัดตั้งเพ่ือเป็นแหล่งทุน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่

พนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งทุนในการจัดหาประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมพูนเงินกองทุนให้มีเสถียรภาพ 
โดยมีกฎหมายที่สนับสนุนการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2559  
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องค่าใช้จ่ายของกองทุนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  
 

สวัสดิการในการช่วยงานศพ  มีดังนี้  
    มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ตามกฎหมาย มีดังนี้  

(1)  ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ.2560 

(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ ออมเงิน และได้รับสวัสดิการของสหกรณ์ 

ส่วนลดในการใช้บริการของหน่วยงานอิสระ  
เช่น  
ธุรกิจให้บริการของส านักกิจการพิเศษ 

(1) โรงแรมสวนดุสิตเพลส
(2) โครงการอาหารกลางวัน 1
(3) ศูนย์บริหารกายเพ่ือสุขภาพ
(4) อาคารที่พัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(5) สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์นครนายก

จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรที่ได้รับการจ้างให้มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทดแทน
ต าแหน่งข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และพึงปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยพึง
ปฏิบัติตนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้  

ข้อ ๑ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ 
และลักษณะวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้โดยเคร่งครัด 

ข้อ ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
(๒) เป็นผู้มีศีลธรรม มีเจตคติท่ีดี และประพฤติให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใด

มีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
(๔) พัฒนาตนเอง ในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และทักษะการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ข้อ ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
(๒) ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความขยันหมั่นเพียร รอบคอบ รวดเร็ว ถูกต้อง

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และประชาชนเป็นส าคัญ 
(๓) เป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด 
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(๔) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

(๕) ปฏิบัติงานโดยถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ข้อ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 

ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมงานด้วยหลักการและเหตุผล ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

(๒) ปฏิบัติต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจไมตรี เอ้ือ
อาทร มนุษยสัมพันธ์อันดี 

(๓) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือหน่วยงานของตนเองและส่วนรวม ทั้ง
ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

(๔) ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจใน
บรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

(๕) ละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 
ข้อ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีจรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ภาษาด้วยถ้อยค าและส านวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่ายในการสื่อสารความหมายต่อ

นักศึกษาและผู้รับบริการที่มาติดต่อมหาวิทยาลัย 
(๒) ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจากนักศึกษาและผู้รับบริการ 
(๓) ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสามารถเปิดเผยได้ต่อนักศึกษาและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ

และรวดเร็ว 
(๔) ปฏิบัติต่อนักศึกษาและผู้รับบริการด้วยความถูกต้องเป็นธรรม ด้วยจิตส านึกท่ีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
(๕) ไม่แนะน านักศึกษาและผู้รับบริการให้ด าเนินการใดๆ อันผิดไปจากหลักศีลธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 
 
ข้อ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจและใช้กิริยาวาจาที่

สุภาพ เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือ
แนะน าให้ติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

(๒) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
(๓) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้

มาติดต่อมหาวิทยาลัย หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานนั้น หากได้รับไว้แล้ว และภายหลังทราบว่า
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วเพ่ือด าเนินการตาม
สมควรแก่กรณ ี
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ข้อ ๗ พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งสายวิชาการนอกจากปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องมีจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ  
(๒) สร้างเสริมความรู้ ทักษะนิสัย คุณธรรม และจริยธรรมที่ถูกต้องดีงามให้แก่นักศึกษาอย่างเต็ม

ความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๓) ปฏิบัติต่อนักศึกษาด้วยความเมตตา โดยให้ความเอา ใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจใน

การศึกษาเล่าเรียน ด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม  
(๕) สอนนักศึกษาอย่างเต็มใจ ตรงต่อเวลา และเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน  
(๗) ปฏิบัติภารกิจ ด้านการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
(๘) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  
(๙) ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ชุมชน และประเทศชาติ 
(๑๐) ปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร 
(๑๑) ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากนักศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้

จ้างวานให้นักศึกษากระท าการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
 
ข้อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัยที่กระท าผิดจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอยา่ง

ร้ายแรง และให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วแต่กรณี  
(๑) น าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ 
(๒) ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

มิใช่คู่สมรสของตน 
(๓) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพื่อกระท า

การหรือไม่กระท าการใด 
(๔) เปิดเผยความลับของนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ 

โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
(๕) สอนหรืออบรมนักศึกษาเพื ่อให้กระท าการที่รู ้อยู ่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนอย่างร้ายแรง 
(๖) เปิดเผยความลับของมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
(๗) ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย  
(๘) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
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 ข้อ ๙  การกระท าผิดจรรยาบรรณในข้อใดเป็นความผิดวินัย หรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 
  ข้อ ๑๐ หน่วยงานอิสระตามประกาศมหาวิทยาลัย อาจก าหนดจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย

เพิ่มเติมจากข้อบังคับนี้ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 

การด าเนินการทางจรรยาบรรณ 
 
  ข้อ ๑  การด าเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฯ นี้ ให้ด าเนินการเป็น         
การลับ 
 
  ข้อ ๒ เมื่อปรากฏว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระท าผิด
จรรยาบรรณ หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดจรรยาบรรณให้หัวหน้าส่วน
งานหรือหัวหน้าหน่วยงานอิสระ ที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ถูกกล่าวหาสังกัด ตักเตือนด้วยวาจาหรือให้ท าค าตักเตือน
เป็นหนังสือหรือออกค าสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 
  หากพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคแรกยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมหรือ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้สอบสวน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหัวหน้าหน่วยงานอิสระ ที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ถูก
กล่าวหาสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้องสอบสวนทางจรรยาบรรณให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
 
  ข้อ ๓ การสอบสวนและพิจารณาต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการ
สอบสวน รับฟังการแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอ  
ผลของการสอบสวนให้รายงานมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการทราบ 
         พนักงานมหาวิทยาลัยที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากถูกด าเนินการสอบสวนจรรยาบรรณ
ตามข้อบังคับนี้ มีสิทธิขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนผลการสอบสวนและการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือ
เป็นที่สุด 
 
  ข้อ ๔ การกระท าผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ถ้าไม่เป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตักเตือน  
  (๒) สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด  
  (๓) ท าทัณฑ์บน 
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การอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล 

 
การอุทธรณ์ 
  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าว 
 
การร้องทุกข์  
   พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ อัน
เนื่องมาจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การ
บริหารงานบุคคลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบเหตุดังกล่าว 
 
 
 
 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗๒ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรียกชื่อย่อว่า “ก.อ.บ.” ท าหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ โดยประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
๕. กรรมการจากผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
๗. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวนหนึ่งคน เป็น

กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล และนิติกรของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ขั้นตอนการร้องทุกข์ 

๑. เมื่อผู้ที่จะร้องทุกข์ เมื่อทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์แล้ว ให้ผู้ ร้องทุกข์ท าหนังสือเรียนถึง ประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ยื่นหนังสือและเอกสารประกอบแนบในหนังสือ
(ถ้ามี)  ณ กองกลาง ส านักงานมหาวิทยาลัย (งานสารบรรณ) ชั้น ๔ ตึกส านักงานมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เพ่ือ
ด าเนินการรับเรื่องและส่งให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป  

๒. ให้อุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคลพิจารณาเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น คณะกรรมการอุทธรณ์และ                  ร้องทุกข์การ
บริหารงานบุคคลอาจขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีกได้ตามท่ีเห็นเหมาะสม 
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๓. เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล วินิจฉันเป็นประการใดแล้วให้อธิการบดี
พิจารณาสั่งการ 

 
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
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รายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล 

พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดข้อมูล เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล  หรือ เว็บไซต์กอง
กฎหมาย เพ่ืออศึกษารายละเอียดที่จ าเป็น เช่น   

การบริหารงานบุคคลภาพรวม 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕64

วันเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาท างานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาท างานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒ )

พ.ศ. ๒๕๖๐

การก าหนดต าแหน่งสายวิชาการ (ครู) 
-ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่

ต าแหนง่ครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. 2564  

การก าหนดวิทยฐานะ (ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ ฉบับใหม่ ต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติบังคับใช้

(ภายในปีงบประมาณ 2564) โปรดติดตามกฎมหายที่จะออกบังคับใช้ได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กอง
บริหารงานบุคคล และ กองกฎหมาย ในล าดับต่อไป  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐

สวัสดิการ 
- โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- สวัสดิการให้บริการสินเชื่อระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร ระหว่างธนาคารอิสลามกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การลา 
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การลาของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๗
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ มี

ลักษณะพิเศษ 

วินัย  
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑

จรรยาบรรณ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐

การอุทธรณ์ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๖๑

การร้องทุกข์ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๑

ระบบสารสนเทศส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถติดตามความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลได้ที่  ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personnel.dusit.ac.th/  

สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ  ในเบื้องต้น  เช่น 
1. ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office)  สามารถเข้าถึงได้ที่  http://eoffice.dusit.ac.th/

โดยชื่อผู้ใช้งานส าหรับการเข้าใช้งานระบบ  e-Office  คือ  ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุล  3  ตัวอักษรแรก  ที่ระบุไว้
ตามบัตรประจ าตัวประชาชน  เช่น  name_sur  และรหัสผา่นส าหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกคือตัวเลขศูนย์จ านวนสี่
หลัก  (0000)  และโปรดก าหนดรหัสผ่านใหม่ภายหลังการเข้าสู่ระบบครั้งแรกทันที 

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

3. ระบบบริหารการศึกษา  (Academic)  สามารถเข้าถึงได้
ที ่ https://academic.dusit.ac.th/academic/ 

4. ระบบส ารองท่ีนั่งการอบรม  (E-Training)  สามารถเข้าถึงได้ที่  http://sduthelink.dusit.ac.th/
5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย  (e-Mail)  สามารถเข้าถึงได้

ที ่ https://login.microsoftonline.com/?whr=dusit.ac.th 
       โดยชื่อผู้ใช้งานส าหรับการเข้าใช้งานระบบ  e-Profile  /  Academic  /  E-Training  /  e-Mail  คือชื่อ

ภาษาอังกฤษ_นามสกุล  3  ตัวอักษรแรก  ที่ระบุไว้ตามบัตรประจ าตัวประชาชน  เช่น  namee_sur  และ
รหัสผ่านส าหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกคือ  วันเดือนปีพ.ศ.เกิด  เช่น  วันเกิด คือ 
วันที่  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2531   
รหัสผ่าน  คือ  08122531  และเพ่ือความปลอดภัยโปรดก าหนดรหัสผ่านใหม่ ได้ที่  http://chgpwd.dusit.ac.th/ 

https://personnel.dusit.ac.th/
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สอบถามเพ่ิมเติม  โทร.  022445153  (งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  กองบริหารงาน
บุคคล)  และ  022445240  (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนจ าเป็นต้องเข้าระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office )  หรือ ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์    ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบเรื่องที่ส่งมาถึงตนเอง หรือบันทึก
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ข่าวประกาศ เรื่องแจ้งเพ่ือด าเนินการ  ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลส าคัญซึ่ง
เกี่ยวข้องกับท่านผ่านระบบ e-Office ถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้ว   สามารถศึกษาการใช้ระบบได้ที่  
http://eoffice.dusit.ac.th   และคลิปแนะน าวิ ธี การ ใช้ งานระบบที่ เ ว็บ ไซต์กองบริหารงานบุ คคล 
https://personnel.dusit.ac.th/  

http://eoffice.dusit.ac.th/
https://personnel.dusit.ac.th/
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
  พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน ต้องให้ความใส่ใจ ระมัดระวัง ในการด าเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล(PDPA) ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อมูลต่างๆ พร้อมให้ทุกคนเข้าไปศึกษา 
และปฏิบัติตาม  เนื่องจากหากไม่ด าเนินการตามกฎหมายที่ก าหนด อาจะได้รับโทษ ทางแพ่ง   ทางอาญา และโทษ
ทางปกครอง   
 พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้ ที่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล  
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ช่องทางติดต่อ Appication LINE 

  เพ่ือรับข่าวประชาสัมพันธ์ อย่างย่อจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัย  
 

ไลน์กลุ่มคณาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มไลน์สายสนับสนุน 
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