
ดัชนีค ำนิยำมกฎหมำยของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 

ก 
กรรมกำร คณะกรรมกำร 

๑ กรรมกำร กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยั - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คณะกรรมกำรสง่เสริมกจิกำรมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรรมกำรสภำคณำจำรยแ์ละพนักงำน - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
สภำคณำจำรย์และพนักงำน พ.ศ.๒๕๕๘ 

กรรมกำรสภำวิชำกำร - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
สภำวิชำกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั กรรมกำรสภำ
วิชำกำร กรรมกำรสภำคณำจำรย์และ
พนักงำน กรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลยั กรรมกำรประจ ำคณะ 
กรรมกำรประจ ำส่วนงำนอื่นที่เทียบเท่ำคณะ
ที่จัดกำรเรียนกำรสอน หรือกรรมกำรที่สภำ
มหำวิทยำลยัหรือมหำวิทยำลัยแตง่ตัง้และ
ก ำกับให้เบิกเบี้ยประชุมได ้

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัสวนดุสิต - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๓ กรรมกำรเจ้ำของส ำนวน กรรมกำรในคณะกรรมกำรที่ได้รับแตง่ตั้งให้
เป็นผู้รับผิดชอบส ำนวนเร่ืองร้องทุกข์ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำวินิจฉยั
เร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔ ก.พ.อ. คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศึกษำ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



  -๒-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๕ ก.น.บ. คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกรประจ ำ

มหำวิทยำลยั 
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖ คณะกรรมกำรสรรหำ 
 

คณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
นำยกสภำมหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๕๘  

คณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดี 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
อธิกำรบดี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรสรรหำประธำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยั 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗ คณะกรรมกำรสรรหำ 
 

คณะกรรมกำรสรรหำคณบด ี - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘ 
 

คณะกรรมกำร 
 
 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยน
สถำนภำพเปน็พนักงำนมหำวิทยำลยั 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรเปลี่ยนสถำนภำพบุคลำกรตำม
สัญญำจำ้งเปน็พนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกรประจ ำ
มหำวิทยำลยั 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 
และทรัพยส์ินของมหำวิทยำลัย 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของอธิกำรบดีและหัวหน้ำส่วนงำน 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรประเมินผลกำรปฏบิัตหิน้ำที่ของ
อธิกำรบดีและหัวหน้ำส่วนงำน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/sdu-law-sec-44.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/sdu-law-sec-44.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/sdu-law-sec-44.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/sdu-law-sec-44.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/sdu-law-sec-44.pdf


  -๓-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
คณะกรรมกำรกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสะสมเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและกำรประเมินส่วน
งำน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรบริหำรกำรวิจยัของ
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรกำรวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักกิจกำรพิเศษ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ส ำนักกิจกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนของผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร
มหำวิทยำลยั 
 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
อัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทนของผู้
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำเขตสุพรรณบุรี 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

สภำมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร สภำ
คณำจำรย์และพนักงำน คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยั คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน
อื่นท่ีเทียบเท่ำคณะทีจ่ัดกำรเรียนกำรสอน 
หรือคณะกรรมกำรที่สภำมหำวิทยำลัยหรือ
มหำวิทยำลยัแตง่ตั้งและก ำกบัให้เบิกเบี้ย
ประชุมได้ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

คณะกรรมกำรให้ทุนนักศึกษำที่ขำดแคลน
ทุนทรัพย ์
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรให้ทุนนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดกิำรและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงำนมหำวทิยำลยั 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๕๙ 



  -๔-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผล
กำรปฏิบัตงิำนของพนักงำนมหำวิทยำลยั 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของ
พนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมกำรประจ ำโรงเรยีนสำธติ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
โรงเรียนสำธติละอออุทิศ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยบ่มเพำะ
วิสำหกจิ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบ่มเพำะวิสำหกจิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยบริหำร
นวัตกรรมกำรวิจัย 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

คณะกรรมกำรจรรยำบรรณมหำวิทยำลยั
สวนดสุิต 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
จรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์กำร
บริหำรงำนบุคคลตำมข้อบงัคบัมหำวิทยำลยั
สวนดสุิต วำ่ด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำวินิจฉยั
เร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๙ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยัจำกคณำจำรยป์ระจ ำ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัจำก
คณำจำรย์ประจ ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยัจำกพนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัจำกพนักงำน
มหำวิทยำลยัสำยสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสภำคณำจำรย์
และพนักงำน 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
สภำคณำจำรย์และพนักงำน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



  -๕-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๐ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมระเบียบ
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ ว่ำด้วย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑ คณะกรรมกำรปริญญำกติติมศักดิ์ 
 

คณะกรรมกำรพิจำรณำบุคคลที่สมควรได้รับ
ปริญญำกิตติมศักดิ ์

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูร 
 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูรกำรจัด
กำรศึกษำโครงกำรพิเศษ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำโครงกำรพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๑๓ 
 
 

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจดักำรศึกษำ
โครงกำรพิเศษ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำโครงกำรพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำทุน
มนุษย์ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรศูนยพ์ัฒนำทนุมนษุย์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์บริกำรสื่อ
และสิง่พิมพ์กรำฟฟิคไซท ์
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์
กรำฟฟิคไซท์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสวนดุสิตโพล - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรสวนดุสิตโพล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสวนดุสิตโฮมเบ
เกอร่ี 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔ คณะกรรมกำรประเมิน คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตัง้พนักงำน
มหำวิทยำลยัให้ด ำรงต ำแหนง่สงูขึ้น 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๕ คณะกรรมกำรสอบสวน คณะกรรมกำรสอบสวนทำงจรรยำบรรณ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
จรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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  -๖-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๖ คณะกรรมกำรประเมินระดับส่วน

งำน 
คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตัง้จำก
มหำวิทยำลยัให้ท ำหน้ำทีพ่ิจำรณำ 
กลั่นกรองและประเมินพนักงำน
มหำวิทยำลยัสงักัดส่วนงำนทีข่อแต่งตัง้ให้ 
ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร ระดับ
ช ำนำญกำรพเิศษ ระดับเช่ียวชำญ และ
ระดับเช่ียวชำญพิเศษ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๗ คณะบุคคล ผู้ปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลยัที่ได้รับ
มอบหมำยใหไ้ปจดทะเบียนพำณิชย์เพื่อ
ประกอบกำรพำณิชย ์

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๘ คณะอนุกรรมกำร 
 

คณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกสภำ
มหำวิทยำลยั หรือสภำวิชำกำร และให้
หมำยควำมรวมถึงคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับ
แต่งตัง้จำกมหำวิทยำลัยและก ำหนดให้เบิก
เบี้ยประชุมได ้

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑๙ อนุกรรมกำร อนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตัง้จำกสภำ
มหำวิทยำลยั หรือสภำวิชำกำร และให้
หมำยควำมรวมถึงอนุกรรมกำรที่ได้รับ
แต่งตัง้จำกมหำวิทยำลัยและก ำหนดให้เบิก
เบี้ยประชุมได ้

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
เบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๐ คู่สมรส สำมีหรือภรรยำโดยชอบด้วยกฎหมำยของ
พนักงำนมหำวิทยำลยั 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
หลักเกณฑ์ อัตรำ และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สงเครำะห์พนักงำนมหำวิทยำลยั กรณี
เสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๒๑ คู่กรณี ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในกำรร้องทุกข ์ - ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำวินิจฉยั
เร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒๒ คู่กรณีในกำรร้องทุกข ์ ผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตแุห่งกำรร้องทุกข์ - ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำวินิจฉยั
เร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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  -๗-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 

กองทุน เงิน 
๒๓ กุญแจ กุญแจตูน้ิรภัยและหมำยควำมรวมถึงรหัส

ด้วย 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๔ 
 

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ส ำหรับพนักงำน
มหำวิทยำลยั 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๕ กองทุน กองทุนสะสมเลีย้งชีพ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสะสมเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กองทุนสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนมหำวิทยำลยั 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๖ กองคลัง กองคลังมหำวิทยำลัยสวนดสุติ - ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๗ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้จ่ำยในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน เพื่อ
เป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบนอกเหนือจำกเงินเดือนหรือ
ค่ำจำ้ง หรือเพื่อเป็นคำ่ตอบแทนให้แก่
บุคคลภำยนอก 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ค่ำตอบแทนหรือค่ำตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๘ ค่ำตอบแทนพเิศษ ค่ำใช้จ่ำยในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน เพื่อ
เป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตัิงำนที่มีสภำพ
กำรท ำงำนในต ำแหนง่และหน้ำที่ท่ีแตกตำ่ง
ไปจำกกำรปฏบิัติงำนในต ำแหน่งและหนำ้ที่
ตำมปกติ หรือนอกเหนือจำกงำนประจ ำ
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยมอบหมำย หรือลักษณะ
งำนต้องใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ หรือ
ประสบกำรณส์ูงในสำขำที่ขำดแคลน และ
ไม่ได้มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไว ้

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ค่ำตอบแทนหรือค่ำตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๙ เงินส ำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสม ดอกเบี้ยเงินสะสม และเงินสมทบ
ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



  -๘-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๓๐ 

 
 
 
 

 

เงินสะสม 
 
 

เงินที่มหำวิทยำลัยหักเป็นรำยเดือน จำก
ค่ำจำ้งทีจ่่ำยให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลยั 
เพื่อเข้ำกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เงินที่หักเป็นรำยเดือนจำกค่ำจ้ำงที่จำ่ยให้แก่
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย เพื่อเข้ำกองทุน
สะสมเลี้ยงชีพ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสะสมเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๑ 
 

เงินสะสมเลี้ยงชีพ เงินสะสม ดอกเบี้ยของเงินสะสม และเงิน
สมทบกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสะสมเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๒ 
 
 
 
 

เงินสมทบ 
 
 

เงินที่มหำวิทยำลัยจำ่ยสมทบให้แก่พนักงำน
มหำวิทยำลยั เพื่อเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
จ ำนวนเท่ำกับเงินสะสม 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เงินที่จำ่ยสมทบให้แกลู่กจำ้งของ
มหำวิทยำลยั เพื่อเข้ำกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
จ ำนวนเท่ำกับเงินสะสม 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสะสมเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๓ เงินรำยได ้ เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ตำม
มำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยตำม ข้อ ๑๓ 
แห่งข้อบงัคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และ 
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๔ เงินยืม เงินที่มหำวิทยำลัยจำ่ยให้แก่ผู้ปฏิบตัิงำนใน
มหำวิทยำลยั ยืมเพื่อเป็นคำ่ใช้จ่ำย ในกำร
เดินทำงไปปฏิบัตงิำนหรือกำรปฏิบัติงำนอื่น
ใดในหน้ำที ่

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๕ เงินส ำรองประจ ำปี เงินที่มหำวิทยำลัยกนัส ำรองไว้จำกเงินที่
จัดเก็บได้แล้วน ำมำใช้จัดสรรประจ ำปี และ
ให้รวมถึงเงินรำยได้เหลือจ่ำยประจ ำปีด้วย 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๖ เงินส ำรองสะสม เงินสะสมของเงินส ำรองประจ ำปีและเงิน
รำยได้อื่นที่ก ำหนดให้เป็นเงนิส ำรองสะสม
ของมหำวิทยำลัย 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 



  -๙-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๓๗ เงินทุนอุดหนุนกำรวิจยั เงินอุดหนนุงำนวจิัยที่ได้รับกำรสนับสนุน

ผ่ำนทำงมหำวิทยำลัยให้เปน็ค่ำใช้จ่ำยใน
งำนวจิัย 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรกำรวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๘ เงินสงเครำะห ์ เงินที่มหำวิทยำลัยจำ่ยให้แก่พนักงำน
มหำวิทยำลยั หรือผูไ้ด้รับผลประโยชน์ตำม
ระเบียบนี ้

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
หลักเกณฑ์ อัตรำ และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สงเครำะห์พนักงำนมหำวิทยำลยั กรณี
เสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๙ เงินเดือนเดือนสุดทำ้ย เงินเดือนท่ีได้รับจำกมหำวิทยำลัยในเดือน
ก่อนหน้ำที่จะเสียชีวิต แตไ่มห่มำยควำม
รวมถึงเงินเพิ่มอื่นใด 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
หลักเกณฑ์ อัตรำ และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สงเครำะห์พนักงำนมหำวิทยำลยั กรณี
เสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔๐ เงินตอบแทน หมำยควำมว่ำ เงินทีจ่่ำยให้แก่ผู้ปฏิบตัิงำน
ตำมหนำ้ที่ปกติ โดยลักษณะงำนส่วนใหญ่
ต้องปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลยั และได้
ปฏิบัตงิำนนั้นนอกเวลำปฏิบตัิงำน โดยแบบ
เหมำจำ่ย คิดเป็นคำ่ตอบแทนจ ำนวนรวม 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำท ำ
กำร แบบเหมำจำ่ย พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมำยควำมว่ำ เงินทีจ่่ำยให้แก่ผู้ปฏิบตัิงำน
ตำมหนำ้ที่ปกติ โดยลักษณะงำนส่วนใหญ่
ต้องปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลยั และได้
ปฏิบัตงิำนนั้นนอกเวลำปฏิบตัิงำน  

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำท ำ
กำร พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔๑ คลัง บัญชีเงินฝำกของกระทรวงกำรคลังที่
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔๒ ตู้นิรภัย ตู้อันม่ันคงซึง่ใช้ส ำหรับเก็บรักษำเงินของ
มหำวิทยำลยั 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔๓ หลักฐำนกำรจำ่ย หลักฐำนที่แสดงว่ำได้มีกำรจำ่ยเงินให้แก่
เจ้ำหนี้หรือผู้มสีิทธิรับเงิน ตำมข้อผูกพันโดย
ถูกต้องแล้ว 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔๔ ธุรกรรม กำรด ำเนนิกำรใดๆ ที่เก่ียวกบักิจกรรม
ในทำงแพ่งและพำณิชย ์หรือในกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลยั 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



  -๑๐-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๔๕ ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์ ธุรกรรมท่ีกระท ำขึ้นโดยใช้วิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบำงส่วน 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กำรศึกษำ กำรขึ้นทะเบียน 
๔๖ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำคณุภำพของกำรบริหำรจัดกำร 

และด ำเนินกิจกำรตำมพันธกจิของ
มหำวิทยำลยัและส่วนงำนเพือ่พัฒนำ
คุณภำพของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำง
ควำมมั่นใจใหผู้้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ 
รวมถึงกำรมีระบบกลไกกำรควบคุม กำร
ติดตำมตรวจสอบ และกำรประเมินกำร
ด ำเนินงำนในแตล่ะองค์ประกอบคุณภำพ
ตำมตัวบ่งช้ีที่สภำมหำวิทยำลัยเหน็ชอบ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและกำรประเมินส่วน
งำน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๔๗ กลไก สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลือ่นหรือด ำเนิน
อยู่ได้ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัด
องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้
ด ำเนินงำน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและกำรประเมินส่วน
งำน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๔๘ กำรจัดกำรศึกษำโครงกำรพิเศษ โครงกำรจดักำรศึกษำที่สภำมหำวิทยำลยั
อนุมัติให้คณะด ำเนินกำรมีลกัษณะเฉพำะ
เน้นกลุ่มเปำ้หมำยตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลยัหรือตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลยักับสถำบันหรือ
หน่วยงำนโดยได้รับ ปรญิญำ อนุปริญญำ 
หรือประกำศนียบัตร เช่นเดยีวกับกำรจัด
กำรศึกษำระดับปกต ิ
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำโครงกำรพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๔๙ กำรข้ึนทะเบียนเปน็นักศึกษำ กำรท่ีมหำวิทยำลยัให้สถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำแก่ผู้ที่มหำวิทยำลยัรับเข้ำศึกษำ
ใหม่ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 



  -๑๑-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๕๐ กำรโอนผลกำรเรียน กำรน ำหน่วยกิตและค่ำระดับคะแนนของทุก

รำยวิชำที่เคยศึกษำจำกหลักสูตรของ
มหำวิทยำลยัมำบนัทึกค่ำระดับคะแนนเดิม
ไว้ในระเบียนผลกำรเรียน โดยไม่ต้องศึกษำ
รำยวิชำนั้นๆอีก 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๕๑ กำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรขอเทียบโอนรำยวิชำและหน่วยกิต ที่
เคยศึกษำในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยหรือ
หลักสตูรของสถำบันอุดมศึกษำอื่นๆ ที่
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำรับรอง รวมท้ังกำร
เทียบโอนควำมรู้และกำรใหห้น่วยกิตจำก
กำรศึกษำนอกระบบและหรือกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย โดยไม่ต้องลงทะเบยีนเรียน
รำยวิชำนั้นๆ อีก 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๕๒ กำรเทียบต ำแหนง่ทำงวิชำกำร กำรเทียบต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ของ
ผู้ปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลยั ที่เคยได้รับกำร
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่ทำงวชิำกำรจำก
สถำบนัอุดมศึกษำอื่นหรือสถำบันชั้นสูงใน
ต่ำงประเทศมำก่อน เพื่อด ำรงต ำแหนง่ทำง
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๓ กำรจัดซื้อจดัจำ้ง หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งพสัดุ โดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ และเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
มำตรกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยั
สวนดสุิตเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำร
จัดซื้อจดัจำ้ง พ.ศ.๒๕๖๑ 

๕๔ หน่วยกิต หน่วยที่ใช้แสดงภำระกำรศึกษำในแต่ละ
รำยวิชำ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๕๕ ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียม
ของมหำวิทยำลัย ตำมท่ีมหำวิทยำลยั
ก ำหนด 
 
 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรเก็บเงินคำ่ธรรมเนียม นกัศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ภำคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ 

http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/2560-D-02.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/2560-D-02.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/2560-D-02.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/2560-D-02.pdf


  -๑๒-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 

ข 
๕๖ ข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำของ

มหำวิทยำลยัสวนดุสติ 
 
 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรเปลี่ยนสถำนภำพข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร และลูกจำ้งของส่วน
รำชกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
อัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทนของผู้
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรต่อ
เวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศึกษำสงักัดมหำวิทยำลยั
สวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๕๗ ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบนัอุดมศึกษำหรือหน่วยงำน
อื่นท่ีไม่ใช่สถำบันอุดมศึกษำ 

กำรท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกันอย่ำงเป็น
ทำงกำรระหว่ำงสถำบนัอุดมศึกษำกับ
สถำบนัอุดมศึกษำหรือกับองค์กรภำยนอกใน
กำรพัฒนำและบริหำรหลักสตูร โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบของสภำมหำวทิยำลยัและ
คณะกรรมกำรขององค์กรภำยนอกนั้นๆ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๕๘ ขำดแคลนทุนทรัพย ์ นักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์อยำ่งแทจ้ริง 
ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรให้ทุนนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๕๙ ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมำณ ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
สำมำรถอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
หรือเอกสำร 
 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง ข้อ
ก ำหนดกำรใช้และกำรเผยแพร่ข้อมูล 
พ.ศ.๒๕๖๑ 



  -๑๓-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 

ค 
คณำจำรย์ อำจำรย์ 

๖๐ คณบด ี คณบดี หรือหัวหน้ำส่วนงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำ
คณะที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรรักษำกำรแทนและกำรมอบอ ำนำจ
ใหป้ฏิบัติกำรแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖๑ ประธำนหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มหำวิทยำลัย
แต่งตัง้ให้เป็นประธำนหลักสตูร มี
ภำระหนำ้ที่ในกำรบริหำรและก ำกับกำร
ด ำเนินงำนของหลักสูตร กำรพัฒนำ
หลักสตูรร่วมกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร กำรจดักำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่
กำรวำงแผน กำรควบคุณคุณภำพ และกำร
ติดตำมประเมินผล 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ประธำนหลักสูตร อำจำรย์ผูรั้บผิดชอบ
หลักสตูรและอำจำรย์ที่ปรึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

๖๒ คณำจำรย์ประจ ำ 
 
 

พนักงำนมหำวิทยำลยั ขำ้รำชกำร พนักงำน
รำชกำร และลูกจำ้งของมหำวิทยำลยัที่
ปฏิบัตงิำนในสำยวิชำกำร 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัจำก
คณำจำรย์ประจ ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พนักงำนมหำวิทยำลยั ขำ้รำชกำร พนักงำน
รำชกำร และลูกจำ้งของมหำวิทยำลยัที่
ปฏิบัตงิำนในสำยวิชำกำร 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ผู้ปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลยัสำยวิชำกำร - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖๓ คณำจำรย ์
 

พนักงำนมหำวิทยำลยั ขำ้รำชกำร พนักงำน
รำชกำร และลูกจำ้งของมหำวิทยำลยัที่
ปฏิบัตงิำนในสำยวิชำกำร 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
สภำคณำจำรย์และพนักงำน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๖๔ อำจำรย์ประจ ำ บุคคลที่ด ำรงต ำแหนง่อำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์ของมหำวิทยำลัย หรือ
ต ำแหนง่ครูที่มีหนำ้ที่รับผิดชอบตำมพันธกจิ
ของมหำวิทยำลัยและปฏบิัตหิน้ำที่เต็มเวลำ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
อำจำรย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



  -๑๔-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๖๕ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์

กับสำขำวิชำของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมี
หน้ำทีส่อนและค้นคว้ำวิจยัในสำขำวิชำ ทั้งนี้ 
สำมำรถเป็นอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรหลำย
หลักสตูรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสตูรท่ีอำจำรย์มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสำขำวิชำของหลักสูตร 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ประธำนหลักสูตร อำจำรย์ผูรั้บผิดชอบ
หลักสตูรและอำจำรย์ที่ปรึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๖๖ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีมีภำระหน้ำที่ใน
กำรบริหำรและพัฒนำหลักสตูรและกำร
เรียนกำรสอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำร
ควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมประเมินผล 
และกำรพัฒนำหลักสตูร อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต้องอยูป่ระจ ำหลักสตูร
นั้นตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ โดยจะ
เป็นอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ ๑ 
หลักสตูรในเวลำเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น     
พหุวิทยำกำรหรือ สหวิทยำกำร  ให้เป็น
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสตูรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำมำรถซ้ ำได้ไม่เกิน ๒ คน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 
 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ประธำนหลักสูตร อำจำรย์ผูรั้บผิดชอบ
หลักสตูรและอำจำรย์ที่ปรึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

๖๗ อำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ท่ีประธำนหลักสูตร
เสนอให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งท ำหน้ำที ่ดูแล
รับผิดชอบนักศึกษำดำ้นกำรเรียนกำรสอน 
กำรลงทะเบยีนเรียน กำรใหค้ ำปรึกษำและ
ช่วยเหลือระหว่ำงเรียน 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ประธำนหลักสูตร อำจำรย์ผูรั้บผิดชอบ
หลักสตูรและอำจำรย์ที่ปรึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

๖๘ อำจำรย์พิเศษ ผู้สอนท่ีไม่ใช่อำจำรย์ประจ ำ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
อำจำรย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



  -๑๕-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๖๙ อำจำรย ์ ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัยที่มหำวิทยำลัยจ้ำง

ให้ปฏิบัตงิำนในสำยวิชำกำรหรือพนักงำน
มหำวิทยำลยัที่เปลีย่นต ำแหน่งเป็นสำย
วิชำกำร 

- ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เร่ือง 
แนวทำงกำรจ้ำงลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยใน
ต ำแหน่งอำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะ โรงเรียน โครงกำร 
๗๐ 

 
 
 
 
 

คณะ ส่วนงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำคณะที่จัดกำรเรียน
กำรสอน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ส่วนงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำคณะที่จัดกำรเรียน
กำรสอน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
อำจำรย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส่วนงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำคณะที่จัดกำรเรียน
กำรสอน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินกำรวิจัย
ร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสงูหรอืสถำบันอื่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส่วนงำนหรือส่วนงำนที่เทียบเท่ำคณะท่ี
จัดกำรเรียนกำรสอน รวมถึง หน่วยงำนหรือ
คณะบุคคลที่รับผิดชอบกำรจดักำรศึกษำ
โครงกำรพิเศษ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำโครงกำรพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

คณะหรือส่วนงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำคณะท่ี
จัดกำรเรียนกำรสอน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะหรือส่วนงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำคณะท่ี
จัดกำรเรียนกำรสอน 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรก ำหนดภำระงำนของผู้ด ำรงต ำแหนง่
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ส่วนงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำคณะที่จัดกำรเรียน
กำรสอน ยกเว้นบัณฑิตวิทยำลัย 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ธรรมนูญนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ 



  -๑๖-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๗๑ คณะ/โรงเรียน คณะหรือส่วนงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำคณะท่ี

จัดกำรเรียนกำรสอน 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๗๒ โรงเรียน โรงเรียนสำธติละอออุทิศ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรก ำหนดภำระงำนของผู้ด ำรงต ำแหนง่
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

โรงเรียนสำธติลอออุทิศในมหำวิทยำลยัสวน
ดุสิตและหมำยควำมรวมถงึโรงเรียนสำธิต
ละอออุทิศที่เปิด ณ วิทยำเขต หรือศูนย์
กำรศึกษำนอกที่ตั้ง 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
โรงเรียนสำธติละอออุทิศ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๗๓ 
 

โครงกำรพิเศษ 
 

โครงกำรพิเศษทีจ่ัดหำรำยได ้
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสะสมเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โครงกำรท่ีมหำวิทยำลัยอนุมตัิให้ด ำเนนิกำร
มีลักษณะเฉพำะตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลยั และมีศักยภำพในกำร
พึ่งตนเอง 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
โครงกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๗๔ โครงกำรวิจยั แผนและกำรแสดงรำยละเอียดในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ วิเครำะหห์รือทดลองอย่ำงมีระบบ
แน่นอน ซึง่เป็นแนวทำงที่ผู้วจิัยใช้เพื่อ
ด ำเนินกำรภำยในช่วงเวลำตำมที่ก ำหนดใน
แผน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรกำรวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗๕ โครงกำรในก ำกับ โครงกำรในก ำกับดูแลของส ำนักกิจกำร
พิเศษ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ส ำนักกิจกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗๖ กำรบริหำรนวัตกรรมกำรวิจยั กำรน ำองค์ควำมรู้จำกผลกำรวิจัยมำ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้ำนพัฒนำ
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ ดำ้นพำณิชย์ ดำ้น
สำธำรณะ ดำ้นนโยบำย ด้ำนวิชำกำร โดย
กำรถ่ำยทอด เผยแพร่ หรือต่อยอดองค์
ควำมรู้จำกกำรวิจัย เพื่อแก้ปญัหำและ
ประยุกต์ใช้กับ กลุ่มเปำ้หมำยได้อยำ่งเป็น
รูปธรรม 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ 



  -๑๗-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 

เครื่องแบบ เครื่องแต่งกำย 
๗๗ เข็ม เข็มโลหะสีทอง มตีรำของมหำวิทยำลัยสวน

ดุสิต เป็นองค์ประกอบตำมแบบแนบท้ำย
ข้อบังคับนี ้

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
เคร่ืองแบบพนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๗๘ เคร่ืองแบบ เคร่ืองแต่งกำยทั้งหลำยรวมทั้งเคร่ืองหมำย
ต่ำงๆ ตลอดจนสิง่ประกอบเคร่ืองแต่งกำย
อย่ำงอื่นท่ีก ำหนดใหพ้นักงำนมหำวิทยำลยั
สวนดสุิตสวมใส่ในกำรเขำ้ร่วมงำนพระรำช
พิธี รัฐพิธี และพิธีกำรส ำคัญของ
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
เคร่ืองแบบพนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๗๙ เคร่ืองหมำยหน้ำหมวก เคร่ืองหมำยหน้ำหมวกที่เป็นโลหะสีทอง          
มีตรำของมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เปน็
องค์ประกอบ ตำมแบบแนบท้ำยข้อบังคับนี ้

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
เคร่ืองแบบพนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๘๐ ดุม ดุมโลหะสีทอง มีเคร่ืองหมำยของ
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ เป็นองค์ประกอบ
ตำมแนบท้ำยข้อคับคับนี ้

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
เคร่ืองแบบพนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๘๑ อินทรธน ู เคร่ืองหมำยประดับบ่ำใช้ประดับเคร่ืองแบบ
พนักงำนมหำวิทยำลยัสวนดสุิต มี
เคร่ืองหมำยและสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
สวนดสุิต เปน็องค์ประกอบตำมแบบแนบ
ท้ำยข้อบังคับนี ้

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
เคร่ืองแบบพนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ช 
๘๒ ชมรม ชมรมกิจกรรมของนักศึกษำมหำวิทยำลยั

สวนดสุิต 
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ธรรมนูญนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ 

จ 

๘๓ จรรยำบรรณ ประมวลควำมระพฤติท่ีดงีำม ที่
มหำวิทยำลยัก ำหนดขึ้น เพื่อรักษำและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง ฐำนะของ
พนักงำนมหำวิทยำลยั และให้หมำยควำม

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
จรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



  -๑๘-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
รวมถึง จรรยำบรรณวิชำชีพเฉพำะท่ีองค์กร
วิชำชีพนั้นๆ ก ำหนดด้วย 

๘๔ เจ้ำของข้อมูล มหำวิทยำลยัสวนดุสติ ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง ข้อ
ก ำหนดกำรใช้และกำรเผยแพร่ข้อมูล 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ท 
๘๕ ทรัพย์สินทำงปัญญำ ผลงำนที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยทรัพยส์ินทำงปญัญำประเภทต่ำงๆ อัน
ได้แก่ สิทธิบัตร อนสุิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ เครื่องหมำยบริกำร 
เคร่ืองหมำยรับรอง ควำมลับทำงกำรค้ำ 
พันธุ์พืชใหม่ และแบบผงัภูมขิองวงจร ซึ่ง
เกิดจำกกำรประดิษฐ์ กำรออกแบบ และกำร
สร้ำงสรรค์โดยผู้ปฏิบัตงิำนในมหำวิทยำลยั 
หรือนักศึกษำที่อยู่ในควำมควบคุมของ
มหำวิทยำลยัที่ได้ใช้เวลำ ทรัพยำกร 
เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติกำรและ
หรือพื้นที่ทดลองของมหำวิทยำลัย ในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนอันเกิดจำกเงิน
งบประมำณของมหำวิทยำลยัหรืองำนอัน
เกดิจำกกำรได้รับเงินสนับสนนุจำแหลง่
เงินทุนอ่ืน โดยอำจก่อให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงพำณิชย์หรือน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรขอรับ
ควำมคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ  

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๘๖ ทุจริตคอร์รัปช่ัน หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำเพือ่แสวงหำ
ผลประโยชน์จำกต ำแหนง่ บทบำทหรือ
อ ำนำจที่ที่ตนมีอยูโ่ดยมิชอบ ขัดต่อ
จริยธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ และ
กฎหมำย เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวก
พ้อง โดยก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่
มหำวิทยำลยั ทั้งทำงตรงหรอืทำงอ้อม เช่น

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
นโยบำยกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรให้
หรือรับสินบน พ.ศ.๒๕๖๑ 

http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/2560-D-02.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/2560-D-02.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/2560-D-02.pdf


  -๑๙-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน กำรเลน่พรรคเล่นพวก 
กำรข่มขู่ ยักยอก ฉ้อโกง กำรให้หรือรับ
สินบนหรือของขวัญ กำรเสนอหรือกำรให้
ค ำมั่นว่ำจะให้ กำรขอหรือเรียกร้อง ทั้งที่
เป็นทรัพยส์ิน เงิน สิง่ของ สทิธิ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด กำรหลอกลวง ปกปิดข้อมลู 
หรือให้ข้อมูลภำยในของมหำวิทยำลยัสวน
ดุสิต เพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผู้อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ธ 
๘๗ ธุรกิจวิชำกำร กำรน ำองค์ควำมรู้และนวตักรรมทำง

วิชำกำรของหน่วยงำนตำ่งๆ มำบรณูำกำร 
หรือพัฒนำต่อยอดทำงวิชำกำรในลักษณะ
ธุรกิจให้เป็นแนวทำงในกำรศกึษำเรียนรู้ 
และทักษะจำกกำรปฏิบัตงิำนจริง ส ำหรับ
นักศึกษำที่เรียนรู้ควบคู่กับกำรปฏิบัตจิริง 
กำรสร้ำงงำนวิจยั และกำรสร้ำงรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลยั 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ส ำนักกิจกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

น 
๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัย
สวนดสุิต 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกำยนักศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นักศึกษำระดับปริญญำตรีท้ังภำคปกตแิละ
ภำคพิเศษของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

นักศึกษำมหำวิทยำลัยสวนดสุิต ภำคปกติใน
ระดับปริญญำตร ี
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรให้ทุนนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



  -๒๐-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยสวนดสุิต - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 

จรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นักศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวยิำลัย
สวนดสุิต 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ธรรมนูญนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๘๙ นักศึกษำภำคปกต ิ นักศึกษำที่ลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลำ ใน
ระบบกำรศึกษำภำคปกติ โดยเรียนในวัน
เวลำรำชกำร 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๙๐ นักศึกษำภำคพิเศษ นักศึกษำที่ลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลำ หรือไม่
เต็มเวลำในระบบกำรศึกษำภำคพิเศษ ซึง่
เรียนนอกเวลำรำชกำร และอำจเรียนใน
เวลำรำชกำรบำงส่วนได ้

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๙๑ นักศึกษำต่ำงชำต ิ นักศึกษำที่ไม่ได้ถือสัญชำติไทยมำศึกษำใน
หลักสตูรของมหำวิทยำลัยภำยใต้โครงกำร
แลกเปลี่ยนหรือสมัครเข้ำเรียน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

บ 
๙๒ บุคลำกร ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร พนักงำน

มหำวิทยำลยัและลูกจำ้งของมหำวิทยำลยั 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรศูนยพ์ัฒนำทนุมนษุย์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร พนักงำน
มหำวิทยำลยัและลูกจำ้งของมหำวิทยำลยั 
 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์
กรำฟฟิคไซท์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

บุคลำกรของมหำวิทยำลัยทีป่ฏิบัตงิำนใน
สวนดสุิตโพล 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรสวนดุสิตโพล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙๓ บุคลำกรตำมสญัญำจ้ำง อำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำจำ้งและเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำตำมสญัญำจ้ำงตำมขอ้บังคับ
มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนดุสติ ว่ำด้วย กำร
บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรเปลี่ยนสถำนภำพบุคลำกรตำม
สัญญำจำ้งเปน็พนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๔ บุคคลภำยนอก บุคคลที่มำช่วยปฏิบัตงิำนหรอืสนับสนุนกำร
ปฏิบัตงิำนของมหำวิทยำลัยเป็นกำรเฉพำะ
กิจ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ค่ำตอบแทนหรือค่ำตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 



  -๒๑-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๙๕ บ่มเพำะวิสำหกิจ กำรสร้ำง สนับสนุน และส่งเสริม

ผู้ประกอบกำรให้มีควำมพร้อม ในกำรก่อตั้ง
ธุรกิจของตนเอง ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้องค์
ควำมรู้ท่ีมหำวิทยำลยัมีควำมเช่ียวชำญ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบ่มเพำะวิสำหกจิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙๖ บิดำ บิดำโดยชอบด้วยกฎหมำยของพนักงำน
มหำวิทยำลยั 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
หลักเกณฑ์ อัตรำ และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สงเครำะห์พนักงำนมหำวิทยำลยั กรณี
เสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

ป 
๙๗ ประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร

มหำวิทยำลยั 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประธำนกรรมกำรสภำวิชำกำร - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
สภำวิชำกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประธำนกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์กำร
บริหำรงำนบุคคล 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำวินิจฉยั
เร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๙๘ ประธำน ประธำนสภำคณำจำรย์และพนักงำน - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
สภำคณำจำรย์และพนักงำน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๙๙ ประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำรอื่น ผู้ที่เคยด ำรงต ำแหน่งบริหำรระดับสูงของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนที่
เทียบเท่ำ หรือผู้บริหำรระดับสูงของ
รัฐวิสำหกิจหรือองค์กำรมหำชน หรือ
กรรมกำรผู้จัดกำรในบริษัทท่ีมีทุนจด
ทะเบียนไม่ต ำกว่ำสี่ร้อยลำ้นบำท หรือผู้ที่
คณะกรรมกำรสรรหำพจิำรณำแล้วเห็นวำ่มี
คุณสมบัติเทยีบเคียงได ้

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
อธิกำรบดี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



  -๒๒-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๐๐ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ซึง่มีระยะเวลำตั้งแต่ ๑ 

ตุลำคม ของปีหนึ่ง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยำยน
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนัน้เป็น
ช่ือส ำหรับปงีบประมำณ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ส ำนักกิจกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผ 
๑๐๑ ผู้ด ำรงต ำแหนง่บริหำร อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

คณบดี รองคณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน รอง
ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนงำนที่เทียบเท่ำ
คณะ และรองหัวหนำ้ส่วนงำนที่เทียบเท่ำคณะ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
อัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทนของผู้
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑๐๒ รองอธิกำรบด ี รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 
 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คุณสมบัต ิคุณสมบัติอ่ืนและลักษณะ
ต้องห้ำมของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วย
อธิกำรบด ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตสพุรรณบุรี - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

๑๐๓ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี ผู้ช่วยอธิกำรบดีมหำวิทยำลยัสวนดสุิต - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คุณสมบัต ิคุณสมบัติอ่ืนและลักษณะ
ต้องห้ำมของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วย
อธิกำรบด ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๐๔ ผู้บริหำร ผู้ที่ด ำรงต ำแหนง่สำยบริหำร ตำม ข้อ ๑๐ 
(ก) แห่งข้อบงัคับมหำวิทยำลยัสวนดสุิต ว่ำ
ด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
จรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



  -๒๓-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๐๕ ผู้บริหำรจำกบุคคลภำยนอก ผู้ด ำรงต ำแหนง่อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี 

คณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบนั หรือหัวหนำ้ส่วนงำนอื่นท่ีเทียบเท่ำ
คณะ ที่มำจำกบุคคลภำยนอก 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้บริหำรจำกบุคคลภำยนอก พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๑๐๖ เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยสวนดสุิต - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๑๐๗ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำม
ช ำนำญในด้ำนบ่มเพำะวิสำหกิจ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบ่มเพำะวิสำหกจิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำม
ช ำนำญในด้ำนบริหำรนวตักรรมกำรวิจัย 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑๐๘ ผู้บังคับบัญชำ บุคคลที่ด ำรงต ำแหนง่สำยบริหำรตำม ข้อ 
๑๐ (ก) แหง่ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต 
ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรด ำเนนิกำรทำงวินัยของพนักงำน
มหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๐๙ 
 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวทิยำลยัหรือ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต 
 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวทิยำลยัและ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรพิเศษ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ส ำนักกิจกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
หรือหัวหน้ำส่วนงำนอื่นท่ีเทยีบเท่ำคณะ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
หรือหัวหน้ำส่วนงำนอื่นท่ีเทยีบเท่ำคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



  -๒๔-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนยพ์ัฒนำทุนมนุษย์ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรศูนยพ์ัฒนำทนุมนษุย์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ผู้อ ำนวยกำรหรือหัวหนำ้ส่วนงำนอื่นท่ี
เทียบเท่ำคณะทีไ่ม่ไดจ้ัดกำรเรียนกำรสอน 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรรักษำกำรแทนและกำรมอบอ ำนำจ
ให้ปฎิบัติกำรแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรสื่อและสิง่พิมพ์
กรำฟฟิคไซท ์
 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์
กรำฟฟิคไซท์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๑๐ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ผู้อ ำนวยกำรกองคลังมหำวิทยำลัยสวนดสุิต - ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑๑ หัวหน้ำส่วนงำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวทิยำลยั 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต คณบด ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรสถำบันหรือ
หัวหน้ำส่วนงำนอื่นท่ีเทยีบเทำ่คณะ และให้
หมำยควำมรวมถึงผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งโดยอนุโลมด้วย 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑๒ 
 

ผู้ปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลยั 
 

พนักงำนมหำวิทยำลยั ขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง
ของส่วนรำชกำร พนักงำนรำชกำร และ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรประเมินผลกำรปฏบิัตหิน้ำที่ของ
อธิกำรบดีและหัวหน้ำส่วนงำน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรด ำเนนิกำรทำงวินัยของพนักงำน
มหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๖๑ 



  -๒๕-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
พนักงำนมหำวิทยำลยั ขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง
ของส่วนรำชกำร และลูกจำ้งของ
มหำวิทยำลยั 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรกำรวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
อำจำรย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ค่ำตอบแทนหรือค่ำตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พนักงำนมหำวิทยำลยั ขำ้รำชกำร และ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมำยควำมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลยั 
ข้ำรำชกำร ลูกจำ้งของ ส่วนรำชกำร และ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต 
เร่ือง ข้อห้ำมกำรบังคับหรือปล่อยอำกำศ
ยำนซึง่ไม่มนีักบินประเภทอำกำศยำนที่
ควบคุมกำรบินจำกภำยนอก  
และวัตถุชนิดอื่นท่ีทรงตัวในบรรยำกำศ
ได้ภำยในบริเวณมหำวิทยำลยั พ.ศ.
๒๕๖๑ 

๑๑๓ ผู้ปฏิบตัิงำน 
 

พนักงำนมหำวิทยำลยั ขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง
ของส่วนรำชกำร และลูกจำ้งของ
มหำวิทยำลยั 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
จรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมำยควำมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลยั 
ข้ำรำชกำร ลูกจำ้งของส่วนรำชกำร และ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย แลว้แต่กรณี 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำท ำ
กำร แบบเหมำจำ่ย พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมำยควำมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลยั 
ข้ำรำชกำร ลูกจำ้งของส่วนรำชกำร และ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย แลว้แต่กรณี 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำท ำ
กำร พ.ศ.๒๕๖๑ 



  -๒๖-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
พนักงำนมหำวิทยำลยั ขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง
ของส่วนรำชกำร พนักงำนรำชกำร และ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัยในคณะนั้น 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑๔ ผู้ปฏิบตัิงำนในโรงเรียน ผู้ปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลยัที่สังกัดโรงเรียน
สำธิต 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
โรงเรียนสำธติละอออุทิศ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๑๕ ผู้รับผิดชอบโครงกำรพิเศษ ส่วนงำน หน่วยงำน คณะบุคคล หรือบุคคล
ที่รับผิดชอบกำรบริหำรจดักำรโครงกำร
พิเศษ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
โครงกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๑๖ ผู้จัดกำร ผู้จัดกำรโครงกำรในก ำกับของส ำนักกิจกำร
พิเศษ ท่ีได้รับกำรแต่งตัง้และ มอบหมำย
ภำระงำน โดยอธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดี
ที่ได้รับมอบหมำยให้บริหำรโครงกำรใน
ก ำกับ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ส ำนักกิจกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้จัดกำรหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบ่มเพำะวิสำหกจิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้จัดกำรหน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ผู้จัดกำรสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๑๗ ผู้จัดกำรโรงเรยีนสำธิต ผู้ปฏิบตัิงำนในโรงเรียนสำธติที่เปิด ณ วิทยำ
เขต หรือศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ที่ได้รับ
แต่งตัง้โดยอธิกำรบดี หรือผู้อ ำนวยกำรให้
บริหำรโรงเรียนสำธิตที่เปิด ณ วิทยำเขต 
หรือศนูย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
โรงเรียนสำธติละอออุทิศ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑๑๘ ผู้จัดกำรกองทุน ผู้จัดกำรกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสะสมเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๑๑๙ ผู้รับผิดชอบโครงกำรพิเศษ ส่วนงำน หน่วยงำน คณะบุคคล หรือบุคคลที่
รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรพิเศษ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
โครงกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



  -๒๗-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๒๐ ผู้ด ำรงต ำแหนง่สำยวิชำกำร พนักงำนมหำวิทยำลยั ขำ้รำชกำร และ

ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัยที่ด ำรงต ำแหน่ง
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย ์

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรก ำหนดภำระงำนของผู้ด ำรงต ำแหนง่
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

๑๒๑ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ผู้ปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลยัที่ได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรเงนิกำรบัญชีใน
ส่วนงำนของมหำวิทยำลัย และให้
หมำยควำมรวมถึงศูนย์กำรศกึษำนอกสถำน
ที่ตั้งโดยอนุโลมด้วย 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๒๒ ผู้สืบสันดำน บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของพนักงำน
มหำวิทยำลยั 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
หลักเกณฑ์ อัตรำ และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สงเครำะห์พนักงำนมหำวิทยำลยั กรณี
เสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒๓ ผู้รับผลประโยชน ์ บิดำ มำรดำ คู่สมรสและผู้สบืสันดำนของ
พนักงำนมหำวิทยำลยัและหมำยควำม
รวมถึงบุคคลที่พนักงำนมหำวิทยำลยัแสดง
เจตนำระบุให้เป็นผู้รับผลประโยชน ์

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
หลักเกณฑ์ อัตรำ และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สงเครำะห์พนักงำนมหำวิทยำลยั กรณี
เสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒๔ ผู้ขอรับกำรแต่งตั้ง พนักงำนมหำวิทยำลยัผู้ขอรับกำรแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร ช ำนำญกำร
พิเศษ ระดับเช่ียวชำญ และระดับเช่ียวชำญ
พิเศษ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒๕ ผู้ร้องทุกข ์ พนักงำนมหำวิทยำลยั - ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำวินิจฉยั
เร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๒๖ ผู้ให้ข้อมูล ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ กองบริหำรงำน
บุคคลและกองคลงั มหำวิทยำลยัสวนดุสิต 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง ข้อ
ก ำหนดกำรใช้และกำรเผยแพร่ข้อมูล 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๒๗ ผู้เผยแพร่ข้อมลู ส ำนักบริหำรกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศมหำวิทยำลัยสวนดสุิต 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง ข้อ
ก ำหนดกำรใช้และกำรเผยแพร่ข้อมูล 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
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  -๒๘-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๒๘ ผู้ใช้ข้อมูล บุคคล หลักสตูร คณะ ส่วนงำนเทียบเท่ำ

คณะ วิทยำเขต และศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง 
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ  

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง ข้อ
ก ำหนดกำรใช้และกำรเผยแพร่ข้อมูล 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๒๙ ผู้ดูแลข้อมูล ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง ข้อ
ก ำหนดกำรใช้และกำรเผยแพร่ข้อมูล 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๓๐ ผู้เกี่ยวข้อง หมำยควำมว่ำ คูส่มรส บุตร บิดำมำรดำ พี่
น้อง ญำต ิของคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ ผูบ้ริหำร พนักงำน
มหำวิทยำลยัหรือผู้ปฏิบัตงิำนของ
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
นโยบำยกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรให้
หรือรับสินบน พ.ศ.๒๕๖๑ 

พ 
๑๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงำนมหำวิทยำลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงำนมหำวิทยำลยัสวนดสุิต 
 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรเปลี่ยนสถำนภำพบุคลำกรตำม
สัญญำจำ้งเปน็พนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
อัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทนของผู้
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรเปลี่ยนสถำนภำพข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร และลูกจำ้งของส่วน
รำชกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือ 
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  -๒๙-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
เคร่ืองแบบพนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของ
พนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
หลักเกณฑ์ อัตรำ และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สงเครำะห์พนักงำนมหำวิทยำลยั กรณี
เสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
จรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรด ำเนนิกำรทำงวินัยของพนักงำน
มหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พนักงำนมหำวิทยำลยัสำยสนับสนุนประเภท
วิชำชีพเฉพำะ หรือเช่ียวชำญเฉพำะ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ 
พ .ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

๑๓๒ พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุน 

พนักงำนมหำวิทยำลยัที่ปฏิบตัิงำนในสำย
สนับสนุน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัจำกพนักงำน
มหำวิทยำลยัสำยสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๓๓ พนักงำน ผู้ปฏิบตัิงำนในมหำวิทยำลยัสำยสนบัสนนุ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
สภำคณำจำรยแ์ละพนกังำน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้ช่วยผูจ้ัดกำร หัวหนำ้ฝำ่ยและบุคคลที่
ปฏิบัตงิำนในสวนดสุิตโฮมเบเกอร่ี 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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  -๓๐-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๓๔ 

 
 
 
 

 
 

พนักงำนรำชกำร 
 
 
 
 
 

พนักงำนรำชกำรของมหำวิทยำลัยสวนดสุิต 
 
 
 
 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรเปลี่ยนสถำนภำพข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร และลูกจำ้งของส่วน
รำชกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๓๕ 
 
 

 

พนักงำนรำชกำร 
 
 
 

บุคคลซึ่งได้รับกำรจ้ำงตำมสญัญำจำ้งโดย 
ได้รับค่ำตอบแทนจำกงบประมำณของส่วน
รำชกำร เพื่อเป็นพนักงำนของรัฐในกำร
ปฏิบัตงิำน ให้กับส่วนรำชกำรนั้น 
 

- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
พนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๘ 

๑๓๖ พนักงำนผู้รับค ำร้องทุกข ์ เจ้ำหน้ำที่ ที่อธิกำรบดีมอบหมำยให้เป็น
ผู้ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรรับค ำร้องทุกข์ กำร
ตรวจค ำร้องทุกข์ และกำรด ำเนินงำนธุรกำร
อย่ำงอื่นตำมระเบียบนี้ และให้หมำยควำม
รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ท่ีมหีน้ำที่รับหนังสือตำม
ระเบียบว่ำด้วยงำนสำรบรรณด้วย 
 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำวินิจฉยั
เร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๓๗ พนักงำนผู้รับผิดชอบส ำนวน เจ้ำหน้ำที่ ท่ีประธำนกรรมกำรอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคลมอบหมำยให้
รับผิดชอบส ำนวนเร่ืองร้องทกุข์ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำวินิจฉยั
เร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๑๓๘ พัสด ุ หมำยควำมว่ำ สินคำ้ งำนบริกำร งำน
ก่อสร้ำง งำนจำ้งที่ปรึกษำและงำนจ้ำง
ออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง รวมทั้ง
กำรด ำเนนิกำรอ่ืน ตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
มำตรกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยั
สวนดสุิตเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำร
จัดซื้อจดัจำ้ง พ.ศ.๒๕๖๑ 
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  -๓๑-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 

ภ 
๑๓๙ ภำระงำนสอน กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ท่ีครอบคลุมกำร

สอนทุกประเภท เช่น งำนสอนแบบบรรยำย 
งำนสอนปฏิบัติกำร งำนสอนภำคสนำม งำน
ควบคุมวิทยำนพินธ์ เปน็ต้น หรืองำนที่
มหำวิทยำลยัอนุมัติใหน้ับเปน็ภำระงำนสอนได ้

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรก ำหนดภำระงำนของผู้ด ำรงต ำแหนง่
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๑๔๐ ภำระงำนวจิัยและงำนวิชำกำรอื่น งำนศึกษำค้นคว้ำอยำ่งมีระบบตำม
กระบวนกำรวิธีวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้
ใหม่หรือต่อยอดองค์ควำมรู้เดิมท่ีจะน ำไปสู่
กำรประยุกต์ในด้ำนต่ำงๆ ทัง้นี้ รวมถึงกำร
วิจัยและพัฒนำร่วมกับภำคอุตสำหกรรม 
ภำคธุรกิจบริกำร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
แก้ปัญหำเชิงเทคนิคและวิศวกรรม กำร
จัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำร
บริหำรจัดกำร รวมถึงงำนวิชำกำรประเภท
อื่นๆ ตำมประกำศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรพจิำรณำแตง่ตัง้บคุคลให้ด ำรง
ต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                     
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์   

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรก ำหนดภำระงำนของผู้ด ำรงต ำแหนง่
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์                
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๔๑ ภำระงำนบริกำรวิชำกำร งำนที่มีลักษณะน ำควำมรู้ท่ีมอียู่แล้วไปช่วย
ท ำควำมเขำ้ใจกับปญัหำ แกป้ัญหำ หรือ
ปรับปรุงพัฒนำตำมควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงงำนสง่เสริมเผยแพร่
ควำมรู้ ทั้งดำ้นวิชำกำรและวชิำชีพต่อกลุ่ม
บุคคล สังคม 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรก ำหนดภำระงำนของผู้ด ำรงต ำแหนง่
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์                
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๔๒ ภำระงำนท ำนุบ ำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

งำนหรือกิจกรรมเพื่อท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นกำรด ำรงไว้ซึง่คุณคำ่ 
อัตลักษณ์ของท้องถิน่ เอกลกัษณ์ของชำติ 
รวมทั้งปลูกฝงัควำมเป็นชำตใินลักษณะ
ต่ำงๆ และรวมถึงภำระงำนทีม่ีส่วนร่วมหรือ
ด ำเนินกำรให้กับมหำวิทลัย ชุมชน หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรก ำหนดภำระงำนของผู้ด ำรงต ำแหนง่
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์                
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



  -๓๒-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
รวมทั้งงำนหรือกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรให้เกิด
ควำมเข้มแข็งของวัฒนธรรมสวนดสุิตด้วย 

ม 
๑๔๓ มำรดำ มำรดำของพนักงำนมหำวิทยำลยั - ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 

หลักเกณฑ์ อัตรำ และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สงเครำะห์พนักงำนมหำวิทยำลยั กรณี
เสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

ร 
๑๔๔ ระบบ ขั้นตอนกำรปฏบิัติงำนที่มีก ำหนดอยำ่ง

ชัดเจนว่ำต้องท ำอะไรบำ้งเพือ่ให้ได้ผล
ออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำร
ปฏิบัตงิำนจะต้องปรำกฏใหท้รำบโดยทั่วกัน
ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอื่น 
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 
ปัจจยัน ำเข้ำ กำรบวนกำร ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงกัน 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและกำรประเมินส่วน
งำน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ระบบกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงนิ และ
บัญชี ของมหำวิทยำลยัสวนดุสิตด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปฏิบัตผิำ่นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผำ่นช่องทำงอื่น ที่
มหำวิทยำลยัก ำหนดก่อนน ำข้อมูลเข้ำเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๔๕ ระดับช ำนำญกำร ระดับต ำแหนง่ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ที่ปฏิบัตงิำนตำมมำตรฐำนกำรก ำหนด
ต ำแหนง่ระดับช ำนำญกำร 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
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  -๓๓-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๔๖ ระดับช ำนำญกำรพเิศษ ระดับต ำแหนง่ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 

ที่ปฏิบัตงิำนตำมมำตรฐำนกำรก ำหนด
ต ำแหนง่ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๑๔๗ ระดับเช่ียวชำญ ระดับต ำแหนง่ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ที่ปฏิบัตงิำนตำมมำตรฐำนกำรก ำหนด
ต ำแหนง่ระดับเช่ียวชำญ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๑๔๘ ระดับเช่ียวชำญพิเศษ ระดับต ำแหนง่ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ที่ปฏิบัตงิำนตำมมำตรฐำนกำรก ำหนด
ต ำแหนง่ระดับเช่ียวชำญพิเศษ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑๔๙ ระดับข้อมูล กำรจัดกำรระดับควำมส ำคัญของข้อมูลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มี ๔ ระดับ ได้แก่ 
ระดับลับที่สุด ระดับลบัมำก ระดับลับ 
ระดับข้อมูลทั่วไป 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง ข้อ
ก ำหนดกำรใช้และกำรเผยแพร่ข้อมูล 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ล 
๑๕๐ ลูกจำ้งของส่วนรำชกำร ลูกจำ้งของส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลยั

สวนดสุิต 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรเปลี่ยนสถำนภำพข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร และลูกจำ้งของส่วน
รำชกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  -๓๔-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๕๑ 

 
 
 

 

ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 

ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 
 
 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรเปลี่ยนสถำนภำพข้ำรำชกำร 
พนักงำนรำชกำร และลูกจำ้งของส่วน
รำชกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือ
ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
อัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทนของผู้
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บุคลำกรที่มหำวิทยำลัยจำ้งให้ปฏิบัตงิำนที่มี
ลักษณะเป็นกำรช่ัวครำวเปน็กำรเฉพำะกิจ 
งำนที่มีลักษณะยงัไม่เปน็กำรถำวร 

- ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เร่ือง 
แนวทำงกำรจ้ำงลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยใน
ต ำแหน่งอำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมำยควำมรวมถึงลูกจำ้งโครงกำรพิเศษ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กองทุนสะสมเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บุคคลที่มหำวิทยำลัยจ้ำงใหป้ฏิบัตงิำนที่มี
ลักษณะเป็นกำรช่ัวครำว เปน็กำรเฉพำะกิจ 
งำนที่มีลักษณะยงัไม่เปน็กำรถำวร 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๕๒ ลูกจำ้งประจ ำโครงกำร บุคคลที่ศูนยพ์ัฒนำทุนมนุษยจ์้ำงเพื่อมำ
ปฏิบัตงิำนเฉพำะกิจตำมโครงกำรของศูนย์
พัฒนำทุนมนุษย ์

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรศูนยพ์ัฒนำทนุมนษุย์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

ลูกจำ้งทีส่วนดสุิตโพลจำ้งเพือ่มำปฏิบัตงิำน
เฉพำะกิจตำมโครงกำรของสวนดุสิตโพล 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรสวนดุสิตโพล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑๕๓  บุคคลทีศู่นย์บริกำรสื่อและสิง่พิมพ์กรำฟฟิค
ไซท ์จำ้งเพื่อมำปฏิบัตงิำนเฉพำะกิจตำม
โครงกำรของศูนย์บริกำรสื่อและสิง่พิมพ์
กรำฟฟิคไซท ์
 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์
กรำฟฟิคไซท์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๕๔ 
 

ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัย ลูกจำ้งของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต - ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
อัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทนของผู้
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



  -๓๕-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 

ว 
๑๕๕ วิทยำเขต เขตกำรศึกษำซึง่ประกอบด้วยส่วนงำนของ

มหำวิทยำลยัที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำมท่ี
มหำวิทยำลยัก ำหนด 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

วิทยำเขตสุพรรณบุรี - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๑๕๖ เวลำปฏิบัตงิำน หมำยควำมว่ำ เวลำระหว่ำง ๐๘.๐๐ ถงึ 
๑๖.๐๐ น. หรือ ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. 
หรือ ๐๙.๐๐ ถงึ ๑๗.๐๐ น. แล้วแต่กรณี 
ของวันท ำกำร 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำท ำ
กำร แบบเหมำจำ่ย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำท ำ
กำร พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๕๗ วันท ำกำร หมำยควำมว่ำ วนัจันทร์ถงึวนัศุกร์ และให้
หมำยควำมรวมถึงวันท ำกำรที่มหำวิทยำลยั 
ก ำหนดเปน็อย่ำงอื่นด้วย  

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำท ำ
กำร แบบเหมำจำ่ย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำท ำ
กำร พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๕๘ วันหยุด หมำยควำมว่ำ วนัเสำร์ หรือวันอำทิตย์ หรือ
วันหยุดที่มหำวิทยำลยัก ำหนดไว้เป็นอยำ่ง
อื่น 
 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำท ำ
กำร แบบเหมำจำ่ย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต เรื่อง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำท ำ
กำร พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๕๙ วัตถุชนิดอื่นท่ีทรงตัวใน
บรรยำกำศได ้

วัตถุซึ่งไม่เป็นอำกำศยำนตำม กฎกระทรวง 
ก ำหนดวัตถซุึ่งไม่เป็นอำกำศยำน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แต่สำมำรถทรงตัวในบรรยำกำศโดย
ปฏิกิริยำแห่งอำกำศ 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต 
เร่ือง ข้อห้ำมกำรบังคับหรือปล่อยอำกำศ
ยำนซึง่ไม่มนีักบินประเภทอำกำศยำนที่
ควบคุมกำรบินจำกภำยนอก  
และวัตถุชนิดอื่นท่ีทรงตัวในบรรยำกำศ
ได้ภำยในบริเวณมหำวิทยำลยั พ.ศ.
๒๕๖๑ 



  -๓๖-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 

ศ 
๑๖๐ ศูนย์บริกำรสื่อและสิง่พิมพ์กรำฟ

ฟิคไซท ์
ศูนย์บริกำรสื่อและสิง่พิมพ์กรำฟฟิคไซท์ 
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์
กรำฟฟิคไซท์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๖๒ ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตัง้ สถำนทีจ่ัดกำรเรียนกำรสอน ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรจัดกำร
ศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของสถำบันอุดมศึกษำ
ของรัฐ 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๑๖๓ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย ์ ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์มหำวิทยำลัยสวนดสุิต - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ส 
๑๖๔ ส ำนัก หมำยควำมรวมถึง สถำบันหรือส่วนงำนอ่ืน

ที่เทียบเท่ำคณะท่ีไมไ่ดจ้ัดกำรเรียนกำรสอน 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
หรือหัวหน้ำส่วนงำนอื่นท่ีเทยีบเท่ำคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๖๕ 
 

 

ส ำนักงำน 
 
 

ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยหรือส ำนักงำนวิทยำ
เขต 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวทิยำลยัและ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต ๒๕๕๘ 

ส ำนักงำนวิทยำเขตสพุรรณบรีุ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนวิทยำเขตสุพรรณบรีุ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๖๖ สภำวิชำกำร สภำวิชำกำรมหำวิทยำลยัสวนดุสิต 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
สภำวิชำกำร ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ประธำนหลักสูตร อำจำรย์ผูรั้บผิดชอบ
หลักสตูรและอำจำรย์ที่ปรึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



  -๓๗-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๖๗ สภำมหำวิทยำลัย สภำมหำวิทยำลัยสวนดสุิต - ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 

กำรด ำเนนิกำรทำงวินัยของพนักงำน
มหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำวินิจฉยั
เร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ธรรมนูญนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๖๘ 
 

 

ส่วนงำน 
 
 

ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ส ำนกังำนวิทยำเขต 
คณะ ส ำนัก สถำบนัหรือส่วนงำนอื่นท่ี
เทียบเท่ำคณะ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรประเมินผลกำรปฏบิัตหิน้ำที่ของ
อธิกำรบดีและหัวหน้ำส่วนงำน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและกำรประเมินส่วน
งำน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรก ำหนดภำระงำนของผู้ด ำรงต ำแหนง่
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



  -๓๘-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
งำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของ
พนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินกำรวิจัย
ร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสงูหรอืสถำบันอื่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะ ส ำนัก สถำบนัหรือส่วนงำนอื่นท่ี
เทียบเท่ำคณะ 

-ระเบียบมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในส่วนงำนที่ต่ ำ
กว่ำกอง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ส ำนกังำนวิทยำเขต 
คณะ ส ำนัก สถำบนัหรือส่วนงำนอื่นท่ี
เทียบเท่ำคณะ และใหห้มำยควำมรวมถึง
หน่วยงำนอสิระ หรือส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในด้วย 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลยัสำย
สนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เช่ียวชำญเฉพำะใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ส ำนกังำนวิทยำเขต 
คณะ ส ำนัก สถำบนัหรือส่วนงำนอื่นท่ี
เทียบเท่ำคณะ และใหห้มำยควำมรวมถึง
ศูนย์กำรศึกษำนอกสถำนทีต่ัง้โดยอนุโลม
ด้วย 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
เบิกจ่ำยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๖๙ ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลยั
สวนดสุิต 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และ
ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๗๐ สถำบนัวิจัยและพัฒนำ สถำบนัวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลยัสวน
ดุสิต 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรกำรวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบ่มเพำะวิสำหกจิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/sdu-law-sec-44.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/sdu-law-sec-44.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/sdu-law-sec-44.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/sdu-law-sec-44.pdf
http://sdulaw.dusit.ac.th/main/wp-content/regular/file/sdu-law-sec-44.pdf


  -๓๙-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 
๑๗๑ ส ำนักกิจกำรพิเศษ ส ำนักกิจกำรพิเศษมหำวิทยำลัยสวนดสุิต - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 

ส ำนักกิจกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗๒ ส ำนักงำนอ ำนวยกำร ส ำนักงำนอ ำนวยกำร ส ำนักกิจกำรพิเศษ - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 

ส ำนักกิจกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗๓ ส่วนงำนเจ้ำของเร่ือง ส่วนงำนที่ออกหนงัสือนัน้ - ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 

งำนสำรบรรณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗๔ สัญญำจำ้ง สัญญำจำ้งผู้บริหำรจำกบุคคลภำยนอก 

 
 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ผู้บริหำรจำกบุคคลภำยนอก พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

สัญญำจำ้งพนักงำนมหำวิทยำลยัหรือสญัญำ
จ้ำงลูกจ้ำงของมหำวิทยำลยั 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๗๕ สถำนศึกษำชั้นสงู สถำบนัอุดมศึกษำของรัฐหรอืในก ำกับของ
รัฐ รวมทั้งสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน และให้
หมำยควำมรวมถึง สถำบันวจิัย สถำบัน
ฝึกอบรมวิชำชีพชั้นสงู สถำบนัวิชำชีพเฉพำะ
ทำงช้ันสูง หน่วยงำนที่ให้บริกำรด้ำนวิชำชพี
ช้ันสูง ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนจัดตั้ง
ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยไดรั้บกำรรับรอง
วิทยฐำนะ และมำตรฐำนจำกหน่วยงำนของ
รัฐหรือหน่วยงำนอื่นท่ีรัฐมอบหมำย ทั้งใน
ประเทศ หรือต่ำงประเทศ หรือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินกำรวิจัย
ร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสงูหรอืสถำบันอื่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๗๖ สถำบนัอื่น สถำบนัที่เทียบเท่ำสถำนศึกษำชั้นสูง - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินกำรวิจัย
ร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสงูหรอืสถำบันอื่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๗๗ สภำนักศึกษำ สภำนักศึกษำมหำวิทยำลยัสวนดุสิต ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ธรรมนูญนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๑๗๘ สโมสรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำของคณะ วิทยำเขต หรือ
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตัง้ แล้วแต่กรณี 
 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ธรรมนูญนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ 



  -๔๐-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 

ห 
๑๗๙ หน่วยงำน หน่วยงำนภำยในส่วนงำน 

 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
งำนสำรบรรณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
จรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หน่วยงำนภำยในส่วนงำนที่ต่ ำกว่ำกอง 
 

-ระเบียบมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในส่วนงำนที่ต่ ำ
กว่ำกอง พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๘๐ หน่วยบ่มเพำะวิสำหกจิ หน่วยบ่มเพำะวิสำหกจิ มหำวิทยำลยัสวน
ดุสิต 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบ่มเพำะวิสำหกจิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๘๑ หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย 
มหำวิทยำลยัสวนดุสติ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
หน่วยบริหำรนวัตกรรมกำรวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๑๘๒ หลักสตูร หลักสตูรกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตที่
ได้รับอนุมัติโดย สภำมหำวิทยำลัย 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ประธำนหลักสูตร อำจำรย์ผูรั้บผิดชอบ
หลักสตูรและอำจำรย์ที่ปรึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๑๘๓ หัวหน้ำส ำนักงำน หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำร ส ำนักกิจกำร
พิเศษ 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 
ส ำนักกิจกำรพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๘๔ หน่วยงำนอสิระเจ้ำของเร่ือง หน่วยงำนอสิระ ตำมประกำศมหำวิทยำลยั
สวนดสุิต เรื่อง กำรแบง่หน่วยงำนภำยใน
ของส่วนงำน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีอ่อกหนังสือนั้น 

- ระเบียบมหำวิทยำลยัสวนดสุิต วำ่ด้วย 
งำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๘๕ หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในส่วนงำน
ที่ต่ ำกว่ำกอง 

บุคคลที่มหำวิทยำลัยแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหนง่หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในส่วนงำนที่
ต่ ำกว่ำกอง และหมำยควำมรวมถึงผู้
รักษำกำรในต ำแหน่งหรือผู้รักษำกำรแทน
ดังกลำ่ว 
 

-ระเบียบมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
หัวหน้ำหน่วยงำนภำยในส่วนงำนที่ต่ ำ
กว่ำกอง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 



  -๔๑-  
 
 

ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ล ำดบั ค ำ นิยำมตำม ข้อบงัคับ / ระเบียบ / ประกำศ ที่มำ 

อ 
๑๘๖ อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยสวนดุสิต - ข้อบังคับมหำวิทยำลยัสวนดุสิต วำ่ด้วย 

กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 

๑๘๗ องค์กำรนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำมหำวิทยำลยัสวนดสุิต ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดสุิต วำ่ด้วย 
ธรรมนูญนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑๘๘ อำกำศยำนที่ควบคุมกำรบินจำก
ภำยนอก 

หมำยควำมว่ำ อำกำรยำนทีค่วบคุมกำรบิน 
โดยผู้ควบคุมกำรบินอยูภ่ำยนอกอำกำศยำน
และใช้ระบบควบคุมอำกำศยำน 

ประกำศมหำวิทยำลยัสวนดสุิต 
เร่ือง ข้อห้ำมกำรบังคับหรือปล่อยอำกำศ
ยำนซึง่ไม่มนีักบินประเภทอำกำศยำนที่
ควบคุมกำรบินจำกภำยนอก  
และวตัถุชนิดอื่นท่ีทรงตัวในบรรยำกำศ
ได้ภำยในบริเวณมหำวิทยำลยั พ.ศ.
๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


