
ลําดับ ตําแหน่ง จํานวน (คน)
1 เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 3
2 เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ 1
3 เจ้าหน้าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) 4

8

สรุปจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ท่ีได้รับการแต่งตั้งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รวมจํานวน (คน)



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด วันที่ได้รับอนุมัติ
แต่งตั้ง เลขที่คําสั่ง

มติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบาย

บุคลากรฯ (ครั้งที่)
วันที่

1 นางสาวพัชพร วิภาศรีนิมิต เจ้าหน้าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง 13/11/2563 มสด.4550/2563 3/2563 13/11/2563

2 นายวัฒนวุฒิ ช้างชนะ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 13/11/2563 มสด.4552/2563 3/2563 13/11/2563

3 นางสาวสายใจ อยู่แท้กูล เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 13/11/2563 มสด.4551/2563 3/2563 13/11/2563

4 นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ เจ้าหน้าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) โรงเรียนการเรือน 11/2/2564 มสด.525/2564 1(5)/2564 11/2/2564

5 นางสาวประดับศรี เนตรนี เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11/2/2564 มสด.256/2564 1(5)/2564 11/2/2564

6 นางสุภัทรสจี สายวงศ์ฝั้น เจ้าหน้าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต 12/3/2564 มสด.863/2564 2(6)/2564 12/3/2564

7 นายสุทัน มุมแดง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12/3/2564 มสด.864/2564 2(6)/2564 12/3/2564

8 นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม เจ้าหน้าที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12/3/2564 มสด.865/2564 2(6)/2564 12/3/2564

การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564
โดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี ๔๕๕๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดํารง
ตําแหน่งสูงข้ึน ระดับชํานาญการ

___________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ และ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งต้ังพนักงาน

มหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนประเภทวชิาชพีเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งนางสาวพัชพร วิภาศรีนิมิต พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป) ระดับปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน 
(บริหารงานท่ัวไป) ระดับชํานาญการ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ น้ี

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ

13 พ.ย. 63  เวลา 21:02:22  Non-PKI Server Sign
Signature Code : NAA0A-DYAMw-A1AEI-ARABG



คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี ๔๕๕๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดํารง
ตําแหน่งสูงข้ึน ระดับชํานาญการ

___________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ และ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงแต่งต้ังนายวัฒนวุฒิ ช้างชนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้ดํารงตําแหน่งเจ้า
หน้าที่บริการการศึกษา ระดับชํานาญการ ตามบัญชีแนบท้ายคําส่ังมหาวิทยาลัยฯ น้ี

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ

13 พ.ย. 63  เวลา 21:02:57  Non-PKI Server Sign
Signature Code : QwA2A-DAAOQ-BEADU-AQgA1



คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ท่ี ๔๕๕๑/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดํารง
ตําแหน่งสูงข้ึน ระดับชํานาญการ

___________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ และ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งนางสาวสายใจ อยู่แท้กูล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจา้หน้าที่บริการการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริการการ
ศึกษา ระดับชํานาญการ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ น้ี

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ

13 พ.ย. 63  เวลา 21:02:40  Non-PKI Server Sign
Signature Code : NQA2A-DIARA-A1ADc-AMgA0














