
สรุปจ ำนวนกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 

ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น ระดับช ำนำญกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

สังกัด / ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 

• เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 1 

• บัณฑิตวิทยาลัย 1 

• เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 

โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ 1 

• เจ้าหน้าที่ส านักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 3 

• นักวิจัย 3 

ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 2 

• เจ้าหน้าที่ส านักงาน (การเงินและบัญชี) 1 

• นิติกร 1 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 

• เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 1 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 1 

• เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 1 

รวมจ ำนวน (คน) 10 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
โดย กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 



 

 

กำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ 

ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น ระดับช ำนำญกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด
วันท่ีได้รับอนุมัติ

แต่งต้ัง
เลขท่ีค ำส่ัง

มติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำย

บุคลำกรฯ (คร้ังท่ี)
วันท่ี

1 นางนวลปราง รักษาภักดี เจ้าหน้าทีส่ านักงาน (บริหารงานทัว่ไป) บัณฑิตวิทยาลัย 10/9/2564 มสด.3172/2564 8(21)/2564 10/9/2564

2 นางจ านรรจา พลอยมุกดา เจ้าหน้าทีบ่ริการการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/9/2564 มสด.3173/2564 8(12)/2564 10/9/2564

3 นางสาววันวิสา ยิ้มประเสริฐ เจ้าหน้าทีส่ านักงาน (การเงินและบัญชี) ส านักงานมหาวิทยาลัย 10/9/2564 มสด.3174/2564 8(12)/2564 10/9/2564

4 นางสาวพัชรพร มาปู่ เจ้าหน้าทีส่ านักงาน (บริหารงานทัว่ไป) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 15/10/2564 มสด.4058/2564 9(13)/2564 15/10/2564

5 นางสาวจามรี กลางคาร เจ้าหน้าทีบ่ริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/11/2564 มสด.4415/2564 10(14)/2564 12/11/2564

6 นายธนภูมิ มาประเสริฐ นิติกร ส านักงานมหาวิทยาลัย 12/11/2564 มสด.4416/2564 10(14)/2564 12/11/2564

7 นางสาววาสนา จันทร์จ่าย เจ้าหน้าทีบ่ริการการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 8/12/2564 มสด.4676/2564 12(16)/2564 8/12/2564

8 นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 11/2/2565 มสด.537/2565 2(18)/2565 11/2/2565

9 นางสาวณิชาภัส ต้ังบวรพิมล นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 11/2/2565 มสด.538/2565 2(18)/2565 11/2/2565

10 นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 11/2/2565 มสด.539/2565 2(18)/2565 11/2/2565  















 

คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่      ๔๖๗๖/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ระดับชํานาญการ

___________________________

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และ ๑๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การแตงตั้งพนกังาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนประเภทวชิาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงสงูขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ ๑๒(๑๖)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงแตงตั้งนางสาววาสนา จันทรจาย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเจาหนาที่บริการการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน) ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริการการศึกษา ระดับชํานาญการ ตามบัญชีแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ นี้

 ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป                          

 
 
   สั่ง ณ  วันท่ี   ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 
(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
09ธ.ค.64  เวลา 14:28:11  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RAAwA-EEARQ-BBADI-AOABF



 

คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่      ๕๓๗/๒๕๖๕

เรื่อง   แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ

ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ระดับชํานาญการ

___________________________

             อาศยัอํานาจตามความในขอ ๔ และ ๑๓ แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลัยสวนดสุติ วาดวย การแตงตัง้ พนกังาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุประเภทวชิาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงสงูขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกบั
มตท่ีิประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจํามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่ ๒(๑๘)/๒๕๖๕ เมือ่วันที ่ ๑๑
กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จงึแตงตัง้นางสาวชลากร อยูคเชนทร พนกังานมหาวทิยาลยั ตําแหนงนกัวจิยั ระดบัปฏบิตักิาร สงักัด
สถาบันวิจยัและพัฒนา (สํานกังานอํานวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา) ใหดํารงตําแหนงนกัวจิยั ระดบัชํานาญการ  ตาม
บัญชีแนบทายคําสัง่มหาวิทยาลยัฯ นี ้

 

             ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป

 
 
   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 
(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15ก.พ.65  เวลา 09:32:08  Non-PKI Server Sign

Signature Code : QwAxA-DAAQw-BCADY-AMgBD



 

คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่      ๕๓๘/๒๕๖๕

เรื่อง   แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ

ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ระดับชํานาญการ

___________________________

        อาศยัอํานาจตามความในขอ ๔ และ ๑๓ แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยัสวนดสุติ วาดวย การแตงตัง้

พนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงสงูขึน้  พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกอบกับมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายบคุลากรประจํามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่๒(๑๘)/๒๕๖๕ เมือ่วัน

ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จงึแตงตัง้นางสาวณชิาภสั ตัง้บวรพมิล พนกังานมหาวทิยาลยั ตําแหนงนกัวิจยั ระดบัปฏบิตัิ
การ สงักัดสถาบันวิจยัและพัฒนา (สํานกังานอํานวยการสถาบนัวจัิยและพัฒนา)  ใหดํารงตําแหนงนกัวจิยั ระดบัชํานาญ
การ ตามบัญชแีนบทายคําสัง่มหาวิทยาลัยฯ นี ้

 

                     ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป     

 
 
   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 
(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15ก.พ.65  เวลา 09:49:19  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OAAzA-DkARA-BDADI-AMwA3



 

คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่      ๕๓๙/๒๕๖๕

เรื่อง   แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ

ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ระดับชํานาญการ

___________________________

อาศยัอํานาจตามความในขอ ๔ และ ๑๓ แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยัสวนดสุติ วาดวย การแตงตัง้พนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุประเภทวชิาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงสงูขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกบั
มตท่ีิประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจํามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่ ๒(๑๘)/๒๕๖๕ เมือ่วันที ่ ๑๑
กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จงึแตงตัง้นางสาวณปภร เจีย้วเหง พนกังานมหาวทิยาลัย ตําแหนงนกัวจิยั ระดบัปฏบิตักิาร สงักดั
สถาบันวิจยัและพัฒนา (สํานกังานอํานวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา) ใหดํารงตําแหนงนกัวจิยั ระดบัชํานาญการ  ตาม
บัญชีแนบทายคําสัง่มหาวิทยาลยัฯ นี้

  

             ท้ังน้ี  ตัง้แตวันท่ี ๑๑ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป          

 
 
   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 
(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15ก.พ.65  เวลา 09:49:37  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQBCA-EEAOA-A5ADM-ANQA0




