
 
๑ 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

เร่ือง รายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืกเพื่อรายงานตัวและจ้างเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
………………………………..    

   

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้พิจารณารายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อาศัยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบรายช่ือผู้ผ่าน
การคัดเลือกเพื่อรายงานตัวและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
คัดเลือกเพื่อรายงานตัวและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 

 
บัญชีรายชื่อที่ ๑ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

สายวิชาการ   
 ๑.๑ ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์
 
ล าดับที่ ค าน าหน้า - ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูชิตต์ ภูรปิาณิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

๒ อาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ อาจารย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  
ศูนย์การศึกษา ล าปาง 

๓ อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิตา จุลกนิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

๕ อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

๖ อาจารย์อินสอน  จันต๊ะ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษา ล าปาง 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชารินี ใจเอ้ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
ศูนย์การศึกษา ตรัง 

๘ อาจารย์กนกวรรณ  กุลสุทธิ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๙ อาจารย์อุดมญา พันธนิตย์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

๑๐ อาจารย์วิไลวรรณ  หมายดี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษา ล าปาง 

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรพร ศุภกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ 

๑๒ อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ อาจารย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 



 
๒ 

 

ล าดับที่ ค าน าหน้า - ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
๑๓ อาจารย์ปาริฉัตร  พรหมสวัสดิ์ อาจารย์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 

๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยะดา จันทรังษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

๑๕ อาจารย์ธนพรรณ  เพชรเศษ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิ ชารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

๑๗ อาจารย์วราภรณ์ วัฒนเขจร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวัตถ์  กุลชนะภควัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

๒๐ อาจารย์สกุณ พานิชเจริญนาม อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

๒๑ อาจารย์พราวธีมา  ศรีระทุ อาจารย์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 

๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพจน์  แก้วย่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๓ อาจารย์ชนาภา  นิโครธานนท์ อาจารย์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 

๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณชัย เดชสังกรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พิมพ์ทองงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๖ อาจารย์วินิตา  หงส์วรพิพัฒน์ อาจารย์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 

๒๗ อาจารย์ตระกูล รัมมะฉัตร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๘ อาจารย์ศุภิสรา ทองจรูญ อาจารย์ โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ  
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

๒๙ อาจารย์ฆนา วีระเดชะ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจ้างให้เป็นไปตามค าสั่งจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม          

รองอธิการบด ี

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามโครงสร้างบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ      
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยได้รับไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างเดิม 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์จะได้รับตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 
 ๑.๒ ต าแหน่งคร ู
 
ล าดับที ่ ค าน าหน้า - ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

๑ นางสาวอภิษฎา  ดาวพิเศษ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธติละอออุทิศ (กทม.) 
๒ นายพัชรพล  ศรีสิทธ์ิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธติละอออุทิศ   

สาขาสพุรรณบุรี 
๓ นางสาวปาจรีย์  นาคะประทีป ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธติละอออุทิศ (กทม.) 
๔ นางสาวสุวรรณ  แก้วกงพาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธติละอออุทิศ   

สาขาสพุรรณบุรี 
๕ นางสาวธมลวรรณ  เช้ือบ่อคา ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธติละอออุทิศ (กทม.) 
๖ นายธนตัถ์  ชัยรัตน ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธติละอออุทิศ (กทม.) 
๗ นางสาวอาภรณ์รัตน์  รัตนวงศ ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธติละอออุทิศ (กทม.) 

 
ทั้งนี้  ระยะเวลาในการจ้างให้เป็นไปตามค าสั่งจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม               

รองอธิการบดี  
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามโครงสร้างบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 

ต าแหน่งครู จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างเดิม  
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์จะได้รับตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

  ให้ผู้มีรายช่ือตามบัญชีข้างต้นนี้รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกรอกข้อมูลตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้ ส่งผ่านระบบ e-Office ส่งมายัง นางสาวสุวิมล แมตสอง (ให้สิทธิ์รับทราบ/ให้ความเห็น/
เพื่อโปรดด าเนินการและลงนาม) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. 
หากพ้นจากก าหนดการนี้แล้ว มหาวิทยาลัยถือว่ามีผู้มีรายช่ือสละสิทธ์ิการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 
ก าหนดการท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ให้เป็นไป

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
 
  ประกาศ ณ วันที่   ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
  

 
     (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิโรจน์  ผลพนัธิน) 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 
 
 



 
๔ 

 
รายละเอียดแนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

เร่ือง รายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืกเพื่อรายงานตัวและจ้างเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ก าหนดการท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
กิจกรรม ก าหนดการ หมายเหต ุ

การรายงานตัว ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.  
 

ใช้แบบแนบท้ายประกาศ  
ส่งผ่านระบบ e-Office   
ถึง นางสาวสุวิมล แมตสอง 

การท าสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย  

 
และรบัเอกสารอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ยกเว้นวันหยุด 

(๑) ดาวน์โหลดแบบสัญญาจ้างและ    
ค าชี้แจงการท าสัญญาจา้งไดท้ี่เว็บไซต์
กองบริหารงานบุคคล 

https://personnel.dusit.ac.th 
(๒) ท าสญัญาจา้ง ณ กองกฎหมาย    

ช้ัน ๓ อาคารส านักงานมหาวทิยาลยั  
(๓) ติดต่อรับเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง      

ณ กองบริหารงานบุคคล (ตดิต่อ          
คุณอรพิชญา โทร ๕๑๕๕) 

ปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหม ่

สายวิชาการ   
ต าแหนง่อาจารย์  
ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหนง่
รองศาสตราจารย์ หรือต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์

วันท่ี ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

การปฐมนิเทศพนกังามหาวิทยาลัย   
ผ่านระบบอบรมออนไลน ์
http://onlinecourse.dusit.ac.th 

สายวิชาการ  
ต าแหนง่ครู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 
 

แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันการจ้างเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ที่  มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
วันท่ี ............. เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
เร่ือง   ขอรายงานตัวเพื่อรับการจา้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวและจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้มีรายชื่อตาม
บัญชีรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น 

ข้าพเจ้าขอยืนยันความประสงค์ และรับรองว่า 
 

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/...................................)..................................................................... 
๒. ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕   
ในต าแหน่ง........................................................สังกัด.................................................................................. 

ขอรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

๓. ปัจจุบันข้าพเจ้ามีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านเลขท่ี ................................................... หมู่ท่ี .................. 
ต าบล / แขวง ............................................................... อ าเภอ / เขต ....................................................................... 
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ..............................เบอร์ติดต่อ......................................................... 
 

๔. ข้าพเจ้าได้เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งหากข้าพเจ้ามีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าข้าพเจ้า     
สละสิทธ์ิการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 

๕. หากปรากฏว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ซึ่งเป็นเหตุให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่สามารถสั่งจ้างและแต่งตั้งได้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ารายงานมาข้างต้นนั้น เป็นความจริงทุกประการ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

ลงช่ือ .......................................................................... 
 

      (..........................................................................) 



 
๖ 

 
วิธีการน าส่งแบบรายงานตวั  
 

1. ให้ผู้มีสิทธิร์ายงานตัว เขียนขอ้มูล และ ลงนามใน “แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันกาจ้างเป็นพนกังาน
มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”  

2. สแกนเอกสาร “แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันการจ้างเป็นพนกังานมหาวิทยาลัยสวนดสุิต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕” นี้ แนบบันทึกข้อความส่งผา่นระบบ e-Office  มายัง “ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล”    

 
ข้อความตัวอย่าง ส าหรับการเขียนบันทึกข้อความ  โปรดคัดลอกและน าไปวางลงใน e-Office  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล :  คณุอรพิชญา  โทร.๕๑๕๕  

 
 

 
 

 

เรื่อง  ขอรายงานตัวเพ่ือยืนยันการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
 
 

 ข้าพเจ้า .............................................  ขอยืนยันการเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ
น าส่ง “แบบรายงานตัวเพ่ือยืนยันการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ” 
มาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
     

(ลงชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


