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พระราชดํารัส 

 
 

“...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่องมาเป็น
เวลากว่า30 ปีแล้ว ทําให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่าง
มาก ไปทุกคร้ังก็มีความสุข อยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของ
เรา เป็นประโยชน์กับประชาชน เปน็ประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ใน
เร่ืองการดํารงชีวิต ในเรื่องความรู้ท่ัวไป และข้อสําคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดีท่ีเห็น

ประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันท่ีเป็นประโยชน์และเป็นกลไกท่ีพัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน 
และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบันหลักท่ีพัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก...” 

 
 
 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
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รู้จัก มรส. 2 

 

ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท เพ่ือให้ผู้สนใจเลือกศึกษาในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของแต่ละคน 

 ในยุคเร่ิมต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีช่ือว่า "วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี" ซึ่งก่อต้ังในปี พ.ศ. 
2516 และได้เปิดสอนในสาขาด้านครุศาสตร์ในรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.2519 

 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้กําหนดให้วิทยาลัยครู
สามารถจัดการศึกษาสาขาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากการจัดการ ศึกษาสาขาครุศาสตร์ได้ 

 จากจุดเริ่มต้นน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในขณะน้ันได้พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มภาคใต้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ มาตามลําดับ มีการ
ทําความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

 ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า "สถาบันราชภัฏ" ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารและพัฒนา
ด้านกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างมาก เมื่อมีการประการใช้พระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้นโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอย่างกว้างกวาง มีการเปิดรับนักศึกษาใน
สาขาวิชาต่างๆ เพ่ิมอีกหลายสาขา และใน พ.ศ. 2542 ได้จัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาโทเป็นรุ่นแรก 

 จากการพัฒนาด้านกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันด้านปัจจัยต่างๆ รอบด้านส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ด้าน สมดังเจตนาที่มุ่งมั่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงสุดเพ่ือตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาของนักเรียน และประชาชนทั่วไปในสาขาต่างๆ เพ่ือ
เป้าหมายในนักศึกษาเข้าสู่วงการวิชาการตามศักยภาพแห่งตนและตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา 

 

 



รู้จัก มรส. 3 

 

ค่านิยมหลัก 

 สร้างปัญญา ศรัทธาความดี 

ปรัชญา 

 สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน ์

 มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลังภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปณิธาน 

 องค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

วัฒนธรรมองค์กร 

 SRU SPIRIT  :  ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมภาคภูมิใจ 

อัตลักษณ์ 

 มีคุณธรรม นําปัญญา จิตอาสา ใฝ่รู้และสู้งาน 

 โดยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังน้ี 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2.  มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
3.  มีจิตอาสา และมีความเสียสละ 
4.  เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 



รู้จัก มรส. 4 

 

สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย 

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระโปรดเกล้าพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจํา
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปกลมรีต้ังกลางรูปเป็นรูปมหาอุณา
โลมอยู่ภายในวงจักร รอบวงรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ัน ฉัตรต้ังอยู่บนพระท่ีนั่ง
อัฐทิศ มีวงรีล้อมรอบบรรจุช่ือมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสีต่าง ๆ ดังน้ี 

 
สีนํ้าเงิน  แทน  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้กําหนดและพระราชทานนาม 
สีเขียว   แทน  แห่งที่ต้ังมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
สีทอง   แทน  ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 
สีส้ม     แทน  ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกล 
สีขาว   แทน  ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญแ์ห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สีประจํามหาวิทยาลัย 

 สีประจํามหาวิทยาลัย ได้แก่ สีฟ้า - แดง 

 

ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย 

 ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย ได้แก่ ดอกราชพฤกษ์ 

 



รู้จัก มรส. 5 

 

พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีสํานึกความเป็นไทย มีทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานมีความรัก
และผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือหนุนเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
2.  เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
3.  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4.  บริการวิชาการที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์
พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5.  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ิน และประเทศชาติโดยรวม แสวงหาความจริงและความรู้สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
.  สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและ
นักการเมืองให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาก้าวหน้า
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยจัดทํายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2578) 
ขึ้นมา ต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 
2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยมีการส่วนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
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โครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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ประเภทและช่ือตําแหนง่ของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
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ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
(หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ) 
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ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

ผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ตํ่ากว่าระดับกรมในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ สํานักงาน
อธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
ลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านแผนงาน 
 (1)  วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด 
 (2)  บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ของหน่วยงานตามที่กําหนด 
 (3)  ติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ให้ไปเป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานตามที่กําหนด 

 2.  ด้านบริหารงาน 
 (1)  กําหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 (2)  มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (3)  วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (4)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 (5)  ช้ีแจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางราชการของสถาบันอุดมศึกษาและ
ประเทศชาติ 
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 3.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (1)  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
 (2)  ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานที่มี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

 4.  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 (1)  วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบ
สูง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 
 (2)  ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร และงบประมาณจํานวนมากของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 

ผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี หรือในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่
มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารทั่วไปในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูง
มาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.  ด้านแผนงาน 
 (1)  วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด 
 (2)  บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ของหน่วยงานตามที่กําหนด 
 (3)  ติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ไปเป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ
หน่วยงานตามที่กําหนด 
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 2.  ด้านบริหารงาน 
 (1)  จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 (2)  มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (3)  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (4)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 (5)  ช้ีแจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติ 

 3.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (1)  จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
 (2)  ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 (3)  ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้
เกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

 4.  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 (1)  วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย    
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 
 (2)  ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร และงบประมาณ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
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ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
(หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ) 
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ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ศาสตราจารย ์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพช้ันสูง การให้คําปรึกษา แนะนํา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะ และความ
เช่ียวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการช้ันสูงที่ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์
ต่อวงวิชาการและวิชาชีพในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ ควบคุมและตรวจสอบ การวิจัยค้นคว้าอันเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิต
นักศึกษา ให้คําแนะนําปรึกษาทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

รองศาสตราจารย์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพช้ันสูง การให้คําปรึกษา แนะนํา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะ และความ
ชํานาญพิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการช้ันสูงที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และนําไป
ประยุกต์และบูรณาการได้อย่างกว้างขวาง ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยปฏิบัติ
ภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพช้ันสูง การให้คําปรึกษา แนะนํา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะและ      
ความชํานาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการช้ันสูงที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและนําไปใช้
ประโยชน์ได้ ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่
ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

อาจารย์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และ
วิชาชีพช้ันสูง การให้คําปรึกษา แนะนํา แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการช้ันสูง เป็น
ที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
(ลักษณะงานโดยทั่วไป) 
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ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

สายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดต้ัง เช่ือมโยงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศึกษา 
วิเคราะห์ ออกแบบเก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้คําสั่งต่างๆ 
กําหนดคุณลักษณะ ติดต้ังและใช้เครื่องมือและชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้
คําปรึกษา แนะนํา อบรม เก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเช่ียวชาญ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

 

สายงานสถาปัตยกรรม ตําแหน่งสถาปนิก 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบแปลนอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 สถาปนิก ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 สถาปนิก ระดับเช่ียวชาญ 
 สถาปนิก ระดับชํานาญการพิเศษ 
 สถาปนิก ระดับชํานาญการ 
 สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ 
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สายงานวิศวกรรมโยธา ตําแหน่งวิศวกรโยธา 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพ่ือ
เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมการก่อสร้างใน
สาขาวิศวกรรมโยธา สํารวจ ซ่อมแซม บํารุงรักษาในด้านวิศวกรรมโยธา ให้คําปรึกษา แนะนํา ให้บริการ
วิชาการ ช่วยสอน หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 วิศวกรโยธา ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 วิศวกรโยธา ระดับเช่ียวชาญ 
 วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการพิเศษ 
 วิศวกรโยธา ระดับชํานาญการ 
 วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ 
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ตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
(ลักษณะงานโดยทั่วไป) 
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ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
กําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร การจัดหาและจัดสรร
ทรัพยากร การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา การวางผังแม่บท แบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
การจัดทําข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเช่ียวชาญ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
 

สายงานนิติการ ตําแหน่งนิติกร 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานกฎหมายซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง จัดทํานิติ
กรรมรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการ
เก่ียวกับวินัยของบุคลากรและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตําแหน่งต่างๆ 
เหล่าน้ี มีลักษณะที่จําเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชํานาญในวิชาการทางกฎหมาย 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นิติกร ระดับเช่ียวชาญ 
 นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นิติกร ระดับชํานาญการ 
 นิติกร ระดับปฏิบัติการ 
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สายงานบริหารงานบุคคล ตําแหน่งบุคลากร 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่างๆ 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการกําหนดหน่วยงานและความต้องการอัตรากําลัง 
การกําหนดและตรวจสอบเก่ียวกับตําแหน่ง เงินเดือน การดําเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคลต่างๆ เช่น การ
สรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ การดําเนินการเก่ียวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การตอบแทน
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ความต้องการและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทุนพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ  
การเสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศ การจัดทําทะเบียนประวัติ การดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ 
การติดตามและประเมินผลผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทําข้อมูลและสารสนเทศด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 บุคลากร ระดับเช่ียวชาญ 
 บุคลากร ระดับชํานาญการพิเศษ 
 บุคลากร ระดับชํานาญการ 
 บุคลากร ระดับปฏิบัติการ 
 

สายงานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงานทั่วไป 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคําสั่งโดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ 
เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอ่ืนๆ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
เก่ียวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานบริหาร
การศึกษา งานกิจการนิสิตนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับเช่ียวชาญ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการพิเศษ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 



ประเภทและชือ่ตําแหน่ง 22 

 

สายงานวิชาการพัสดุ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ
ทั่วไปของส่วนราชการ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของวัสดุและครุภัณฑ์ 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักวิชาการพัสดุ ระดับเช่ียวชาญ 
 นักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักวิชาการพัสดุ ระดับชํานาญการ 
 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
 

สายงานวิเทศสัมพันธ์ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธ์ในด้านการสอน การวิจัย บริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการติดต่อประสานงานกับ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ณ ต่างประเทศ องค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญ หรือ
เจ้าหน้าที่ ต่างประเทศ หน่วยชํานัญพิเศษต่างๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับเช่ียวชาญ 
 นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชํานาญการ 
 นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ 
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สายงานวิชาการเงินและบัญชี ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงิน การคลัง และการบัญชี ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดทํารายงานทางการเงิน การ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี การจัดทําฐานข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของการ
ลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับเช่ียวชาญ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 

 

สายงานตรวจสอบภายใน ตําแหน่งนักตรวจสอบภายใน 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ในด้าน
งบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา 
การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษา
ยานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักตรวจสอบภายใน ระดับเช่ียวชาญ 
 นักตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการ 
 นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ 

 
 



ประเภทและชือ่ตําแหน่ง 24 

 

สายงานวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการนํามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิค
หรืออุปกรณ์ในการสอน การบรรยาย การประชุม การฝึกอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
และแผนงานของส่วนราชการต่างๆ การควบคุมการใช้ การจัดหาและการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับเช่ียวชาญ 
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญการ 
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 

สายงานการประชาสัมพันธ์ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ
สํารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต นักศึกษา และประชาชน ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ
เก่ียวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ จัดทําข่าวสาร เอกสารความรู้   
ในด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ดําเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือของรัฐบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักประชาสัมพันธ์ ระดับเช่ียวชาญ 
 นักประชาสัมพันธ์ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักประชาสัมพันธ์ ระดับชํานาญการ 
 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ 
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สายงานวิชาการเกษตร ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ุ การ
ขยายพันธ์ุ การคัดพันธ์ุต้านทานโรคและศัตรูของพืช การวิเคราะห์ดิน การวัดและรักษามาตรฐานพันธ์ุพืช   
เป็นต้น ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธ์ุพืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้คําปรึกษาแนะนํา
และสาธิตงานวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักวิชาการเกษตร ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 นักวิชาการเกษตร ระดับเช่ียวชาญ 
 นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการ 
 นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ 
 

สายงานวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และทาง
เทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาต่างๆ เช่น การวิเคราะห์วัตถุดิบ แร่ธาตุ อาหาร และผลิตภัณฑ์ การวิจัยทรัพยากรธรรมชาติเกษตรกรรม 
การวิจัยเร่ืองถนอมอาหาร เป็นต้น เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเพ่ือใช้
ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง ซึ่งตําแหน่งต่างๆ เหล่าน้ีมีลักษณะงานท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชํานาญในวิชาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักวิทยาศาสตร์ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 นักวิทยาศาสตร์ ระดับเช่ียวชาญ 
 นักวิทยาศาสตร์ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักวิทยาศาสตร์ ระดับชํานาญการ 
 นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ 
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สายงานสุขศึกษา ตําแหน่งนักสุขศึกษา 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสุขศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางด้านสุขศึกษา เพ่ือสนับสนุนการให้บริการสารธารณสุขในโครงการต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ กําหนดท้องที่และชุมชนเพ่ือให้การสุขศึกษา โดยการสํารวจสภาพท้องถิ่น สภาพความเป็นอยู่ 
การศึกษา ทัศนคติ และความเช่ือทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประชาชน เพ่ือนํา
ข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ สําหรับการเรียนการสอน การวางแผนให้การสุขศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนทางด้านวิชาการสุขศึกษา ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์ และเอกสารทางวิชาการสุขศึกษาโดยทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักสุขศึกษา ระดับเช่ียวชาญ 
 นักสุขศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักสุขศึกษา ระดับชํานาญการ 
 นักสุขศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 

สายงานวิศวกรรม ตําแหน่งวิศวกร 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ
การวางแผนและโครงการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมท่ัวไป การวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และการออกแบบ
แปลนแผนผังทางด้านวิศวกรรมทั่วไป การควบคุมและบริหารงานวิศวกรรมท่ัวไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 วิศวกร ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 วิศวกร ระดับเช่ียวชาญ 
 วิศวกร ระดับชํานาญการพิเศษ 
 วิศวกร ระดับชํานาญการ 
 วิศวกร ระดับปฏิบัติการ 
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สายงานวิชาการศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอน และวิธีการ
สอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางสถาบันอุดมศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การวัดผล และประเมินผลการศึกษา      
การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา    
การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทาง
การศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 นักวิชาการศึกษา ระดับเช่ียวชาญ 
 นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ 
 นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 
 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 

สายงานบรรณารักษ์ ตําแหน่งบรรณารักษ์ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา
และคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทําบัตรรายการ ทําบรรณานุกรม         
ทําดรรชนี ทําสาระสังเขป จัดทําคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้รับริการ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 บรรณารักษ์ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 บรรณารักษ์ ระดับเช่ียวชาญ 
 บรรณารักษ์ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 บรรณารักษ์ ระดับชํานาญการ 
 บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ 
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สายงานวิจัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และ
การแก้ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรือเพ่ือการอ่ืนใดตามที่
ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับชํานาญการ 
 เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ 
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ตําแหน่งประเภททั่วไป 
(ลักษณะงานโดยทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประเภทและชือ่ตําแหน่ง 30 

 

ตําแหน่งประเภททั่วไป 

สายงานผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเก่ียวกับงานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการท่ัวไปและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชํานาญงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

 

สายงานผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานห้องสมุดซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานห้องสมุดด้านต่างๆ เช่น การควบคุม ดูแลกิจการของห้องสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือรับผิดชอบ
อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมู่และทําบัตรรายการหนังสือแนะนําและให้บริการ
แก่นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนในการใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เผยแพร่และชักจูงให้
นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน ใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนช่วยบรรณารักษ์รวบรวมสถิติ และ
จัดทํารายงานประจําปีของห้องสมุด เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับชํานาญงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน 
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สายงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับการควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานติดตาม
ศึกษาความก้าวหน้าเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญงาน 
 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน 

 

สายงานช่างเขียนแบบ ตําแหน่งช่างเขียนแบบ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เขียนแผนที่ต่าง ๆ เช่น แผนที่
แสดงเส้นทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 ช่างเขียนแบบ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ช่างเขียนแบบ ระดับชํานาญงาน 
 ช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน 

 

สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานท่ี 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานท่ี 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบริหารงาน
อาคารสถานที่ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมการทํางานทางด้านช่างต่างๆ ในงานบริหารงาน
อาคารสถานท่ี รวมท้ังตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเก่ียวกับ
วิธีการปฏิบัติงานบริหารงานอาคารสถานที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ ระดับชํานาญงาน 
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หลักเกณฑ์การจ้างบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
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กระบบวนการสสรรหาแลละบรรจุแแต่งตั้ง 
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หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทํางานในมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 การจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นความประสงค์ของ
หน่วยงานตามกรอบของตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านกระบวนการสรรหา การคัดเลือก หรือการ
สอบคัดเลือกตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง ดังน้ี 

 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 8 และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

 คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
 (๒)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ลักษณะต้องห้าม 
 (๑)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
 (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือพักการปฏิบัติงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือ
ออกจากงานไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
 (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
 (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
 (๑๐)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่ ก.พ.อ. หรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด 
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ต ุ เมื่อครบก
ญญาจา้งนับต้ัง

กําหนดแต่ละ
งแต่วันครบกํา

ช่วงเวลา หาก
าหนดตามระย

กไม่สามารถดํ
ยะเวลานั้น 

ําเนินการได้ตตามเง่ือนไขที่รระบุในแต่ละปีป จะ

ภ
ไ

ตาํ
(ข

ภ
ไ

ตาํ
(ขยา

ภ
ไ

ตาํ
(ข

ปทีี
กา

- กรณ
แก้ไข

- หา
แต่งต
เลื่อน

สั

ตําแหน่ง

ายใน 3 ป ี
ได้รบัการแต
าแหน่งผู้ชว่ย
ขยายได้ถึงปทีี
เงินเดือนไม่เ

ายใน 5 ป ี
ได้รบัการแต
าแหน่งผู้ชว่ย
ายได้ถึงปีที ่7 โ

ไม่เกินร้

ายใน 7 ป ี
ได้รบัการแต
าแหน่งผู้ชว่ย
ขยายได้ถึงปทีี
เงินเดือนไม่เ

ที่ 10 นับตั้
ารแต่งตั้งให้

ผู้ช่วยศาส
ณีไม่ผ่านการป
ขหรือเสนอใหม่

กครบ 12 ปี 
ต้ัง  ให้ปฏิบัติง
นเงินเดือนไม่เกนิ

ัญญาจ้าง

งผูช่้วยศาส

 นับตั้งแต่วนั
ตง่ตั้งให้ดําร
ยศาสตราจา
ที่ 5 โดยได้เลื่
เกนิร้อยละ 1

 นับตั้งแต่วนั
ตง่ตั้งให้ดําร
ยศาสตราจา
โดยได้เลื่อนเงิน
้อยละ 1)

 นับตั้งแต่วนั
ตง่ตั้งให้ดําร
ยศาสตราจา
ที่ 9 โดยได้เลื่
เกนิร้อยละ 1

ั้งแต่วันที่ได้
ห้ดํารงตําแห
สตราจารย์
ประเมิน ให้ปรั
 ภายใน 2 ปี

 แล้วยังไม่ได้รั
งานอีก 2 ปี โ
นร้อยละ 1

งพนักงาน

สตราจารย์

นที่
รง
ารย์
อน
)

นที่
รง
ารย์
นเดือน

นที่
รง
ารย์
อน
)

ดร้ับ
หน่ง

รับปรุง

รับการ
 โดยได้

นมหาวิท

ย์ (กรณีเข้า

• ผลิตเอกส
วิชาการ /
ผลงานวิช
อย่างหน่ึง
กว่า 3 ห

• มีงานวิจัย
ในลักษณ
การตพีมิ
อย่างใดอ

• มีงานวิจัย
ในลักษณ
การตพีมิ
อย่างใดอ

• ได้รับการ

หล

ทยาลัย ส

าสู่ตําแหน่ง

สารคาํสอน / 
/ ผลงานทางวิ
ชาการรับใช้สงั
ง อย่างน้อย 1
น่วยกิต

ย / ตํารา / หน
ณะอ่ืน / ผลงาน
พเ์ผยแพร่ตา
ย่างหนึ่ง อย่า

ย / ตํารา / หน
ณะอ่ืน / ผลงาน
พเ์ผยแพร่ตา
ย่างหนึ่ง อย่า

รแต่งต้ังให้ดําร

ลักเกณฑ์การ

สายวิชาก

งรองศาสต

 งานวิจัย / บท
วิชาการในลัก
งคม ทีมี่คณุภ
1 เร่ือง หรือรว

นังสือ / ผลงา
นวิชาการรับใ
ามหลกัเกณฑ์
างน้อย 1 เร่ือ

นังสือ / ผลงา
นวิชาการรับใ
ามหลกัเกณฑ์
างน้อยอีก 1 

รงตําแหน่ง รอ

รจ้างบุคลากร 

การ

ตราจารย)์

ทความทาง
ษณะอ่ืน / 

ภาพด ีอย่างใด
วมกันไมน้่อย

านทางวิชากา
ใช้สังคม ที่ได้รั
ท์ี่ สกอ. กําห
ง

านทางวิชากา
ใช้สังคม ที่ได้รั
ท์ี่ สกอ. กําห
เรื่อง

องศาสตราจา
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หมายเห
สิ้นสุดสญั

ต ุ เมื่อครบก
ญญาจา้งนับต้ัง

กําหนดแต่ละ
งแต่วันครบกํา

ช่วงเวลา หาก
าหนดตามระย

กไม่สามารถดํ
ยะเวลานั้น 

ําเนินการได้ตตามเง่ือนไขที่รระบุในแต่ละปีป จะ

 
ราชภัฏส
มหาวิทย
ก.บ.ม. ห
1 ปี ตาม
สวัสดิกา
การศึกษ
สัญญาจ้า
เรื่อง หลั
2561 

พนักงานมหา
สุราษฎร์ธานี
ยาลัย พ.ศ. 2
หรืออยู่ระหว่า
มมติ ก.บ.ม. 
รต่อเน่ืองจาก

ษาระดับปริญญ
าง ต้ังแต่วันที
ลักเกณฑ์ วิธีก

าวิทยาลัย สา
นี เรื่อง หลัก
2557 มีผลบั
างการประเมิน
 เมื่อสิ้นสุดสัญ
กสัญญาเดิม ทั
ญาเอกภายใน 
ที่ครบกําหนดด
การจ้าง การบ

ายวิชาการ ที่
เกณฑ์ วิธีกา

บังคับใช้ และ
นผลงานทางวิ
ญญาจ้าง ให้มี
ทั้งน้ี จะต้องได
 5 ปี นับต้ังแ
ดังกล่าว ตาม
บรรจุ แต่งต้ังแ

บรรจุ แต่งต้ัง
ารจ้าง การบ
พนักงานที่อ
ชาการของคณ
มีสิทธ์ิได้รับก
ด้รับการแต่งต้ั
แต่วันที่ทําสัญญ
มบทเฉพาะกา
และการทําสัญ

งและทําสัญญ
บรรจุ แต่งต้ั
ยู่ระหว่างลาศึ
ณะกรรมการผ
ารต่อสัญญาจ
ต้ังให้ดํารงตําแ
ญาจ้างใหม่ ห
าลของประกา
ญญาจ้างพนัก

ญา ก่อนวันที่
ั้งและการทํา
ศึกษาต่อระดั
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
จ้างโดยให้ได้
แหน่งผู้ช่วยศา
หากไม่สามารถ
าศมหาวิทยาลั
กงานมหาวิทย

ประกาศมหา
าสัญญาจ้างพ
ดับปริญญาเอ
ฯ ที่ได้รับต่อสั
้รับสิทธิประโ
าสตราจารย์ห
ถดําเนินการได้
ลัยราชภัฏสุรา
ยาลัย (ฉบับที

าวิทยาลัย 
พนักงาน
กตามมติ 

สัญญาจ้าง 
โยชน์และ
หรือสําเร็จ
ด้ให้สิ้นสุด
าษฎร์ธานี 
ที่ 2) พ.ศ. 

สัญ

ตําแห

ภายใน 3 ป ี
ได้รบัการแต
าแหน่งผู้ชว่ย
ขยายได้ถึงปทีี
เงินเดือนไม่เ

ยใน 5 ป ีนับ
อนุญาตให้
ณียงัไม่สําเรจ็
5 ปี ใหป้ฏบิตัิ

ัญญาจ้าง

หน่งผูช่้วยศ

 นับตั้งแต่วนั
ตง่ตั้งให้ดําร
ยศาสตราจา
ที่ 5 โดยได้เลื่
เกนิร้อยละ 1

ับจากวันทีไ่
้ลาศึกษาต่อ
จการศึกษาภา
ตงิานอีก 1 ปี

งพนักงาน

ศาสตราจา

นที่
รง
ารย์
ลือ่น
1)

ไดร้ับ
อ
ายใน 
ปี)

นมหาวิท

รย์ (กรณีศึ

• ผลิตเอกส
วิชาการ /
ลักษณะอื
คณุภาพดี
หรือรวมก

• สําเร็จการ

ทยาลัย ส

ศึกษาต่อระ

สารคาํสอน / 
/ ตํารา / หนั
อ่ืน / ผลงานวิ
ดี อย่างใดอย่า
กันไมน้่อยกว่า

รศึกษา ระดบั

สายวิชาก

ะดับปริญญ

 งานวิจัย / บท
ังสือ / ผลงาน
วิชาการรับใช้สั
างหนึ่ง อย่างน
า 3 หน่วยกติ

บปรญิญาเอก

าร

ญาเอก)

ทความทาง
นทางวิชาการใ
สังคม ทีมี่
น้อย 1 เร่ือง 

ใน

 
ต
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หลักเกณฑ์การจ้างบุคลากรเงินรายได้ 

 “บุคลากรเงินรายได้” หมายถึงบุคคลที่มหาวิทยาลัยประสงค์ทําสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานในส่วน
ราชการ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นบุคลากรเงินรายได้จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับบุคลากรเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

 คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ ยกเว้นกรณีการจ้างบุคลากรเงิน
รายได้กรณีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์แต่ต้องไม่เกินเจ็ดสิบปี ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นนอกจากที่ได้กําหนด      
ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 (๒)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ลักษณะต้องห้าม 
 (๑)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
 (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
 (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๕)  เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือกฎหมายอ่ืนๆ 
 (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 (๑๐)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 (๑1)  อยู่ในระหว่างการสอบสวน การดําเนินการทางวินัย การดําเนินการทางจรรยาบรรณ การไต่
สวนขององค์กรอิสระ หรือกระทําความผิดทางอาญา 

 



 

 
กรอบตํา
หรือคณะ
ให้เป็นไป
บุคลากร

 การ
าแหน่ง วุฒิกา
ะกรรมการบริ
ปตามหลักเก
เงินรายได้ ซึ่ง

จ้างบุคลากร
ารศึกษาตาม
ริหารมหาวิทย
ณฑ์และวิธีก
งระยะเวลากา

เงินรายได้ให้
เกณฑ์ที่คณะ
ยาลัย (ก.บ.) 
ารที่ ก.บ. กํา
ารจ้างบุคลากร

ห้คํานึงถึงควา
ะกรรมการข้า
 กําหนด ทั้งน้ี
าหนด โดยให
รเงินรายได้ มี

ามจําเป็นของ
าราชการพลเรื
น้ วิธีการสรรห
ห้อยู่บนหลักเ
มีดังต่อไปนี้ 

งภาระงาน ลั
รือนในสถาบั
หาคัดเลือก แล
เหตุผลและค

ักษณะเฉพาะ
บันอุดมศึกษา
ละวิธีการสอบ
วามจําเป็นใน

ะของงาน 
 (ก.พ.อ.)  
บคัดเลือก 
นการจ้าง

หมายเห
ความปร
ราชการแ

ตุ กรณีสัญ
ะสงค์จะจ้างบ
และเสนอหลกั

ญาจ้างได้สิ้น
บุคคลดังกล่าว
กการ เหตุผลก

สุดลงด้วยเง่ือ
วต่อไปเพ่ือปฏิ
การขอจ้าง เพื

อนไขระยะเว
ิบัติหน้าที่ ให้

พ่ือเสนอให้มห

ลาการจ้าง ห
้หน่วยงานน้ัน
าวิทยาลัยพิจ

หากหน่วยงาน
นๆ ดําเนินการ
ารณาโดยควา

นใดของมหาวิ
รประเมินผลก
ามเห็นชอบขอ

วิทยาลัยมี
การปฏิบัติ
อง ก.บ. 

ตําแ
ต
วิ
เ

ตําแหน่งปร
วิชากา

แหน่งประเภ
ตําแหน่งปร
วิชาชพีเฉพา
เชี่ยวชาญเฉ

สัญ

ระเภท
ร

ภททั่วไป
ะเภท
าะหรือ
ฉพาะ

ัญญาจ้าง

• ระย
• ทําสั
• กรณี

ไม่เกิ
• ผู้ได้

ระดั
บรร
โดย
มหา
บรร
มหา

• ระยะ
• ทําสัญ
• กรณี

ไม่เกิ

งบุคลากร

ะเวลาการจ้าง
สัญญาจ้าง คร
ณีการจ้างผู้มีอ
กิน 1 ปี
ด้รับการแต่งต
ดับผู้ช่วยศาส
รจุและแต่งต้ัง
ยผ่ านความเ
าวิทยาลัยราช
รจุและแต่งต
าวิทยาลัย ตาํ

ะเวลาการจ้าง
ญญาจ้าง ครา

ณการจ้างผู้มีอ
น 1 ปี
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รเงินราย

งเป็นรายวัน ร
ราวละไม่เกิน 
ายุเกิน 60 ปี

ต้ังให้ดํารงตํ
สตราจารย์ขึ้น
งเป็นพนักงาน
เห็นชอบจา
ชภัฏสุราษฎร
ตั้งบุคลากร
าแหน่งประเภ

เป็นรายวัน ร
าวละไม่เกิน 3
ายุเกิน 60 ปี

ยได้

 รายช่ัวโมง หรื
 3 ปี หรือตาม
ปีบริบูรณ์ ให้จ้

ําแหน่งทางวิ
นไป จะได้รับ
นมหาวิทยาลั
ก  ก .บ .ม .  ต
ร์ธานี เรื่อง ห
รเงินรายได้เ
ภทวิชาการ พ

ายช่ัวโมง หรือ
3 ปี หรือตาม
ปีบริบูรณ์ ให้

รือรายเดือน 
ม ก.บ. กําหน
จ้างได้ คราวล

วิชาการต้ังแ
บการพิจารณ
ัย สายวิชากา
ตามประกา
หลักเกณฑ์กา
เป็นพนักงา

นด
ละ

แต่  
ณา
าร 
ศ
าร
น

พ.ศ. 2561

อรายเดือน 
ม ก.บ. กําหนด
้จ้างได้ คราว

ด
วละ 
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ปรับปรุง

มหาวิทยาลัย
การปฏิบัติงาน

ยกําหนดให้มี
นของบุคลากร

มีการประเมิน
รให้ทํางานอย

นผลการปฏิบั
ย่างมีประสิทธิ

ัติงานของบุค
ธภาพ ประสิท ิ

คลากรทุกตําแ
ธิผล ดังน้ี 

แหน่ง เพ่ือพัฒฒนาและ

 
การประ
ให้รางวัล

1.  การประเ
เมินไปใช้ในก
ลประจําปี และ

เมินผลการปฏิ
ารพัฒนาบุคล
ะค่าตอบแทน

ฏิบัติงาน กําห
ลากรของมหา
นอ่ืนๆ ตลอดจ

หนดให้มีการป
าวิทยาลัยหรือ
จนการให้รางวั

ประเมินปีละ 2
อปรับปรุงการ
วัลจูงใจและกา

2 คร้ัง ตามปีง
รปฏิบัติงาน ก
ารบริหารงาน

งบประมาณ เ
การเลื่อนเงินเ
บุคคลในเรื่อง

เพ่ือนําผล
ดือน การ
งอ่ืนๆ 

 
ประเมินผ
ทางวิชา
มหาวิทย

2.  นํา
ผลการปฏิบัติ
การ หรือตํา

ยาลัย 

ผลการประเมิ
งานของพนัก
แหน่งตามคว

มินเพ่ือประกอ
งานมหาวิทยา
วามก้าวหน้าข

อบการพิจาร
าลัยตําแหน่งผู
ของตําแหน่ง

ณาเกี่ยวกับค
ผู้บริหาร การป
ประเภทสนับ

ความก้าวหน้า
ประเมินเพ่ือแ
บสนุน ให้เป็น

าในสายอาชีพ
แต่งต้ังให้ดํารง
นไปตามข้อบั

พ โดยการ
งตําแหน่ง
บังคับของ

 
ของมหา
พัฒนาตน
สังคมแล
พ.ศ. 25

มหาวิทยาลัย
าวิทยาลัยมีคว
นเองและเพ่ือ
ละเทคโนโลยี 
560 - 2564

ยกําหนดให้มีก
วามรู้ ความส
อนร่วมงาน แ
 ดังน้ันมหาวิท

4 ขึ้น โดยมีวัต

การพัฒนาบุค
สามารถ ทักษ
และมีความก้า
ทยาลัยจึงได้ก
ตถุประสงค์ ดัง

คลากรอย่างเป็
ษะ และทัศนค
าวหน้าในหน้
กําหนดแผนพั
งต่อไปน้ี 

ป็นระบบสม่ํา
คติที่เหมาะสม
น้าที่การงาน ก
พัฒนาบุคลาก

าเสมอและต่อ
มกับงานที่ปฏิ
 ก้าวทันการเป
รมหาวิทยาลั

อเน่ือง เพ่ือให้
ฏิบัติ มีศักยภา
ปลี่ยนแปลงบ
ลัยราชภัฏสุรา

ห้บุคลากร
าพในการ
บริบททาง
าษฎร์ธานี 

 
หลักสูตร
วิจัยโดยใ

1.  เพ่ือพัฒน
ร เพ่ิมประสิทธิ
ใช้ชุมชนท้องถิ

นาบุคลากรสา
ธิภาพในการส
ถิ่นเป็นฐาน (C

ยวิชาการให้มี
สอนที่เน้นการ
Community-

มีคุณวุฒิ ตําแห
รเรียนรู้จากกา
-Based Rese

หน่งทางวิชาก
ารปฏิบัติ (Ac
earch) 

การ และผลงา
ctive Learni

านตามเกณฑ์ม
ing) เพ่ิมศักย

มาตรฐาน
ยภาพการ

 
มาตรฐาน

2.  เพ่ือ
นกําหนดตําแห

อพัฒนาบุคลา
หน่งและเข้าสู

ากรสายสนับส
สู่ตําแหน่งที่สงู

สนุนให้มีความ
งขึ้น มีสมรรถน

มรู้ความเข้าใ
นะในการทําง

จภาระงานใน
งานตามบทบา

นหน้าที่รับผิด
าทหน้าที่ 

ดชอบตาม

 
เข้าสู่ประ
ยุคเศรษฐ

3.  เพ่ือเตรีย
ะชาคมอาเซีย
ฐกิจและสังคม

ยมบุคลากรสา
นและประชา
มดิจิทัล 

ายวิชาการแล
คมโลก สร้าง

ละสายสนับสน
งเครือข่ายการ

นุนรองรับแผน
รเรียนรู้ทั้งระด

นยุทธศาสตร์
ดับชาติและน

์ของมหาวิทย
านาชาติ และ

ยาลัย การ
ะการเข้าสู่

 
ร่วมมือใน

4.  เพ่ือให้บุค
นการพัฒนาม

คลากรมีความ
มหาวิทยาลัย (

มสุขในการทําง
(Staff Engag

งาน สร้างวัฒ
ement) 

นธรรมองค์กรร ความผูกพันนต่อองค์กร สสร้างความ

กาารประเมิมนิผลการรปฏิบัติงาาน 

ระห

การพัพฒันาบุคคลากร 

หว่างวันที ่1 

ระหว่างวันที่

 ตลุาคม ถึง 3

 1 เมษายน 

31 มีนาคม ปี

 ถึง 30 กนัยา

 ปถัีดไป

ายน
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กกระบวนกการเข้าสูสู่ตําแหน่งงประเภททผู้บริหารร 
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ปประเภทวิวชิาชีพเฉฉพาะหรืออเช่ียวชาาญเฉพาะะ 
กกระบวนกการเข้าสูสู่ตําแหน่งง 
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กระบบวนการเเข้าสู่ตําแแหน่งวิชาาการ 
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กระบบวนการขขออนุญาตลาศึกษษาต่อระดัดบัปรญิญญาเอก 
ทั้งภภายในประระเทศและะต่างประะเทศ 
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จรรยาบรรณและวินัย  
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จรรยาบรรณและวนัิยของพนักงานมหาวิทยาลัย 

จรรยาบรรณ วินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้นํากฎหมาย 
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่ออกใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งที่ใช้บังคับอยู่ก่อนและที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้ามาใช้บังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดกับสถานะการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะได้
กําหนดเร่ืองใดเฉพาะไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ตามปีงบประมาณ 
 (๓)  ได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออก โดยวิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับย้ัง
การลาออก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๔)  ถูกสั่งให้ออกเน่ืองจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 (๕)  ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเน่ืองจากถูกลงโทษทางวินัย 
 (๖)  ครบกําหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 

 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้อธิการบดีสั่งให้ออกจากงานได้ 
 (๑)  ปรากฏหลักฐานเป็นประจักษ์ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานของ
ตนได้โดยสม่ําเสมอ 
 (๒)  มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
 (๓)  เมื่อมีการยุบเลิกหน่วยงาน หรือยุบตําแหน่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยครองอยู่ เว้นแต่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน อาจให้ดํารง
ตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 (๔)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
 (๕)  กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ หรือบกพร่องในหน้าที่
ด้วยเหตุใดๆ 

 เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้
อธิการบดีสั่งให้ผู้น้ันออกจากงาน ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 
อธิการบดีอาจพิจารณาสงวนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยน้ันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้เข้าปฏิบัติงานเมื่อ
พ้นจากราชการทหารได้ 
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จรรยาบรรณและวนัิยของบุคลากรเงินรายได้ 

จรรยาบรรณ วินัย การดําเนินการทางวินัย การลงโทษ 

 บุคลากรเงินรายได้ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และประเภทท่ัวไป 
จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรักษาจรรยาบรรณ กรณีถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดจรรยาบรรณให้ดําเนินจรรยาบรรณตามข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 วินัย การดําเนินการทางวินัย การลงโทษของบุคลากรเงินรายได้ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มา
บังคับใช้โดยอนุโลม 

การลงโทษทางวินัยของบุคลากรเงินรายได้ 

 บุคลากรเงินรายได้กระทําความผิดวินัย กรณีมีการลงโทษทางวินัย ให้มีโทษทางวินัยดังน้ี 
 (๑)  ภาคทัณฑ์ 
 (๒)  ตัดเงินเดือน 
 (๓)  ปลดออก 
 (๔)  ไล่ออก 

 กรณีถูกลงโทษทางจรรยาบรรณหรือลงโทษทางวินัย ให้บุคลากรเงินรายได้อุทธรณ์ผลการลงโทษต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 
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บุคลากรควรรู 

แนวปฏิบัติการใหบริการ  
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แนวปฏิบัติการใหบรกิาร กองการเจาหนาที่ 

แนวปฏิบัติเกีย่วกับการขอหนงัสือรับรอง 

(รับรองการเปนพนักงาน รับรองเงินเดือน และรับรองการปฏิบัติงาน) 

 การยื่นคําขอหนังสือรับรอง มีรายละเอียดดงันี้ 

1. ขอรับแบบบันทึกขอความ ขอหนังสือรับรอง ไดที่กองการเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดจากเว็บไซตกองการ

เจาหนาท่ี หัวขอเอกสารเผยแพร แบบฟอรมงานบริหารทั่วไป 

  
2. กรอกแบบฟอรมใหครบถวน (บันทึกขอความ ขอหนังสือรับรอง) 

 2.1 กรอกชื่อ สกุล  (ไทย/ENG) ดวยตัวบรรจง ถูกตองและชัดเจน ตามแบบฟรอมและระบุวัตถประสงค

ของการขอหนังสือรับรองทุกครั้ง 

 2.2 เลือกการรบัรองการเปนบุคลากรประเภทใด ตามแบบฟอรม 

 2.3 เลือกรับรองเงินเดือน และกรอกรายละเอียดของเงินเดือนและรายไดอ่ืน ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

 2.4 เมื่อกรอกรายละเอียดของเงินเดือนเรยีบรอยแลว ใหผูอํานวยการกองคลังลงนามรับรองความถูกตอง 

 2.5 กรอกแบบฟอรมในสวนที่ตองการรับรองการปฏิบัติงาน โดยเขียนรายละเอียดท่ีจะขอการรับรอง และ

ใหคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ลงนามรับรองความถูกตอง  

3. นําแบบฟอรมที่กรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอยแลวนําสงกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับขอใชสิทธิ์สวัสดิการเงินกูสําหรับบุคลากร 

1. ประเภทสวัสดิการเงินกู แบงตามวัตถุประสงคการขอกูเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 สวัสดิการเงินกูเพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เชน การซ้ือ การไถถอน การซอมแซมท่ีอยูอาศัย 

ไดแก  

- สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กับธนาคารอาคาร

สงเคราะห 

- สวัสดิการเงินกูกับธนาคารกรุงไทย 

- สวัสดิการเงินกูกับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 



บุคลากรควรรู 53 

 

1.2 สวัสดิการเงินกูเพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกูเอนกประสงค ไดแก 

- สวัสดิการเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกับธนาคารออมสิน 

- สวัสดิการเงินกูกับธนาคารกรุงไทย 

- สวัสดิการเงินกูกับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

1.3 สวัสดิการเงินกูเพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ ไดแก 

- สวัสดิการเงินกูกับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

2. ขั้นตอนการขอใชสิทธิ์สวัสดิการเงินกู 

2.1 บุคลากรผูขอใชสิทธิ์เลือกกรอกแบบฟอรมตามวัตถุประสงคการขอกูใหถูกตองครบถวน โดยสามารถ

ขอรับแบบฟอรมไดที่กองการเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดที่เว็บไซตกองการเจาหนาที่ หัวขอเอกสาร

เผยแพร แบบฟอรมงานสวัสดิการ 

  
2.2 เมื่อบุคลากรผูขอใชสิทธ์ิกรอกแบบฟอรมเรียบรอยแลวใหบุคลากรดําเนินการจัดสง เอกสารให

ผูอํานวยการกองคลังตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และลงนามในแบบฟอรมขอใหสิทธิ์สวัสดิการ

เงินกู       

2.3 จัดสงแบบฟอรมการขอกูพรอมเอกสารแนบ ณ กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี 

2.4 กองการเจาหนาท่ีดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาสวัสดิการเงินกู โดยจัดประชุมเดือนละ 

1 ครั้ง และดําเนินการออกหนังสือรับรองสิทธิ์สวัสดิการภายใน 3 วันทําการ ภายหลังการจัดประชุม 

2.5 ติดตอรับเอกสารรับรองสิทธ์ิสวัสดิการ ณ กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี 

2.6 ติดตอและจัดสงเอกสารเพื่อใหธนาคารพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักฐานประกอบการยื่นขอใชสิทธิ์สวัสดิการเงินกู 

3.1 รูปถาย 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน (ชุดสูทสุภาพ หรือชุดราชการ) จํานวน 1 รูป 

3.2 สําเนาสลิปเงินเดือน (เดือนลาสุด) จํานวน 1 ฉบับ 

3.3 สัญญาจะซื้อจะขายท่ีอยูอาศัย จํานวน 1 ฉบับ (กรณขีอใชสิทธิ์สวัสดิการเพื่อท่ีอยูอาศัย) 

3.4 โฉนดที่ดิน/นส.3 จํานวน 1 ฉบับ (กรณีขอใชสิทธิ์สวัสดิการเพ่ือที่อยูอาศัย) 

3.5 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูขอใชสิทธิ์สวัสดิการเงินกู จํานวน 1 ฉบับ (กรณีขอใชสิทธิ์สวัสดิการเพื่อท่ี

อยูอาศัย) 

 

 



บุคลากรควรรู 54 

 

แนวปฏิบัติเกีย่วกับการขอมีบัตรประจําตัวบุคลากร 

1. การย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐมีกรณี ดังนี้ 
1.1 ขอมีบัตรคร้ังแรก 

หลักฐานยื่นคําขอเพิ่มเติม 
(1) แนบสําเนาคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
(2) แนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประชาชน (อยางใดอยางหนึ่ง) จํานวน 1 ฉบับ 
(3) ขาราชการบํานาญ และลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน ขอมีบัตรครั้งแรกใหแนบประกาศ

เกษียณหรือคําสั่งใหออกราชการหรือหนังสือจายบํานาญจากกรมบัญชีกลาง 
1.2 บัตรประจําตัวจะหมดอายุ ยื่นขอมีบัตรใหมภายใน 30 วัน กอนวันท่ีบัตรนั้นหมดอายุ 
1.3 บัตรหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ยื่นขอมีบัตรใหมภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีบัตรหาย ถูก

ทําลาย หรือชํารุด  
1.4 เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ยื่นขอมีบัตรใหมภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเปลี่ยนชื่อตัว 

ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณ ี
หลักฐานยื่นคําขอเพิ่มเติม 
 (1) แนบสําเนาเอกสารที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 

1.5 เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนง หรือยายสังกัด ยื่นขอมีบัตรใหมภายใน 30 วัน นับแตวันเลื่อนระดับ 
เปลี่ยนตําแหนง หรือยายสังกัด 
หลักฐานยื่นคําขอเพิ่มเติม 
 (1) แนบสําเนาคําส่ังแตงตั้ง เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนง หรือยายสังกัด 

2. กรอกแบบฟอรมใหถูกตอง ครบถวน 
2.1 แบบคําขอมีบัตรประจําตัว (บ.จ.1) โดยสามารถขอรับแบบคําขอไดที่กองการเจาหนาที่ หรือดาวน

โหลดท่ีเว็บไซตกองการเจาหนาที่ หัวขอเอกสารเผยแพร แบบฟอรมงานพัฒนาระบบงานและ
อัตรากําลัง 

  
(1) กรอกแบบคําขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐใหถูกตอง 
(2) ชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาอังกฤษใหเขียนดวยตวับรรจงชัดเจน 
(3) สําหรับ ขาราชการบํานาญ และลูกจางประจําผูรับบําเหนจ็รายเดือน การกรอกตําแหนงใหกรอกตําแหนงท่ี

ดํารงอยูกอนวันเกษียณอายุราชการ 
(4) ใหลงลายมือชื่อผูขอมีบัตร ลายมือชื่อใตกรอบรูปใหครบถวน (2 แหง) และควรเปนลายมือชื่อ

แบบเดยีวกัน 
2.2 สําเนารายการบัตร 
 (1) ใหผูย่ืนคําขอมีบัตร ลงลายมือชื่อใตกรอบรูปจํานวน 1 แหง 
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3. หลักฐานที่ใชในการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
3.1 แนบรูปถายขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป 

(1) ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย แนบรูปถายแตงกายดวย
เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ หรือเคร่ืองแบบเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งตนสังกัด 

(2) บุคลากรเงินรายได แนบรูปถายแตงกายดวยชุดสากลสุภาพ 
(3) ขาราชการบํานาญ แนบรูปถายแตงกายเชนเดียวกับขาราชการประจําการ เวนแตใหติด

เครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อดานหนาขางซาย และเครื่องหมายอักษร นก ทําดวยโลหะ
โปรงสีทองไมมีขอบ สูง 2 ซม.ที่ปกคอเสื้อดานหนาขางขวา การประดับเครื่องหมายใหตรงกับชั้น
หรือระดับปจจุบันในวันที่ยื่นคํารอง หรือหากมีความจําเปนไมสามารถแตงกายดวยเครื่องแบบ
ขาราชการได ใหแตงกายสุภาพ ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน 

(4) ลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน แนบรูปถายแตงกายดวยชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน 
เทาน้ัน 

3.2 แนบบัตรเกา หรือสําเนาบัตรเกาทุกครั้งท่ีขอมีบัตรใหม 
3.3 พนักงานราชการและบุคลากรเงนิรายไดใหแนบสําเนาสัญญาจางทุกครั้งที่ขอมีบัตรใหม 
3.4 หลักฐานอ่ืนๆ เพิ่มเตมิแลวแตกรณี 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออกจากการปฎิบัติราชการ 

1. การยื่นใบลาออกแบงเปน 2 แบบฟอรมตามประเภทของพนักงาน ดังนี้ 
 1.1 แบบฟอรมหนังสือขอลาออกกรณีบุคลากรประเภทสายวิชาการ 
 1.2 แบบฟอรมหนังสือลาออกกรณีบุคลากรประเภทสายสนับสนุน 
 โดยสามารถขอรับแบบฟอรมไดที่กองการเจาหนาที่ หรือดาวนโหลดที่เว็บไซตกองการเจาหนาที่ หัวขอ
เอกสารเผยแพร แบบฟอรมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

  
2. กรอกแบบฟอรมหนังสือลาออก 
การกรอกแบบฟอรมหนังสือลาออกจะตองกรอกแบบฟอรมและย่ืนใบลาออกกอนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
นับแตวันที่ฝายธุรการของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับหนังสือลาออก ซึ่งในใบลาออกท้ัง 2 ประเภทจะตอง
กรอกรายละเอียดใหครบถวน และดําเนินการใหผูบริหารในแตละหนวยงานที่เก่ียวของลงนามเพื่อตรวจสอบ
พันธะตางๆ โดยมีรายละเอียดในการกรอก ดังนี้ 
 2.1 กรอกรายละเอียดขอมูลสวนตัว 
 1) ชื่อ – นามสกุล 
 2) ประเภทบุคลากรของตนเอง ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ บุคลากรเงินรายได 
 3) ตําแหนงงานของตนเอง 
 4) เงนิเดือนท่ีไดรับ ณ ปจจุบัน 
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 5) หนวยงานตนสังกัดที่ปฎิบัติงาน 
 6) วันเริ่มปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 7) เหตุผลในการลาออก 
 8) วันที่ท่ีประสงคจะลาออก 
  

2.2 นําหนังสือลาออกไปใหผูบริหารแตละหนวยงานตรวจสอบพันธะที่ยังมีตอมหาวิทยาลัยตามลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ผูอํานวยการกองคลัง 
2) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยสิน 
5) กิจกรรมสหกรณออมทรัพยสวัสดิการเงินสงเคราะหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (สสส.) กรณี

พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการท่ีเปนสมาชิกกับ สสส. 
6) ผู บังคับบัญชาเบื้องตนท่ีตนเองสังกัด เชน หัวหนาสาขา หัวหนาสํานักงาน หัวหนางาน 

ผูอํานวยการกอง เปนตน 
7) ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด เชน ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก  คณบดี เปนตน 
8) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
9) สงแบบฟอรมเขาฝายธุรการของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนรบัหนังสือลาออก 

  
 




