
 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ครั้งที ่๔/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล    ประธานกรรมการ 
๒.   นายครรชิต    อนุกูล    กรรมการ 
๓. นายพศิน    อินทา    กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.ธนากร   ปักษา    กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.สุระสิทธิ์   ทรงม้า    กรรมการ  
๖. นางสาวพรพิมล   นามวงศ ์             กรรมการ    
๗.   นายอาณัติ    สนธิทรัพย์   กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.พันชัย   เม่นฉาย    กรรมการ 
๙. นายสกล    โพฉลาด    กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุชานัน   ลัภสุวรรณ   กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล   กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ฉัตรชัย   บุษบงค์    กรรมการ 
๑๓. อาจารย์วันวิสาข์   พงษ์ปลื้ม   กรรมการ 
๑๔. อาจารย์รติญา    นนธิราช    กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ดุสิต   อังธารารักษ์   กรรมการ 
๑๖. นายวนัสวี    ดีนิสสัย    กรรมการ 
๑๗. นายณัฐวุฒิ    ตันมณ ี    กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.สาระ   มีผลกิจ    รองประธาน 
๒. นายอุดมวิทย์    วันกุมภา   กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางจันทรา       เลิศอนันต์   เจ้าหน้าทีส่ านักงานเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวชนม์นิภา   มณีโชติ    เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๔/๒๕๕๙  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙                                                                            ๒/๑๐ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
 ๑.๑ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑๘)/๒๕๕๙ 

  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
 

          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม       
เรื่อง ประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑๘)/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดย
มีสาระส าคัญดังนี ้
  ตามที่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๗(๑๘)/๒๕๕๙                  
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ  
โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าสรุปประเด็นการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ ประเด็นส าคัญจากการประชุม      
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๑๘)/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

    สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์   ศรีสุรพล ประธานที่ประชุม น าเสนอที่ประชุม             
เรื่อง ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระ 
ส าคัญดังนี้ 
   ตามท่ี สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโยบายรับฟังข้อเสนอแนะ 
จากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ LINE : Senate_SDU และระบบ Facebook : Senate_SDU ซึ่งในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไม่มีข้อร้องเรียนผ่านทางระบบดังกล่าว 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๖๗๐๑/๑๕๗๐ เรื่อง ขอหารือ 
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  
  (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๑๒/๒๕๐๑ เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการเสนอขอพระราชทาน 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๔/๒๕๕๙  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙                                                                            ๓/๑๐ 
 

 

           สรุปเรื่อง นายอาณัติ  สนธิทรัพย์  น าเสนอที่ประชุม เรื่อง หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๖๗๐๑/๑๕๗๐ เรื่อง ขอหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙ )๕.(๑๒/๒๕๐๑  เรื่อง ตอบ
ข้อหารือเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  
   ตามที่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือด่วนที่ สุด ที่  ศธ ๖๗๐๑/๑๕๗๐ ลงวันที่           
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  เรื่อง ขอหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย        
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานจากมหาวิทยาลัยในสังกัดของ           
รัฐมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีบุคลากร
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ จึงขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอ
พระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
ได้มีหนังสือตอบกลับที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๑๒/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถเสนอ
ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ โดยให้นับอายุตนต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และพิจารณา
เสนอขอแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างแท้จริง มิใช่เพียงเพ่ือเป็นเกียรติประวัติและความ
ภาคภูมิใจเพียงอย่างเดียว 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ  หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต       
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๖๗๐๑/๑๕๗๐ เรื่อง ขอหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๑๒/
๒๕๐๑ เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตราของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
          สรุปเรื่อง  นายอาณัติ  สนธิทรัพย์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต       
เรื่อง ตราของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖(๑๗)/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  ได้อนุมัติกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ ประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตราของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

    จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ  ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต     
เรื่อง ตราของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๔/๒๕๕๙  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙                                                                            ๔/๑๐ 
 

 

 ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า การน าตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปใช้งานในส่วนงาน
ราชการหรือภายในประเทศให้ใช้เครื่องหมายภาษาไทย อักษรย่อ “มสด” และหากใช้ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ
หรือมีการใช้ภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่องหมายภาษาอังกฤษ อักษรย่อ “SDU”  
 นายอาณัติ สนธิทรัพย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า รวมถึงในหนังสือภายในและภายนอกด้วย ส่วนในกรณีการ
จัดงานต่างๆ ก็อนุโลมให้ใช้ได้ทั้งสัญลักษณ์ “มสด” และตราสัญลักษณ์ ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้ก็จะใช้ประดับบนชุด
ครุย เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ “มสด” ด้วย 
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ ๐๕๓๘/ว ๑๘๓๓  
   เรื่อง ขอมอบวารสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม      
เรื่อง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ ๐๕๓๘/ ว ๑๘๓๓ เรื่อง ขอมอบวารสารสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ด าเนินการ
จัดท าวารสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เพ่ือนพิบูล) ฉบับที่ ๗ ประจ าเดือน มิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๙     
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
     ในการนี้ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ท่านใดสนใจวารสารสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ (เพ่ือนพิบูล) ฉบับที่ ๗ ประจ าเดือน มิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๙ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถขอดูรายละเอียดได้ท่ีเลขานุการฯ 
 
     จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ  หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
พิบูลสงคราม ที ่ศธ ๐๕๓๘/ ว ๑๘๓๓ เรื่อง ขอมอบวารสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ หนังสือที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ทปสท. ๐๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง เชิญเป็นสมาชิกของ 
               ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)  
 
          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม      
เรื่อง หนังสือที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ที่ ทปสท. ๐๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง เชิญเป็นสมาชิกของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท.) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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   เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพที่ประชุมประธาน          
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และในคราวการประชุม       
ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘          
วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีมติให้เชิญมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสมาชิก  
ตามข้อบังคับที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ว่าด้วย การบริหารงาน           
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔  
     จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ หนังสือที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ทปสท. ๐๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง เชิญเป็น
สมาชิกของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)  
 
 ประธานที่ประชุม กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ได้จัดอยู่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ดังนั้น จึงเห็นว่ายังไม่ควรสมัครเป็นสมาชิกของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย 
(ทปสท.)  
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
   สรุปเรื่อง ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๒ โรงแรม                 
สวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา รับรองรายงานการประชุม        
สภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
  ๓.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของสภาคณาจารย์และพนักงาน 
         
         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่อง 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้   
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานทั้ง ๔ คณะ      
จัดท าบทบาทและหน้าที่การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ได้แก่  
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           ๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
       ๒. คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร      
   ๓. คณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 
           ๔. คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 
     จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ         
ของสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ขอให้ปรับรายละเอียดบทบาทและหน้าที่ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 ๒. คณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ขอให้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้
สอดคล้องตามที่ได้น าเสนอที่ประชุม ดังนี้ ความจงรักภักดีต่อองค์กร ความปลอดภัย และปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรและ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
 ๓. คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ขอให้ปรับบทบาทและหน้าที่ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการสื่อสารต่อ
องค์กรและบุคลากร     
 
        ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ ขอน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเนื่องจากประธานคณะอนุกรรมการติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้  
  
 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ประธานคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบทบาทและ
หน้าที่ให้เรียบร้อยและส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือรวบรวมน าเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 
 
  มติ ที่ประชุม รับทราบ การก าหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์
และพนักงาน และปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 
 ๓.๒ รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  
 
         สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า น าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามการมอบหมายงาน
จากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๙  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งหนังสือติดตามการมอบหมายงานไปยัง อาจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เรื่องการ
ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์และ
พนักงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท า โดยได้น าเสนอข้อมูลรายละเอียดของเว็บไซต์ในที่ประชุม 
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     จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ รายงานการติดตามการมอบหมาย
งานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในการน าข้อมูลลงระบบเว็บไซต์ ขอให้เลขานุการ
จัดท าสรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  ลงในระบบเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์และ
พนักงาน 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑ การพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
  อุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) 
 

          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม       
เรื่อง การพิจารณาเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการอุธรณ์
และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล” เรียกชื่อย่อว่า “ก.อ.บ.” ประกอบด้วย 
   (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
   (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
   (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
   (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล จ านวนหนึ่งคน 
        เป็นกรรมการ  
   (๕) กรรมการจากผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
   (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน  
        เป็นกรรมการ 
   (๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
        จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 (๘) ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล และนิติกรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
     วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ม ี
      ก าหนดสองปี 

   ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม (๕) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา เลือกผู้แทนสภาคณาจารย์        
และพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) จ านวน ๒ คน 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีการเสนอชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือเป็นกรรมการ             
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคค (ก.อ.บ.) ดังนี้ 
 ๑.  อาจารย์ ดร.สาระ  มีผลกิจ 
 ๒.  นายณัฐวุฒิ  ตันมณี  
 ๓.  นายอาณัติ  สนธิทรัพย์ 
 ๔.  อาจารย์วันวิสาข์  พงษ์ปลื้ม 

ที่ประชุมพิจารณาการลงมติ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุม             
           สภามหาวิทยาลัย พ .ศ.  ๒๕๕๘ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ที่ประชุมมีมติให้ออก
เสียงลงคะแนนเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ การบริหารงานบุคค (ก.อ.บ.) เป็นการลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย และมีกรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงานเท่าท่ีมีอยู่ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด ๑๗ คน  
 ผลการเลือก ที่ประชุมเลือก อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และนายณัฐวุฒิ  ตันมณี  เป็นผู้แทนจาก             
สภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล  (ก.อ.บ.)  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

 ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
  
 มติ  ที่ประชุม พิจารณาเลือก อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และนายณัฐวุฒิ ตันมณี เป็นผู้แทนจาก                
สภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล  (ก.อ.บ.)  
 
  ๔.๒ การพิจารณาโครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  
 
         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม       
เรื่อง การพิจารณาโครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมตใิห้ความเห็นชอบประธานคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานทั้ง ๔ คณะ นั้น 
   ในการนี้ คณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ทั้ง ๔ คณะ ได้ด าเนินการจัดท า 
(ร่าง) โครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์     
และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘  สรุปได้ดังนี้ 

๑. โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
๒. โครงการตักบาตรศุกร์แรกของเดือน  
๓. โครงการวิจัยเพื่อความอยู่ดี- มีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

   ๔. โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องชาวสวนดุสิต  



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๔/๒๕๕๙  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙                                                                            ๙/๑๐ 
 

 

    จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา โครงการของคณะอนุกรรมการ
สภาคณาจารย์และพนักงาน 
 
 การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. โครงการตักบาตรศุกร์แรกของเดือน ขอให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องโครงการ ประชุมหารือในประเด็น 
ดังนี้ 
      ๑.๑  ให้พิจารณาทบทวนการด าเนินโครงการอีกครั้ง หากจะด าเนินการขอให้ศึกษาข้อมูลของ           
โฮมเบเกอรี่ เนื่องจากโฮมเบเกอรี่ได้เคยจัดท าโครงการดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งอาจด าเนินการร่วมกันได้ 
      ๑.๒  พิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับ สถิติช่วงเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากร และผู้ปกครอง
ในช่วงที่ส่งบุตรหลาน เข้าเรียนอยู่ในช่วงเวลาใด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๒. โครงการวิจัยเพ่ือความอยู่ดี-มีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ           
โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย หารือกับอนุกรรมการเพ่ือร่วมกันจัดท าโครงการและแผนกิจกรรม  
โดยให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป     
 ๓. โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องชาวสวนดุสิต ขอให้จัดท ารายละเอียดโครงการและน าเสนอในการประชุม 
ครั้งต่อไป 
  ๔. โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ผู้รับผิดชอบโครงการติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ที่ประชุมจึงให้
ประธานโครงการจัดท ารายละเอียดโครงการและน าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 
 
 ที่ประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ จัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือน าเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๔ โครงการ โดยให้ด าเนินการตามที่
ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป 
   ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
  สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในวันพุธที่    
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์              
และพนักงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๔/๒๕๕๙  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙                                                                            ๑๐/๑๐ 
 

 

 ๕.๒ ขอเชิญร่วมเขียนบทความลงในเล่มจดหมายข่าว SDU Timeline 
 

          สรุปเรื่อง  นายพศิน อินทา น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ขอเชิญร่วมเขียนบทความลงในเล่มจดหมาย
ข่าว SDU Timeline โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่  กองประชาสัมพันธ์ ได้จัดท าจดหมายข่าวสารรายเดือน SDU Timeline          
เพ่ือสื่อสารให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและองค์ความรู้ที่ซึ่งจะเป็ นประโยชน์   
ต่อการสื่อสาร ในการนี้ จึงขอเชิญกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานร่วมเขียนบทความเพ่ือลงใน SDU 
Timeline โดยสามารถส่งบทความไปยังกองประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

  

   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ ขอเชิญร่วมเขียนบทความลงในเล่ม
จดหมายข่าว SDU Timeline 
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๕.๓ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเกษียณอายรุาชการ 
 

          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล น าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานเกษียณอายุราชการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ที่ประชุมได้มีการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเกษียณอายุราชการ ซึ่งที่ผ่านมาจะมีเพียงข้าราชการเท่านั้น             
บุคลากรที่ ไม่ ได้ เป็นข้าราชการไม่มี โอกาสได้ เข้ าร่วมงานเกษี ยณ อายุ ราชการที่ มหาวิทยาลัยจัด ให้                   
สภาคณาจารย์และพนักงาน จึงมีความคิดเห็นขอให้มหาวิทยาลัย ทบทวนการจัดงานเกษียณอายุราชการให้ม ี
ความคลอบคลุมบุคลากรทุกประเภท เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีในชีวิตหลังครบเกษียณอายุราชการ  
    
  จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
เกษียณข้าราชการ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น. 
 
 
(นางสาวชนม์นิภา มณีโชติ)                                                     (นายณัฐวุฒิ  ตันมณี) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม             กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  
 (นางจันทรา  เลิศอนันต์) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


