
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ครั้งที ่๕/๒๕๕๙ 

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๕/๒๕๕๙  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙                                                                            ๒/๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
 ๑.๑ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
 

          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม       
เรื่อง ประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่  มหาวิทยาลั ยสวนดุสิ ต ได้ จัดประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๙                  
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ  
โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าสรุปประเด็นการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ ประเด็นส าคัญจากการประชุม      
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

    สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์   ศรีสุรพล ประธานที่ประชุม น าเสนอที่ประชุม             
เรื่อง ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
   ตามท่ี สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโยบายรับฟังข้อเสนอแนะ 
จากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ LINE : Senate_SDU และระบบ Facebook : Senate_SDU ซึ่งในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙ ไม่มีข้อร้องเรียนผ่านทางระบบดังกล่าว 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ สรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

  
           สรุปเรื่อง นายณัฐวุฒิ ตันมณี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ – รายจ่ายบัญชีสภาคณาจารย์
และพนักงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่  สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินกองกลางในการ
ด าเนินการกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐บาท รวม



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๕/๒๕๕๙  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙                                                                            ๓/๑๐ 
 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๑.๗๙ บาท รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๑.๗๙ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)  
เป็นต้นมานั้น สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้น าเงินดังกล่าวไปด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม ได้แก่ ค่าพวง
หรีด จ านวน ๖ ราย รวมเป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาท) จึงมีเงินคงเหลือเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
๔,๙๐๑.๗๙ บาท (สี่พันเก้าร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
  ทั้งนี้ นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากยอดค่าใช้จ่าย ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ได้มีการเบิกจ่ายค่าพวงหรีด สามีของ นางสาว สุมาลี ฉายปัญญา วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นจ านวนเงิน 
๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าพวงหรีดบิดาของ ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ วันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๙  เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนี่งพันบาทถ้วน) จึงท าให้ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีเงินคงเหลือเป็น
จ านวนทั้งสิ้น ๒,๙๐๑.๗๙ บาท (สองพันเก้าร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 
 
    จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ สรุปรายรับ–รายจ่ายบัญชี          
สภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๔ สิทธิผู้ประกันตนในกลุ่มประกันสังคมของการท าทันตกรรม 
  
          สรุปเรื่อง นางสาวสุชานัน  ลัภสุวรรณ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง สิทธิผู้ประกันตนในกลุ่ม
ประกันสังคมของการท าทันตกรรม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ส านักงานประกันสังคมได้มีนโยบายการเพ่ิมสิทธิผู้ประกันตนท าทันตกรรมจากเดิม ๖๐๐ 
บาท ต่อปี เพ่ิมเป็น ๙๐๐ บาท ต่อปี โดยระบุราคากลางกิจกรรมบริการทันตกรรมในการเบิกจ่าย เช่น การขูด
หินปูนทั้งปาก ๔๐๐ บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
ข้อมูลได้ท่ีกองคลัง หรือเว็บไซต์ (http://www.dusit.ac.th) 
 

   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ สิทธิผู้ประกันตนในกลุ่มประกันสังคม
การท าทันตกรรม 
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
   สรุปเรื่อง ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรม                 
สวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๕/๒๕๕๙  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙                                                                            ๔/๑๐ 
 

   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา รับรองรายงานการประชุม        
สภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
  ๓.๑ รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  
         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่อง 
รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งหนังสือติดตามการมอบหมายงาน สรุปได้ดังนี้ 
   งานบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ 
   ๑. คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ที่ประชุมเสนอแนะ ให้ปรับบทบาทและหน้าที่ให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับการสื่อสารต่อองค์กรและบุคลากร 
       ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร รับทราบและยืนยันบทบาทหน้าที่ตามเสนอ
ในที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
   ๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ที่ประชุมเสนอแนะให้ปรับ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ  
       ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบและ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบทบาทและหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 
   ๓. คณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ที่ประชุม
เสนอแนะ ให้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ ให้สอดคล้องตามที่ได้น าเสนอที่ประชุม ดังนี้ ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
ความปลอดภัย และปัจจัยพื้นฐานในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  
      ประธานคณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา รับทราบ
และด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
   ๔. คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์    
โดยที่ประชุมมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ฯ น าเสนอบทบาทและหน้าที่
ในการประชุมครั้งต่อไป  
       ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ฯ รับทราบและจะ
น าเสนอในที่ประชุมพิจารณา 
 
 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๕/๒๕๕๙  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙                                                                            ๕/๑๐ 
 

   งานโครงการของคณะอนุกรรมการฯ  
   ๑. โครงการตักบาตรศุกร์แรกของเดือน ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  โดยขอให้
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือการด าเนินงานโครงการอีกครั้ง หากจะด าเนินการขอให้ประสานไปยังโฮม
เบเกอรี่ เนื่องจากโฮมเบเกอรี่ได้เคยจัดท าโครงการดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งอาจด าเนินการร่วมกันได้ และพิจารณาข้อมูล
เพ่ิมเติมสถิติช่วงเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้ปกครองในช่วงที่ส่งบุตรหลาน เข้าเรียนอยู่ในช่วงเวลาใด 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานไปยังกองบริหารงานบุคคลในเรื่อง 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติช่วงเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากร ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว 
         ประธานโครงการตักบาตรศุกร์แรกของเดือน รับทราบและขอหารือในที่ประชุมเพ่ือ
จัดท าโครงการใหม่     
   ๒. โครงการวิจัยเพ่ือความอยู่ดี-มีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ประชุมให้
ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมมอบหมายให้อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย หารือกับอนุกรรมการเพ่ือร่วมกันจัดท า
โครงการและแผนกิจกรรม  
       ประธานโครงการวิจัยเพ่ือความอยู่ดี-มีสุขฯ รับทราบและด าเนินการจัดท าโครงการ
และแผนกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจะน าเสนอในท่ีประชุมพิจารณา 
   ๓. โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  
       ประธานโครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ รับทราบและด าเนินการจัดท ารายละเอียด
โครงการเรียบร้อยแล้ว 
   ๔. โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องชาวสวนดุสิต ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  
        ประธานโครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องชาวสวนดุสิต รับทราบโดยจะมีการนัดหารือกับ
คณะอนุกรรมการ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 
     จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ รายงานการติดตามการมอบหมาย
งานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. งานบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ 
     ๑.๑ บทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะ ให้แก้ไข ข้อ ๒ เป็น ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานของอาจารย์และพนักงาน               
     ๑.๒ บทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
                ๑. แก้ไขชื่อคณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเป็น คณะอนุกรรมการ
กิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
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                ๒. แก้ไขบทบาทและหน้าที่ เป็น ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบและให้ข้อเสนอแนะกับมหาวิทยาลัยใน
การบริหารจัดการบุคลากรให้มีความสุข ความมั่นคง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน     
     ๑.๓ บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้ 
                 ๑) ให้มีบทบาทหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์  
                 ๒) ส่งเสริมความรู้และรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร  
          ๓) สร้างธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในองค์กร 
 

        ๒. งานโครงการของคณะอนุกรรมการฯ  
     ๒.๑ โครงการตักบาตรศุกร์แรกของเดือน ให้น าเสนอในครั้งต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการฯ ติดภารกิจ  
     ๒.๒ โครงการวิจัยเพ่ือความอยู่ดี-มีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าเรียบร้อย
แล้วน าเสนอในระเบียบวาระท่ี ๔.๑ 
    ๒.๓ โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าร่างโครงการและขอน าเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
    ๒.๔ โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องชาวสวนดุสิต ได้ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว น าเสนอในระเบียบวาระ       
ที่ ๔.๑ 
 
 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ประธานคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ ปรับปรุงแก้ไขบทบาทและหน้าที่ของ
อนุกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะให้เรียบร้อยและส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ สรุปแจ้งที่ประชุมในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
  มติ ที่ประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบ การปรับแก้ไขบทบาทและหน้าที่ และโครงการต่าง ๆ ของ
คณะอนุกรรมการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
 ๓.๑ เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
           สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่อง     
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้   
   เนื่องจาก ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดี
ความชอบเพ่ือรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Conference Room ๓ 
ส านักวิทยบริการ ทั้งนี้ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานจะขอน าเสนอที่ประชุมในการขอให้นับอายุการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่ได้มีหนังสือตอบกลับที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๑๒/๒๕๐๑ ลงวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย  
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   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ  เรื่องการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งให้บุคลากรทราบเมื่อได้รับสิทธินั้น และบุคลากรต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากที่
ผ่านมาด าเนินการไม่ทันจึงท าให้เกิดรายชื่อตกหล่นและท าให้เสียสิทธิในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑ (ร่าง) โครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ทั้ง ๔ คณะ 
 
          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม       
เรื่อง (ร่าง) โครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ทั้ง ๔ คณะ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติให้คณะอนุกรรมการฯ ในการจัดท าแผนกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ 
เรียบร้อยแล้ว 
   ในการนี้ คณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง)
โครงการ และน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
 
    จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา โครงการของคณะอนุกรรมการ
สภาคณาจารย์และพนักงาน ทั้ง ๔ คณะ 
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อแก้ไข ดังนี้  
 ๑. โครงการตักบาตรศุกร์แรกของเดือน ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอโครงการในการประชุม
ครั้งตอ่ไป เนื่องจากคณะกรรมการฯ ติดภารกิจ 
 ๒. โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องชาวสวนดุสิต ขอให้ก าหนดงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผน
กิจกรรม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการร่วมกับโครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มี
ลักษณะเดียวกัน โดยขอให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป               
 ๓. โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตว่าควรก าหนดแผนกิจกรรม 
งบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน รวมทั้งควรก าหนด วัน เวลา สถานที่ ประเภทกีฬา หลักเกณฑ์และ 
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้ชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ
การจัดกิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งสอบถามไปยังบุคลากรว่าต้องการประเภท
กีฬาใด และขอให้น าเสนอความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 
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 ๔. โครงการสร้างความอยู่ดี-มีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
                ๔.๑ ให้ปรับชื่อโครงการ เป็น โครงการสร้างความอยู่ดี-มีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
                ๔.๒ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย ประสานงานหารือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา        
ในเรื่องงบประมาณ และให้น าเสนอความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 
          ๕. โครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาควรรู้ ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดท า
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ แผนกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน โดยขอให้น าเสนอในการประชุม
ครั้งต่อไป               
 
  มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๕ โครงการ โดยให้
ด าเนินการตามที ่ทีป่ระชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และน าเสนอความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 
 
  ๔.๒ การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่ม 
   ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
         สรุปเรื่อง นายณัฐวุฒิ ตันมณี น าเสนอที่ประชุม เรื่อง การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติให้ความเห็นชอบ เสนอเรื่อง การท าประกันภัยกลุ่มของพนักงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา ในการขอเพ่ิมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจากครั้งละ ๕๐๐ บาท เป็นครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท ตามบันทึก
ข้อความ สนม.๓๘๐๙/๒๕๕๘ นั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า คณะกรรมการสวัสดิการฯ สามารถพิจารณาเรื่อง
นี้เพิ่มเติมได้ถ้าการเพิ่มไม่สูงมากนักก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี เสนอให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ นั้น  
   ในการนี้ เพ่ือให้การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลตามที่อธิการบดี
มอบหมาย จึงขอหารือทบทวนการประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการทบทวน 
ทั้งนี้  พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือสวัสดิการพนักงานประกันภัยกลุ่มได้ที่ เว็บไซต์ 
http://www.azay.co.th/doc/EBManualGeneric.pdf 
 
    จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
การพิจารณา  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ท าบันทึกถึงมหาวิทยาลัยขออนุญาตให้ทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
ประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๒. เมื่อเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นั้น พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังได้สิทธิประโยชน์น้อยกว่า
หากเทียบกับของมหาวิทยาลัยที่อ่ืน เช่น การดูแลบิดามารดา และค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น 

http://www.azay.co.th/doc/EBManualGeneric.pdf


รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๕/๒๕๕๙  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙                                                                            ๙/๑๐ 
 

 ๓. ให้หาข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแต่ละแห่งเพ่ือเป็นข้อมูลน ามา
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในแต่ละรูปแบบ นั้น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็นอย่างไร ซึ่งมี 
๒๑ สถาบัน  
 ๔. ที่ประชุมมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย ส ารวจข้อมูลเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
เพราะอยู่ในโครงการสร้างความอยู่ดี-มีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องความสุขของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 ๕. ขอให้รักษาสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยพึงได้โดยเทียบมาตรฐานกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่
ไดร้ับสิทธิประโยชน์ เมื่อเทียบแล้วต้องไม่น้อยกว่าที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรได้รับ จึงขอให้ศึกษาข้อมูลมาก่อน 
 ๖. ให้คณะกรรมการทุกท่านหาข้อมูลสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยให้คณะกรรมการแต่
ละท่านเลือกหาข้อมูลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือที่จะได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อที่ประชุม
ครั้งต่อไป  
 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ หารายชื่อมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จากนั้นแบ่งให้
คณะกรรมการทุกคนหารายละเอียดของสิทธิประโยชน์ และน าเสนอฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือรวบรวมน าเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
  
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
ประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยให้ด าเนินการตามที่ประชุมมอบหมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป 
   ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
  สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันพุธที่    
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์              
และพนักงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ ความคืบหน้าเรื่อง เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
           สรุปเรื่อง นายอาณัติ สนธิทรัพย์ น าเสนอที่ประชุมเรื่อง ความคืบหน้าเรื่อง เครื่องแบบของพนักงาน
มหาวิทยาลัย    



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๕/๒๕๕๙  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙                                                                            ๑๐/๑๐ 
 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความต้องการ การมีเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ อธิการบดีได้
มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประสานไปยัง อาจารย์มานะ เอ่ียมบัว ปรับปรุงรูปแบบหรืออาจออกแบบใหม่ 
ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะน าเสนอในที่ประชุมทราบต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ ความคืบหน้าเรื่อง เครื่องแบบของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
  
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น. 
 

 
(นางสาวชนม์นิภา มณีโชติ)                                                     (นายณัฐวุฒิ  ตันมณี) 
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