
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ 

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักด์ิ 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.สุระสิทธ์ิ   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. อาจารย์วันวิสาข ์   พงษ์ปล้ืม   กรรมการ 
๑๖. อาจารย์รติญา    นนธิราช    กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ดุสิต   อังธารารักษ์   กรรมการ 
๑๘. นายณัฐวุฒิ    ตันมณี    กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. นายวนัสวี    ดีนิสสัย    กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางจันทรา    เลิศอนันต์   เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวชนม์นิภา   มณีโชติ    เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการ 
          สภามหาวิทยาลัย 
 
เร่ิมประชุม เวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๖/๒๕๕๙  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙                                                                            ๒/๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 
 ๑.๑ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ 

  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 

          สรุปเร่ือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม       
เรื่อง ประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี
สาระส าคัญดังน้ี 
  ตามที่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙                  
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ โดย
ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าสรุปประเด็นการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ ประเด็นส าคัญจากการประชุม      
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๙ 
 

    สรุปเร่ือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุม น าเสนอที่ประชุม             
เรื่อง ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญ
ดังน้ี 
   ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโยบายรับฟังข้อเสนอแนะ จาก
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผ่านทางระบบ LINE : Senate_SDU และระบบ Facebook : Senate_SDU ซึ่งในเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ ไม่มีข้อร้องเรียนผ่านทางระบบดังกล่าว  แต่มีข้อร้องเรียนผ่านกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
สรุปได้ดังน้ี  
 
 ข้อร้องเรียน 

๑. สถานทีจ่อดรถอาคาร ๑๒  
  ๑.๑  ทางเข้าที่จอดรถมีป้ายกั้นข้อความว่า “ที่จอดรถเต็ม” แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าที่จอดรถช้ัน ๔ 
และช้ัน ๕ ยังว่างอยู่ จึงควรมีเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลประจ าแต่ละช้ันเพื่อแจ้งข้อมูลว่าในแต่ละช้ันมีที่จอดรถว่างหรือไม่ 
  ๑.๒  สาเหตุที่ท าให้สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ เน่ืองจากพื้นที่จอดรถถูกน าไปใช้เป็นพื้นที่เก็บครุภัณฑ์          
ที่ไม่ได้ใช้แล้ว หากเคล่ือนย้ายก็จะท าให้มีที่จอดรถเพิ่มขึ้น 
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  ๑.๓  มหาวิทยาลัยควรท าที่จอดรถแบบอัจฉริยะ เพื่อแก้ปัญหาในการขาดแคลนที่จอดรถ  
 นายสกล โพฉลาด ในฐานะเจ้าหน้าที่ สังกัดกองอาคารสถานที่ รับผิดชอบดูแลเรื่องสถานที่จอดรถของ
มหาวิทยาลัย ได้ตอบช้ีแจงว่า สถานที่จอดรถอาคาร ๑๒ บริเวณ ช้ัน ๔ และช้ัน ๕ หากเป็นเวลาช่วงเช้าจะเต็ม 
เน่ืองจากผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศจะจอดรถส่งบุตรหลาน แต่ประมาณ ๑๐.๐๐ น. จะเริ่มว่างเพราะ
ผู้ปกครองเดินทางกลับ ส าหรับสาเหตุที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าในแต่ละช้ันเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลเน่ืองจาก 
เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ซึ่งกองอาคารสถานที่ก าลังด าเนินการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยจากศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ัง ที่จะปิดศูนย์ฯ มาปฏิบัติงานก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้  
 ส าหรับครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้แล้ว เป็นเครื่องปรับอากาศที่มาจากศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง         
ที่ปิดไปแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการแทงจ าหน่ายออกทั้งหมด โดยกองอาคารสถานที่จะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ              
อีกส่วนหน่ึงโรงเรียนการอาหารนานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดอบรมการประกอบอาหารและมีผู้เข้าอบรมเป็น
จ านวนมาก ท าให้ห้องน้ าที่มีอยู่เพียงห้องเดียวน้ันไม่เพียงพอ จึงต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างห้องน้ าเพิ่มเติมบริเวณ
ช้ัน ๕ ซึ่งกองอาคารสถานที่ก าลังเร่งปรับปรุงให้แล้วเสร็จ  
 การจัดท าที่จอดรถแบบอัจฉริยะ เมื่อประมาณ ๒ ปี กองอาคารสถานที่ได้ของบประมาณในการจัดท าที่จอดรถ
แบบอัจฉริยะ แต่ส านักงบประมาณอนุมัติเฉพาะงบครุภัณฑ์ให้ 
 ๒. ขอทราบนโยบายการปรับปรุงและก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงห้องสโมสร
อาจารย์ไปเป็นพื้นที่ของโฮมเบเกอรี่ และส านักงานมหาวิทยาลัย ได้ย้ายไปยังอาคารส านักงานมหาวิทยาลัยหลังใหม่แล้ว  
ส านักงานมหาวิทยาลัยหลังเดิม มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับปรุงอย่างไร 
 นายสกล โพฉลาด กล่าวช้ีแจงว่า ส านักงานมหาวิทยาลัยหลังเดิม มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงใหม่ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกส่วนของห้องประชุม จะยังคงไว้ดังเดิม และส่วนของส านักงานมหาวิทยาลัยเดิมจะปรับปรุง
เป็นสโมสรอาจารย์ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคาร ๒ ห้อง ๒๓๘ เป็นห้องรับประทานอาหารเพิ่มเติมอีกหน่ึง
ห้องซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 ๓. มหาวิทยาลัยพอจะมีพื้นที่ส าหรับจัดสรรให้เป็นห้องของสภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อรองรับกรรมการ
สภาคณาจารย์และพนักงาน และบุคลากรที่มาติดต่อหรือรับข้อร้องเรียนได้หรือไม่  
 นายสกล โพฉลาด กล่าวว่า ขอน าเรื่องดังกล่าวหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อน 
 ๔. ประตูทางออกโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ด้านซ้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ผู้ปกครองจอดรถต้ังแต่
หน้าประตูท าให้รถที่ขับออกถนนใหญ่ไม่สามารถเล้ียวซ้ายเข้าถนนเลนหน่ึงได้ ส่วนด้านขวาให้รถเครื่องสามล้อจอด
จนถึงป้ายห้ามเล้ียวขวา ดังน้ันรถที่ขับออกทางประตูโรงเรียนสาธิตฯ ช่องทางเดินรถจะแคบลงท าให้รถติด ฝากกอง
อาคารสถานที่ดูแลในส่วนน้ีด้วย 
 ๕. ขอให้ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารสวนดุสิตโพล เน่ืองครัวสวนดุสิต อาคาร ๑๑ 
และครัวสวนดุสิต อาคาร ๑๒  มีพื้นที่รองรับนักศึกษาไม่เพียงพอจึงได้มีการปรับปรุงขยายพื้นที่  
 ๖. นางปัญญา วงศ์จันทรา เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นลูกจ้างประจ าแต่ยังไม่ได้รับเครื่องราช-
อิสริยาภรณ์ ในขณะที่เพื่อนร่วมงานที่มีต าแหน่งเดียวกันได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว จึงขอความอนุเคราะห์          
สภาคณาจารย์และพนักงานในการช่วยติดตามเรื่อง  
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 ๗. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่หมดสัญญาจ้างในระยะที่ ๓ และอยู่ระหว่างการย่ืนขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยจะออกค าส่ังขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างไปอีก ๑ ปี หากได้รับ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่ และผลงานที่ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการหากไม่ผ่านจะสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่   
 ๘. ขอทราบความชัดเจนในการย่ืนขอก าหนดต าแหน่งจากอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ ซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปน้ี 
  (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งน้ี ไม่นับ
งานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
       ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานน้ันเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฎผลท่ีสามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ หรือ 
       ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
       และ  
  (๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าบันทึกข้อความถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การศึกษา เพื่อขอทราบความชัดเจนในการย่ืนขอก าหนดต าแหน่งจากอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นขอก าหนด
ต าแหน่งแบบข้ามต าแหน่ง 
 ๙. ขอทราบความคิดเห็นของกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานในการจัดท าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ช่ือรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิต มีความเหมาะสมหรือไม่ 
  ประธานที่ประชุมมอบหมายกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สายวิชาการ ศึกษารายละเอียดของ       
ช่ือรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิต ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยขอให้แจ้งไปยังเลขานุการฯ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลก่อนเข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อหารือในเรื่องดังกล่าว 
  ๑๐. ขอให้กองอาคารสถานที่จัดพื้นที่ส าหรับสูบบุหรี่ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เน่ืองจากบุคลากรและ
นักศึกษา มักจะใช้บริเวณใต้อาคาร ๓๒ เป็นสถานที่สูบบุหรี่ ซึ่งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ช้ัน ๒ จะได้รับ
ผลกระทบจากควันและกล่ินบุหรี่รบกวน จึงขอความอนุเคราะห์กองอาคารสถานที่ จัดพื้นที่เพิ่มเติมให้บุคลากรและ
นักศึกษา ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๙ ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและส่ิงก่อสร้าง แต่อนุโลม      
ให้จัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคารส่ิงก่อสร้าง ได้แก่ ๑) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ๒) สถานที่
ให้บริการน้ ามันเช้ือเพลิง หรือแก๊สเช้ือเพลิง ๓) มหาวิทยาลัย สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ต้ังแต่ระดับอุดมศึกษา
ขึ้นไป 

นายสกล โพฉลาด กล่าวช้ีแจงว่า มหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่ส าหรับสูบบุหรี่ และกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้า
ตรวจสอบพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียบร้อยแล้ว ส าหรับเรื่องดังกล่าวต้องขอความร่วมมือจากคณาจารย์หากพบเห็น
นักศึกษาที่สูบบุหรี่ นอกเขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ ขอให้แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาไปสูบในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย     
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จัดให้ และในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาบางครั้งเลิกดึก และมีการสูบบุหรี่ จึงอยากขอความอนุเคราะห์กองพัฒนา
นักศึกษา ช่วยดูแลนักศึกษาในเรื่องดังกล่าวด้วยเน่ืองจากนักศึกษาค่อนข้างจะเช่ือฟังกองพัฒนานักศึกษา  

อาจารย์ ดร.ธนากร ปักษา กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษามีบุคลากรจ านวนน้อย การดูแลนักศึกษาอาจไม่ทั่วถึง  
หากพบเห็นสามารถแจ้งกับทางหลักสูตรได้ทันที เน่ืองจากกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้อนุญาตให้นักศึกษาจัดกิจกรรม  
แต่การจัดกิจกรรมต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาจะเช่ือฟังอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มากกว่า ในการขอพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมน้ัน หากอยู่ในสถานศึกษาจะมีความปลอดภัยกว่าการจัดกิจกรรม
นอกสถานที่  

๑๑. บริเวณทางหนีไฟ อาคาร ๓๒ ผนังอาคารเปื้อนสีสเปรย์ ขอความอนุเคราะห์กองอาคารสถานที่ในการ
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
 นายสกล โพฉลาด กล่าวช้ีแจงว่า กองอาคารสถานที่จะรับไปด าเนินการ 
 ๑๒. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงห้องสมุด เพิ่มเติมหนังสือใหม่ ๆ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลส าหรับการ
เรียนรู้ รวมถึงศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังอ่ืน ๆ ด้วย และควรขยายเวลาในการให้บริการ ซึ่งมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิด         
จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
 ๑.๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
  
           สรุปเร่ือง นายณัฐวุฒิ ตันมณี น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่ายบัญชีสภาคณาจารย์และ
พนักงาน เดือนกันยายน ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 
   ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินกองกลางในการด าเนิน
กิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมาน้ัน สภาคณาจารย์และพนักงาน 
ได้น าเงินดังกล่าวไปด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีเงินคงเหลือเป็นจ านวน
ทั้งส้ิน ๑๐,๗๕๑.๗๙ บาท (หน่ึงหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 
 
  จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ สรุปรายรับ–รายจ่ายบัญชี สภาคณาจารย์
และพนักงาน เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๔ การเสนอขอพระราชทานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ 
  พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  
          สรุปเร่ือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักด์ิ  ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่อง 
การเสนอขอพระราชทานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยมี
สาระส าคัญดังน้ี 
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   เน่ืองจาก กองบริหารงานบุคคล ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการ
พิจารณากล่ันกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
พิจารณาผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครี่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในส่วนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Conference Room ๓ ส านักวิทยบริการ น้ัน 
   ในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย จะเป็นไปตามบัญชี ๑๘        (ที่
ปรับปรุงใหม่) สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล ซึ่งจะมีรายละเอียดล าดับช้ัน  ต่าง 
ๆ โดยกองบริหารงานบุคคลได้สรุปรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ  การเสนอขอพระราชทานขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   
 ๑.๕ เคร่ืองแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  
          สรุปเร่ือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่อง 
เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความต้องการของบุคลากรว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการ
มีเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  
   ในการน้ี จึงขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องแบบของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
บุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 นายอาณัติ สนธิทรัพย์ ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม จากการส ารวจบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
พบว่าส่วนใหญ่เห็นชอบให้มีเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย และอธิการบดีได้เสนอแนะให้ จัดท าเครื่องแบบให้มี
ลักษณะเดียวกันทั้งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ หากท าในลักษณะแบ่งเป็น
ล าดับช้ันจะใช้งบประมาณสูง  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑. การอบรมวิทยฐานะของสายสนันสนุนที่ท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการพิเศษ ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงขอให้มีการปรับปรุงเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม 
 ๒. ในกรณีที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมา ๕-๑๐ ปี จะต้องเริ่มอัตราต าแหน่งเท่ากับบุคลากรใช่
หรือไม ่
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุพล กล่าวช้ีแจงว่า วิทยฐานะการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ ช านาญ
การพิเศษ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการพิเศษ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย ได้มีการ
น าเสนอข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป  
 กรณีอาจารย์ที่สอนมาเป็นระยะเวา ๓๐ ปี ที่ ยังเป็นต าแหน่งอาจารย์ยังไม่ได้ขอก าหนดต าแหน่ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีการประเมินการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานพื้นฐานที่บุคลากรต้อง
ท าเพื่อเล่ือนล าดับช้ันเป็นผู้ช านาญการ เช่น การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เมื่อมีคู่มือปฏิบัติงานบุคลากรที่เข้ามาใหม่จะ
ได้เรียนรู้จากคู่มือการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันต้องเขียนผลงานการวิเคราะห์งานที่จะพัฒนาในอนาคต เช่น 
หน่วยงานมีปัญหาอะไร และควรแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยท าคล้ายงานวิจัยเป็นการวิเคราะห์งาน ถึงจะได้เล่ือน
ล าดับช้ันไปเรื่อย ๆ เป็นร่างที่เสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ หากด าเนินเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป และที่ประชุมมีข้อซักถามเรื่องการต่อสัญญาจ้าง  
เน่ืองจากกองบริหารงานบุคคล ไม่มีการแจ้งเตือนให้บุคลากรทราบเพื่อต่อสัญญา ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
บุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และจะด าเนินการให้ข้อมูลกับบุคลากรทราบต่อไป 
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๖ ขอเชิญร่วมเขียนบทความในจดหมายข่าว SDU Timeline 
  
          สรุปเร่ือง นายพศิน อินทา น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ขอเชิญร่วมเขียนข่าวและบทความในจดหมาย
ข่าว SDU Timeline โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 
   ตามที่ กองประชาสัมพันธ์ ได้จัดท าจดหมายข่าว SDU Timeline เพื่อส่ือสารให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงความเคล่ือนไหวและองค์ความรู้ที่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่ือสาร จึงขอ
เชิญกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมเขียนบทความลงในเล่มจดหมายข่าว SDU Timeline โดยสามารถ
ส่งบทความได้ทีก่องประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ ขอเชิญร่วมเขียนบทความในจดหมาย
ข่าว SDU Timeline 
 
 ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม เขียนบทความลงในจดหมายข่าว SDU Timeline และให้ส่งบทความไปยังกองประชาสัมพันธ์ โดย
ประสานผ่านทาง นายพศิน อินทา 
 
     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 
   สรุปเร่ือง ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรม                 
สวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุม        
สภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
 
  ๓.๑ รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
   คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
  
         สรุปเร่ือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่อง 
รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญดังน้ี  
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งหนังสือติดตามการมอบหมายงาน สรุปได้ดังน้ี 
   ๑. การขอเสนอมหาวิทยาลัยในการพิจารณาทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ทุกท่านหาข้อมูลสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเพื่อเป็นข้อมูลน ามาเปรียบเทียบกับของมหาวิทยาลัย  
   ทั้งน้ี คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ รับทราบและจะน าเสนอในระเบียบวาระที่ ๔.๒ 
   ๒. งานบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ 
        ๒.๑ คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์    
โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี  
   ๑) ให้มีบทบาทและหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ 
   ๒) ส่งเสริมความรู้และรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร  
   ๓) สร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร 
       ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ฯ รับทราบและด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบทบาทและหน้าที่เรียบร้อยแล้ว  
       ๒.๒ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้
แก้ไข ข้อ ๒ เป็นให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความพร้อมใน
การปฏิบัติงานของอาจารย์และพนักงาน 
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       ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบและด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบทบาทและหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 
       ๒.๓ คณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
       ๑) แก้ไขช่ือคณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา เป็น 
คณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
       ๒) แก้ไขบทบาทและหน้าที่ เป็นส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบและให้ข้อเสนอแนะกับ
มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความสุข ความมั่นคง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
      ประธานคณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รับทราบและด าเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว    
   ๓. งานโครงการของคณะอนุกรรมการฯ  
        ๓.๑ โครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาควรรู้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดโครงการ งบประมาณ แผนกิจกรรมและระยะเวลา
ในการด าเนินงาน โดยขอให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  
       ประธานโครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาควรรู้ รับทราบและน าเสนอ
ในระเบียบวาระท่ี ๔.๑    
       ๓.๒ โครงการวิจัยเพื่อความอยู่ดี-มีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
   ๑) ให้ปรับช่ือโครงการ เป็น โครงการสร้างความอยู่ดีมีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต 
   ๒) มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย ประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา   
ในการจัดหางบประมาณ และให้น าเสนอความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป  
      ประธานโครงการวิจัยเพื่อความอยู่ดี-มีสุขฯ รับทราบและน าเสนอความคืบหน้าใน
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑     
      ๓.๓ โครงการตักบาตรศุกร์แรกของเดือน ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอ
โครงการในการประชุมครั้งต่อไป เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ติดภารกิจจึงท าให้ไม่สามารถนัดหารือได้ 
       ประธานโครงการตักบาตรศุกร์แรกของเดือน รับทราบและขอหารือในที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ ๔.๑     
      ๓.๔ โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่ประชุมมีข้อเสนอและข้อสังเกตว่าควรก าหนดแผน
กิจกรรม งบประมาณ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน รวมทั้งก าหนด วัน เวลา สถานที่ ประเภทกีฬา หลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อการจัดกิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน และขอให้น าเสนอความคืบหน้าในการประชุม
ครั้งต่อไป  
      ประธานโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ รับทราบและน าเสนอความคืบหน้าในระเบียบวาระที่ ๔.๑ 
       ๓.๕ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวสวนดุสิต ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
โดยขอให้ก าหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกิจกรรม ทั้งน้ี โครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการ
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ร่วมกับโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพเน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกัน โดยขอให้น าเสนอในการปร ะชุม     
ครั้งต่อไป 
                                ประธานโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวสวนดุสิต รับทราบและน าเสนอในระเบียบวาระที่ ๔.๑ 
  
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ รายงานการติดตามการมอบหมายงาน
จากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 ๑. อาจารย์ ดร.พันชย เม่นฉาย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ขอให้เลขานุการ
แก้ไขบทบาทและหน้าที่ โดยจะส่งข้อมูลอ านาจหน้าที่ให้กับเลขานุการฯ อีกครั้งหน่ึง 
  ๒. โครงการตักบาตรศุกร์แรกของเดือน ประธานโครงการขอยกเลิกการจัดโครงการตักบาตรศุกร์แรกของเดือน  
  
  มติ ที่ประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบ การปรับแก้ไขบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ตามท่ีประธานคณะอนุกรรมการแจ้งให้ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑ (ร่าง) โครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  
 
          สรุปเร่ือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่อง (ร่าง) 
โครงการของคณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติให้คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๕ คณะ ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต น้ัน 
   ในการน้ี คณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) โครงการ
คณะอนุกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อน าเสนอความคืบหน้าต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ฝ่ายเลขานุการฯ            
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
    จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา โครงการของคณะอนุกรรมการ
สภาคณาจารย์และพนักงาน ทั้ง ๔ คณะ 
 
 การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อแก้ไข ดังน้ี  

๑. โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ ขอเสนอจัดท าเป็นโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลากร (แบดมินตัน) โดยเสนอให้
การแข่งขันแบดมินตัน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
และขอให้ประธานโครงการศึกษารายละเอียดในปีถัดไป สภาคณาจารย์ฯ จัดการแข่งขันตามศูนย์การศึกษานอก
ที่ต้ัง เพื่อเป็นการพบปะและเช่ือมความสัมพันธ์กับบุคลากร ได้หรือไม่ 
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๒. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวสวนดุสิต ควรเชื่อมโยงกับโครงการกีฬา ในลักษณะกีฬาสัญจร โดยจัดท า
เป็นโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งน้ี ขอให้จัดท ารายละเอียดงบประมาณเพื่อ
เสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย 

๓. โครงการวิจัยเพื่อความอยู่ดี – มีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการส่ง
เอกสารวิจัยเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการ โดยกระบวนการขั้นตอนที่ ๑ จะด าเนินการรวบรวม
แบบสอบถามลงพื้นที่เก็บข้อมูล ส่วนในเรื่องงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนาให้งบสนับสนุนของทุนวิจัยภายใน 
โดยไม่มีเงื่อนไขเวลา โดยขอน าเสนอความคืบหน้าในครั้งต่อไป  
 ๔. โครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาความรู้ ขอให้จัดท ารายละเอียดงบประมาณเพื่อเสนอ
ขออนุมัติมหาวิทยาลัย 
 
 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูลโครงการและจัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณ ทั้งน้ี ประธานจะน าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน          
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยให้เน้ือหามีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการ ในการประชุมครั้งต่อไป   
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ เสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาความรู้  
โดยให้ด าเนินการตามที่ทีป่ระชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 
  ๔.๒ การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เร่ือง การประกันภัยกลุ่ม 
   ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
 

         สรุปเร่ือง นายณัฐวุฒิ ตันมณี แจ้งที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจากขณะน้ีการประชุมได้เกินระยะเวลาที่
ก าหนดไว้แล้ว จึงขอเล่ือนการพิจารณาระเบียบวาระการเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
  
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การเล่ือนการเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง 
การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
 
 ๔.๓ การเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ 
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
  พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   
 
         สรุปเร่ือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่อง 
การร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
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เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 
   เน่ืองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญชนมพรรษา ๗ 
รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย กองพัฒนานักศึกษาจึงก าหนดจัดพิธีเทศน์
มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชิ นีนาถ     
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย     
ในวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ช้ัน ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    ในการน้ี จึงขอเรียนเชิญสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดกประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๙      
โดยแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพกัณเทศน์ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
    จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา การร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธี
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมเสนอร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ (๔๓ พระคาถา) แสดงโดย            
พระราชวิสุทธิดิลก วันสามพระยา และพระครูวิสุทธ์ิธรรมประสิทธ์ิ วัดหลักส่ี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งน้ี ประธานที่ประชุมขอเชิญคณะกรรมการ           สภา
คณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมฟังเทศน์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
  ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน คร้ังต่อไป 
   คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
  สรุปเร่ือง ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันพุธที่    
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์              
และพนักงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น. 
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