
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ 

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙                                                                          ๒/๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 

 ๑.๑ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 

          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม       
เรื่อง ประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙                  
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่าง ๆ     
โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าสรุปประเด็นการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ ประเด็นส าคัญจากการประชุม      
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 

     มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  

           สรุปเรื่อง นายณัฐวุฒิ ตันมณี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่ายบัญชีสภาคณาจารย์         
และพนักงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับเงินสนับสนุนจากประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน เป็นเงินกองกลางในการด าเนินการกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล สมทบจ านวนเงินเพ่ิมอีก ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจ านวนทั้งสิ้น 
๑๑,๔๒๖.๗๙ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ซึ่งสภาคณาจารย์และพนักงานได้น า
เงินดังกล่าวไปด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม ดังนี้  
    ๑. ค่าพวงหรีดมารดาอาจารย์พรพิมล ลอแท            เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐  บาท  
    ๒. ค่าอาหารว่าง (ประชุมคณะกรรมการบริหาร             เป็นจ านวนเงิน    ๒๙๕  บาท  
        สภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙           รวมเป็นเงิน ๑,๒๙๕   บาท 
        ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)             
      

   ดังนั้น ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐,๑๓๑.๗๙-
บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 
    

  จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ สรุปรายรับ–รายจ่ายบัญชี สภา-
คณาจารย์และพนักงาน เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙                                                                          ๓/๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

   สรุปเรื่อง ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา รับรองรายงานการประชุม        
สภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
 

 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไข 
ดังนี้  
 ๑. หนา้ ๘/๑๘ ข้อ ๓.๓ การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัย
กลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อ ๑ “เงินเดือนที่ได้ร้อยละ ๑.๒ และร้อยละ ๑.๓ ที่หายไปร้อยละ ๒๐ 
นั้น ....” แก้ไขเป็น “เงินเดือน ๑.๕ เท่า และ ๑.๗ เท่า เงินที่ส านักงบประมาณจัดสรรให้ร้อยละ ๒๐ จะหักเข้า
กองทุน” 
 ๒. หน้า ๑๐/๑๘ ข้อ ๒ การประกันภัยอุบัติเหตของ Prudential จ านวน ๑๐๐,๐๐๑ บาท แก้ไขเป็น 
“จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท” 
 ๓. หน้า ๑๗/๑๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๑  ข้อร้องเรียนของสภาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ แก้ไขเป็น “ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙” 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

  ๓.๑ รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
   ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  

         สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม        
เรื่อง รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งหนังสือติดตามการมอบหมายงาน สรุปได้ดังนี้ 
   ๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ พ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมี ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายละเอียดของโครงการ และขอให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร รับทราบและจะน าเสนอในระเบียบวาระท่ี ๓.๓ 
   ๒. การมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และ
พนักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ฯ    
ไปยังคณาจารย์ฯ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน รับทราบ 
น าเสนอในระเบียบวาระท่ี ๓.๔  
   ๓. การมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และ
พนักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการกฎหมายและ



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙                                                                          ๔/๑๘ 
 

จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้ชัดเจนสอดคล้องกับ     
กลยุทธ์การพิทักษ์ผลประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร และรับทราบจะน าเสนอในที่ประชุม 
 

     จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ รายงานการติดตามการมอบหมาย
งานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
   

  มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มีภารกิจ
เร่งด่วน จึงขอเลื่อนระเบียบวาระที่ ๓.๓ แผนกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ระเบียบวาระที่ ๓.๔ แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ พร้อมทั้งระเบียบวาระเรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔.๑ (ร่าง) โครงการ
ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร และระเบียบวาระที่ ๔.๒ การมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐ จาก-           
สภาคณาจารย์และพนักงานน ามาพิจารณาก่อน 
 

   ๓.๓ แผนกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

     สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า น าเสนอที่ประชุม เรื่อง (ร่าง) แผนกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มติที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยให้จัดท ารายละเอียดของโครงการ วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดกิจกรรมทั้งเอกสารต่าง ๆ          
เช่น (ร่าง) หนังสือเชิญวิทยากร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานอนุกรรมการสื่อสาร
องค์กร ได้จัดท าแผนกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา แผนกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในการจัดกิจกรรมได้ด าเนินการติดต่อสถานที่
ห้องประชุมล าพอง ๒ ซึ่งขอความอนุเคราะห์ได้ในราคา ๔,๐๐๐ บาท โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรมในเดือน 
มกราคม ๒๕๖๐ มีดังนี้ 
 ๑. รายชื่อวิทยากรจัดท า KM มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
     ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ธ ารงค์ อุดมไพจิตรกุล  
            ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม  
     ๓) ดร.ศัชชญาส์ ดวงจันทร์  
     ๔) นางสาวสุขทิพย์ สุขใส  
 ๒. บุคลากรทีเ่ข้าร่วมมีจ านวน ๓๐-๕๐ คน จากจ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและสายวิชาการ 
 ๓. ก าหนดการในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ จะเริ่มเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. จะมีการลงทะเบียนประธาน
จะกล่าวเปิด และมีวิทยากรเป็นผู้ด าเนินรายการในลักษณะถามเร็ว-ตอบเร็ว โดยรายละเอียดจะหารืออีกครั้งว่าจะ
มีการจัดกิจกรรมในเป็นรูปแบบใด  
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 ๔. ควรของบประมาณเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในส่วนของค่าห้องประชุม 
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุ โดยของบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงิน       
๙,๗๕๐ บาท 
 ๕. ก าหนดผู้เข้าร่วมโดยให้มีสายวิชาการจ านวน ๑๗ คน และสายสนับสนุนจ านวน ๓๓ คน โดยให้คณะและ
หลักสูตรจัดสรรอาจารย์ ๓ คน และพนักงาน ๒ คน ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และจะจัดท าบันทึกขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม พร้อมทั้งจัดท าหนังสือเชิญประชุมและแบบสอบถาม 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อแก้ไข ดังนี้  
 ๑. ขอให้ทบทวนวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
     ประธานที่ประชุม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยควรมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ และเป็นสื่อกลางในการน าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหาร   
ที่ได้มีการติดตามตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์- 
ทรงม้า จะต้องจัดท าให้มีความชัดเจน 
 ๒. บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงานในความคิดเห็นของบุคลากรของสวนดุสิตควรมีบทบาทอย่างไร 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนองค์กร บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กล่าวชี้แจง ได้มีการหารือบทบาทหน้าที่จรรยาบรรณของ
บุคลากรที่มีส่วนช่วยในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยมีลักษณะเชิงบวกและหากกิจกรรมส าเร็จลุล่วงจะ
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากร ซึ่งบุคลากรต้องการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยอาจมีหลากหลายวิธี ทั้งนี้ ยังไม่ทราบรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในเบื้องต้นโดยได้มีการ
หารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.ธ ารงค์ อุดมไพจิตรกุล จะก าหนดแผนออกมาให้มีความชัดเจน และเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ๓. คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานจะมีบทบาทอย่างไรในกิจกรรม 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กล่าวชี้แจงว่า กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานจะมี
บทบาทในการร่วมรับฟังและสังเกตการณ์เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลและอาจมีการขออนุญาตทาบทามเป็นรายบุคคล
เพ่ือเชิญเป็นพิธีกร  
 ๔. หากบุคลากรที่เชิญเข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจะมีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างไร 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กล่าวชี้แจงว่า จะต้องตรวจสอบแบบตอบรับที่ส่งไปในเบื้องต้น 
จากการประเมินคาดการณ์จะมีจ านวนที่เข้าร่วมเกิน ๓๐ คน ทั้งนี้ จะติดตามเป็นระยะเพ่ือทราบจ านวนคนที่จะ
เข้ารว่มกิจกรรมให้มีความชัดเจนก่อนสิ้นปีในเดือนธันวาคม  
 ๕. จากที่ได้ก าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเบื้องต้นมีจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ๑๗ คน และสายสนับสนุน 
๓๓ คน มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ิมหรือไม่ ทั้งนี้ ยังไม่รวมจ านวนคนงาน เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย  
 ๖. จากจ านวนคนที่เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจะมีผลต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ และหากบุคลากรท่านอ่ืนที่มีความ
สนใจที่เข้าร่วมจะมีวิธีจัดสรรจ านวนคนอย่างไร  
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กล่าวชี้แจงว่า หากมีการเข้าร่วมประชุมโดยความสมัครใจเป็น
จ านวมากจะจัดท าหนังสือบันทึกข้อความว่า เนื่องจาก กิจกรรมดังกล่าวมีจ านวนคนที่จ ากัดและมีที่นั่งไม่เพียงพอ
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ขออนุญาตให้มีการลดจ านวนคนที่น้อยลง ทั้งนี้ จะต้องทราบจ านวนบุคลากรที่มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมใน
เบื้องต้นก่อนว่าเป็นอย่างไร          
 ๗. ควรเชิญตัวแทนของแต่ละคณะเข้าร่วมสังเกตการณ์เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ในนามของสภาคณาจารย์
และพนักงาน หรืออาจมีการเจาะจงบุคลากรที่เห็นว่าควรเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๘. ควรคัดเลือกบุคลากร หน่วยงานที่จ าเป็นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หรืออาจให้มีการเปิดรับสมัครเสรี        
เพ่ือจะได้ทราบจ านวนบุคลากรทีม่ีความสมัครใจในการเข้าร่วมประชุม 
  อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ กล่าวชี้แจงเพิมเติมว่า หากมีโอกาสควรเชิญบุคลากรในองค์กรที่มีความคิด
สร้างสรรค์และได้ประโยชน์ที่ไม่ได้เชิญเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางคณะหรือได้ผ่านทางคณะแล้วแต่ไม่มาเข้าร่วม     
สภาคณาจารย์และพนักงานควรจะเชิญบุคลากรนั้นมาเข้าร่วม และอาจเปิดรับสมัครเป็นระบบเสรีโดยเปิดรับ
จ านวน ๕-๑๐ คนเพ่ือเป็นการส่งเสริมงานให้กับสภาคณาจารย์และพนักงานจากจ านวนคนหลากลายที่มาเข้าร่วม
และเป็นที่ยอมรับจากภายนอก 
   

 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน ๙,๗๕๐ บาท (เก้าพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และให้ด าเนินการตามที่ท่ีประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อแก้ไข 
  

 ๓.๔  แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒  
 

          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่อง             
แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒   
โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่    
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยให้ด าเนินการตามที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและข้อแก้ไข 
รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน พิจารณาหากมีข้อแก้ไขสามารถส่งข้อมูลเพ่ิมเติม
มายังฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือรวบรวมน าเสนอในที่ประชุมนั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการตามที่ ทีป่ระชุม
มอบหมายเรียบร้อยแล้ว   
    จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และ
พนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒  
 

 ประธานที่ประชุม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงบประมาณ โดยงบประมาณแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. งบประมาณการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานทางส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขอกัน
เงินงบประมาณส าหรับการประชุมของสภาคณาจารย์และพนักงาน อาทิ ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม ค่าเบี้ยประชุม   
เป็นต้น               
 ๒. งบประมาณการประชุมสัญจรโดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขอกันเงินงบประมาณส าหรับ   
ใช้ในการประชุมสัญจร เป็นจ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์และพนักงาน 
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 ๓. งบประมาณกิจกรรมหรืองบประมาณท าโครงการที่ได้ขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โดยเป็น
การใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ โครงการ ๔ กลยุทธ์ที่จะด าเนินการ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบตามแผน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ หากมีการใช้งบประมาณ เพ่ือด าเนินกิจกรรม ให้รีบเสนอภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือจะได้
จัดท าขออนุมัติโครงการ 
  

 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. แผนกลยุทธ์ที่มีรายชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ หากมีการขอใช้งบประมาณ ควรเสนอภาย     
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือจะได้จัดท าขออนุมัติใช้งบประมาณให้เรียบร้อยก่อนในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
 ๒. โครงเพชรเฟ่ืองฟ้าขจร จะจัดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา   
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในคณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏิบัติงานฯ ก าหนดรูปแบบวิธีการ งบประมาณ และน าเสนอ         
ที่ประชุมพิจารณา  
 ๓. โครงการเพชรเฟ่ืองฟ้าขจร จะต้องด าเนินการจัดท าให้เรียบร้อยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ในการนี้     
ฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมข้อมูลรายชื่อและประวัติผู้ที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมาไว้  
 ๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผู้รับผิดชอบอาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย           
ของโครงการวิจัยเพ่ือความอยู่ดี-มีสุข ไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากขออนุมัติงบประมาณ
จากสถาบนัวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ โครงการวิจัยเพื่อความอยู่ดี-มีสุข ได้รับอนุมัตโิครงการแล้วหรือไม ่
 นายวนัสวี ดีนิสสัย กล่าวชี้แจงว่า โครงการวิจัยเพ่ือความอยู่ดี -มีสุข อยู่ระหว่างด าเนินการท าสัญญา          
ซึ่งปัจจุบันในการท าสัญญาของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนามีความล่าช้าทั้งหมด โดยมีการหารือ     
กับรองอธิการบดีสถาบันวิจัยและพัฒนา การศึกษาในการร่างท าสัญญาของโครงการวิจัยเพ่ือความอยู่ดี-มีสุข ในปี           
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีการจัดสรรเงินงบประมาณของการศึกษาโครงการเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ จะต้องติดตามรายชื่อจ านวนคนที่ท าสัญญาในเบื้องต้นก่อน หากมีการขยายโครงการให้เสนอของบประมาณ
อีกครั้ง  
 ๕. โครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาควรรู้ โดยจ านวนคนที่เข้าร่วมการอบรมจะเข้าร่วม
อย่างไร เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้กับคนที่ไม่เข้าใจหรือมีปัญหาที่อยากจะสอบถามในที่ประชุมโครงการอบรม
กฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาควรรู้ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กล่าวเพ่ิมเติมว่า โครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการ
ศึกษาควรรู้ให้จัดท ารับสมัครที่เป็นการเปิดกว้าง เนื่องจาก โครงการมีลักษณะทีเ่ป็นการอบรมสัมนาให้ความรู้ 
     ประธานที่ประชุม กล่าวเพ่ิมเติมว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นของโครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากร
ทางการศึกษาควรรู้ โดยผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ จะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ทางกฎหมาย            
ทั้งนี้ หากบุคลากรภายในองค์กรไม่ทราบ หรือภายในองค์กรควรมีความรู้กฎหมายให้จัดสรรคนมาอบรม และเมื่อ
อบรมเรียบร้อยแล้วให้มีการท าแบบประเมิน เช่น จัดท าแบบประเมินว่าในการอบรมผู้เข้าอบรมได้รับทราบ
อะไรบ้าง และน าเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ  
 ๖. หากด าเนินกิจกรรมส าเร็จลุล่วงเรียบร้อยตามงบประมาณแล้วผลที่ได้รับจากการจัดท าสามารถน ามาท า
เป็นรูปธรรมได้หรือไม ่
 ๗. ให้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายสรุปผลรายงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้มีการด าเนินงาน           
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙                                                                          ๘/๑๘ 
 

     นายครรชิต อนุกูล กล่าวเสนอแนะว่า ควรจัดท าสรุปผลรายงาน ๑ ชุด และในส่วนประชาสัมพันธ์      
นายพศิน อินทา เป็นผู้รับผิดชอบ ให้น าเสนอจัดท าเป็นองค์ความรู้หากมีผลสรุปข้อมูลในเชิงบวกและเชิงลบจะต้อง
เสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ  
 

 ประธานที่ประชุมมอบหมาย ดังนี้ 
 ๑. บทบาทหน้าที่สภาคณาจารย์และพนักงาน คือ น าข้อมูลเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัย โดยสภาคณาจารย์
และพนักงานมีหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการอย่างไรจะต้องติดตามเป็นระยะ 
 ๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า              
เป็นผู้รับผิดชอบ ให้ด าเนินงานมีความต่อเนื่องและควรสรุปผลประเมินน าเสนอในที่ประชุม  
 ๓. โครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการศึกษาควรรู้ อาจารย์ดร.สาระ มีผลกิจ เป็นผู้รับผิดชอบ           
ให้ด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๔. โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ นายอุดมวิทย์ วันกุมภา เป็นผู้รับผิดชอบ ให้ด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์  
๒๕๖๐ โดยมีงบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๐๐ บาท และควรสรุปผลประเมินและน าเสนอในที่ประชุม 
 ๕. โครงการวิจัยเพ่ือความอยู่ดี-มีสุข อาจารย์ดร.พันชัย เม่นฉาย เป็นผู้รับผิดชอบ ควรสรุปผลประเมิน          
โดยรวบรวมข้อมูลผลประเมินจากการอบรม และน าเสนอในที่ประชุม   
 ๖. โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ให้ด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๗. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินงานให้มีความต่อเนื่องและจัดสรรงบประมาณให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐  
 ๘. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และโครงการอบรมกฎหมายที่บุคลากรทางการ
ศึกษาควรรู้ โดยให้มีวัตถุประสงค์ คือ ให้ความรู้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่ของบทบาทสภาคณาจารย์
ในการดูแลทุกข-์สุข โดยจัดท าเป็นข้อเสนอแนะให้กับมหาวิทยาลัย และสรุปผลประเมินน าเสนอท่ีประชุม 
 ๙. มอบหมายให้อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย เป็นผู้รับผิดชอบสรุปผลประเมินโดยให้คณะอนุกรรมการของ
แต่ละคณะก าหนดจัดท าแบบประเมินของโครงการควรเป็นรูปแบบใด และสรุปผลประเมินของเนื้อหาในการอบรม
ว่าการจัดท ากิจกรรมได้รับอะไรบ้าง 
    อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม           
ยินดีให้ความช่วยเหลือในเรื่องสรุปผลการประเมินหากการจัดกิจกรรมส าเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดท าเป็น
รูปแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่ได้ประเมินน ามาสรุปผลโดยรวบรวมเป็นคะแนนและผลที่ได้รับจาก
โครงการเป็นอย่างไร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะควรก าหนดแบบประเมินเพ่ือจะได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ    
โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม จะท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลในส่วนที่
ส าคัญ  
  

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
  

  ๔.๑ (ร่าง) โครงการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร 
 

    สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล น าเสนอที่ประชุม เรื่อง (ร่าง) โครงการประชุม
สภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ด าเนินการเขียนแผนกิจกรรมการจัดประชุมสัญจร ในการนี้ ผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ได้จัดท า (ร่าง) โครงการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือน าเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา (ร่าง) โครงการประชุมสภาคณาจารย์
และพนักงานสัญจร 
 

 ประธานที่ประชุม กล่าวชี้แจงว่า ในการประชุมสัญจรสภาคณาจารย์และพนักงาน จะมีการเดินทางไปที่    
วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า
ร่างก าหนดการประชุมโครงการและประสานไปยังศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งต่าง ๆ ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 
 นายณัฐวุฒิ ตันมณี กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ได้จัดท าร่างก าหนดการของกิจกรรมและงบประมาณเพ่ือน าเสนอ
ในที่ประชุมพิจารณา ซึ่งมีการจัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจรวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
เริ่มเดินทางในเวลา ๐๘.๐๐ น. เดินทางถึงวิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมจะมี
การเยี่ยมชมสถานที่และการกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ รับประทานอาหารเวลา ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
เข้าร่วมประชุมโดยมีผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งในเวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับ และในวันที่ ๑๗-    
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นการประชุมพนักงานสัญจรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้   
ร่างก าหนดการประชุมสัญจรสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมได้ โดยจะมีการเยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินเป็น
พบปะผู้แทน และในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะเป็นการประชุมสรุปผลงานการด าเนินงานของสภาคณาจารย์
และพนักงาน ที่จะน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยจากการประมาณงบประมาณในเบื้องต้นแบ่งเงินออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. งบประมาณสภาคณาจารย์และพนักงานที่จัดประชุมโดยปกติ ซึ่ง ไม่ใช่งบประมาณของโครงการ
ประชุมสัญจร   
 ๒. โครงการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร มีจ านวนเงิน ๖๒,๗๕๐ บาท และงบประมาณที่
ทางส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้กั้นเงินงบประมาณส าหรับด าเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน  
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น จะต้องจัดท าเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยในเบื้องต้นก่อน 
โดยงบประมาณ  การประชุมสัญจรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน   เป็นจ านวนเงิน ๓๙,๒๙๐   บาท  
  การประชุมสัญจรวิทยาเขตสุพรรณบุรี            เป็นจ านวนเงิน   ๖,๕๗๕   บาท  
                   รวมเป็นเงิน     ๔๕,๘๖๕   บาท  
 ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าเอกสาร ค่าห้องประชุมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
 

       การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้ จ านวนเงินส่วนที่เหลือจากการประชุมสัญจรสามารถน าไปใช้
ร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนได้หรือไม ่



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙                                                                          ๑๐/๑๘ 
 

 นายณัฐวุฒิ ตันมณี ตอบชี้แจงว่า จะต้องตรวจสอบโครงการที่ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น
ก่อนว่ามีค าสามารถเพ่ิมเติมว่าขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายได้หรือไม่  ดังนั้น ต้องประสานไปยังกองนโยบายและแผน         
และกองคลังเพ่ือขอข้อมูล 
 

  ประธานที่ประชุมมอบหมาย เรื่องรายละเอียดทางวิชาการให้มีการหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.สุระสิทธ์ ทรงม้า โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าขออนุมัติงบประมาณของโครงการ เนื่องจาก ในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ต้องด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีข้อมูลรายละเอียดที่จะเสนอแนะสามารถเสนอแนะจัดส่ง
ไดท้างระบบ Line หรือเสนอในที่ประชุมเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และน าเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 
   

 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โครงการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร โดยด าเนินการตามท่ี 
ประชุมมอบหมาย 
  

  ๔.๒ การมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐ จากสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 

    สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล น าเสนอที่ประชุม เรื่อง การมอบกระเช้าปีใหม่ 
๒๕๖๐ จากสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้มีการปรึกษาหารือนอกเวลา เมื่อวันที่       
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๓๑ อาคาร ๓ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ที่ประชุมได้เสนอ (ร่าง) รายชื่อ
หน่วยงานส่งมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐ จากสภาคณาจารย์และพนักงาน เรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา การมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐      
จากสภาคณาจารย์และพนักงาน  
 

 ประธานที่ประชุม กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจาก ในเดือนธันวาคมจะมีวัฒนธรรมประเพณีที่ทุกหน่วยงาน
จะมีการมอบของขวัญ บัตรอวยพร ดังนั้น หน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงานจะต้องมีการมอบกระเช้าและ
สวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากจะสวัสดีปีใหม่จะต้องขอบคุณบุคลากรที่เลือกสภาคณาจารย์และ
พนักงาน มาเป็นผู้แทนดูแลท่านโดยเป็นการประชาสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่ให้กับสภาคณาจารย์และพนักงาน ทั้งนี้    
ได้ร่างระเบียบวาระการประชุมเพ่ือไม่ให้เกินระยะเวลาที่ก าหนดในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอและ
ความเห็นจากท่ีประชุม ดังนี้  
 ๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า (ร่าง) การมอบกระเช้าปีใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด ๔๓ หน่วยงานนอกจาก      
การมอบกระเช้าแล้วจะมีบัตรอวยพรให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกโดยใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท  
 ๒. การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ มีกิจกรรมการร่วม
รับประทานอาหารปีใหม่และเลี้ยงเกษียณอายุการปฏิบัติงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกในเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และในกิจกรรม
สุดท้ายจะมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานที่พ้นจากต าแหน่ง โดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 
              ๑) นายวิโรจน์ พยัคพันธุ์  
 ๒) นางสาวพรพิมล นามวงศ์  
 ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙                                                                          ๑๑/๑๘ 
 

 

 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านกรรมการคนละ ๕๐๐ บาท เพ่ือตอบแทนหน่วยงานต่าง ๆ              
ที่ช่วยเหลือเราให้ได้จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการอวยพรปีใหม่ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ จะต้องหารือ       
อีกครั้งว่าจะเข้าพบหน่วยงานไหนบ้าง โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ และนางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ ในการด าเนินการ
มอบกระเช้าและของขวัญภายใต้งบจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ที่จะต้องจัดสรร รวมทั้งประธานที่ปรึกษาอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดังนั้น หากกรรมการท่านใดมีหน่วยงานที่จะเพ่ิมเติมสามารถแจ้งได้ที่     
ฝ่ายเลขานุการฯ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ประธานที่ ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าบัตรอวยพรที่จะต้องมอบให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา เป็นผู้ด าเนินการใน         
การจัดท าเกียรติบัตรเพ่ือมอบในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  
   

 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายชื่อหน่วยงานส่งมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐  
 

 ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สาระ ผลมีกิจ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน         
ท าหน้าที่เป็นประธานและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๓.๒ การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ      
ให้เรียงไปตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   

  ๓.๒ การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่ม 
   ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

         สรุปเรื่อง นายณัฐวุฒิ ตันมณี เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน น า เสนอที่ประชุมเรื่อง      
การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย      
สวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมติให้ความเห็นชอบ ให้เสนอขอทบทวนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย    
เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้ ฝ่ายเลขนุการฯ จึงรวบรวมข้อมูลการเสนอ
ประภัยกลุ่มจากตัวแทนบริษัทประกันภัย ทั้ง ๓ บริษัท เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 

   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา การเสนอขอทบทวนสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันภัยกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 นายณัฐวุฒิ ตันมณี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สภาคณาจารย์และพนักงาน ควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทประกันภัย JFE life Services (Thailand) จ ากัด ได้สรุปข้อมูล     
มาให้เรียบร้อยแล้ว โดยน าเสนอข้อมูลดังนี้ 
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ความคุ้มครอง 
  

จ านวนเงินเอาประกัน (บาท) 
Existing Insurer 
Allianz Ayudhya 

NEW Insurer 
AIA Plan1 

NEWInsurer 
AIA Plan2 

๑. การประกันชีวิต 
เสียชีวิตทุกกรณีตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

๒. การประกันอุบัติเหตุ  
ขยายความคุ้มครอง : ฆาตกรรม ลอบท าร้าย จลาจล นัดหยุดงาน 
มอเตอร์ไซต ์
๒.๑ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
๒.๒ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

๓. การประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
คุ้มครองกรณีเกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

๔. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดต่อครั้ง  

 
- 

 
- 

 
- 

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน 
๑. ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน (สูงสุด ๓๑ วันต่อครั้ง) 
    ค่าห้องพยาบาลผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) สูงสุด ๗ วันต่อครั้ง 
๒. ค่ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ (ต่อครั้ง) 
    รวมค่าการพยาบาล 
    รวมมการรักษาต่อเนื่อง ๓๐ วัน หลังออกจากโรงพยาบาล 
    ค่ารถพยาบาล 
๓. ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด 
๔. ค่าปรึกษาแพทย์ทั่วไป 
๕. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ต่อครั้ง) **
แยกจากวงเงินข้ออ่ืน** 
๖. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะกรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ต่อเนื่องไม่เกิน ๓๐ วันต่อครั้ง 
๗. ชดเชยกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

 
๓,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๘๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 
- 

 
๓,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๘๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
๓,๕๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๘๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 
วันละ ๑ ครั้ง และสูงสุดไม่เกิน ๓๐ ครั้งต่อปี 

 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

กรณีการรักษาพยาบาลด้านทันตกรรม 
คุ้มครองกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน การผ่าฟันคุด และรักษา
รากฟัน (สูงสุดต่อปี) 

 
๑,๐๐๐ 

 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

เบี้ยประกันภัย 
ประกันชีวิตกลุ่ม 
ประกันอุบัติเหต ุ

 
๑๙๐.๐๐ 
๑๐๕.๐๐ 

 
๑๙๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 

 
๑๙๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 
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ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
ค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน 
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 
ค่ารักษาพยาบาลด้านทันตกรรม 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดบุตร 

๑๙.๐๐ 
- 

๑,๓๓๘ 
๒,๕๓๔ 
๕๖๐ 

- 

๒๐.๐๐ 
- 

๑,๓๐๐ 
๒,๕๓๐ 
๖๐๐ 

- 

๒๐.๐๐ 
- 

๑,๕๑๐ 
๒,๕๓๐ 
๖๐๐ 

- 
รวมเบี้ยประกันภัยท้ังหมด/คน/ปี ๔,๗๔๖ ๔,๗๔๐ ๔,๙๕๐ 
จ านวนสมาชิก/แผน ๙๐๒ ๙๐๒ ๙๐๒ 
รวมเบี้ยประกันภัยท้ังหมด/คน/ปีกรมธรรม์ ๔,๒๘๐,๘๙๒ ๔,๒๗๕,๔๘๐ ๔,๔๖๔,๙๐๐ 

  

 ๑. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษมีความแตกต่างกัน คือ บริษัทประกันภัย อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน) จะไม่ครอบคลุมกรณีเสียชีวิตจากการโดยสารรถไฟหรือรถประจ าทาง ลิฟท์ ไฟไหม้ใน        
โรงมหรสพ โรงแรมหรืออาคารสาธารณะ ซ่ึงจะไม่ชดเชยให้ แต่หากเป็นบริษัทประกันภัย อเมริกันอินเตอร์แนชชั่น
แนลแอสชัวรันส์ จ ากัด จะชดเชยให้เป็นจ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๒. การทุพพลภาพจะเหมือนกัน คือ การประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เป็นจ านวนเงินค่าเบี้ยประกัน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ที่เรียกว่า IPD บริษัทประกันภัย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) เพ่ิมค่าธรรมเนียมผ่าตัดให้เป็นจ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท จากเดิมจ านวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท บริษัท
ประกันภัย อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด AIA Plan ๑ เพ่ิมค่าธรรมเนียมผ่าตัดให้เป็นจ านวนเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาท และAIA Plan ๒ เพ่ิมค่าธรรมเนียมผ่าตัดให้เป็นจ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
 ๔. การประกันชีวิตบริษัทประกันภัยอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด จะเท่ากับบริษัท
ประกันภัย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) แต่จะต่างกันที่ค่าห้องและค่าอาหารต่อวันเป็นจ านวน 
๓,๕๐๐ บาท และค่าผู้ป่วยไอซียูจะเพ่ิมเป็นจ านวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท  
 ๕. การชดเชยกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาลความแตกต่างของบริษัทประกันภัย อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน) กับบริษัทประกันภัย อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด คือ ในกรณีเสียชีวิต    
ในขณะที่รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) จะไม่มีการ
ชดเชยให้แต่บริษัทประกันภัย อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด AIA Plan ๑ จะชดเชยให้เป็น
จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และ AIA Plan ๒ จะชดเชยให้เป็นจ านวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท  
 ๖. กรณีการรักษาด้านทันตกรรมจะเหมือนกัน คือจ านวนค่าเบี้ยประกัน ๑,๐๐๐ บาท ซ่ึง สามารถเบิก
ส่วนต่างจากประกันสังคมได้ไม่เกิน ๙๐๐ บาทต่อปี 
 ๗. เมื่อเปรียบเทียบความคุ้มครองและจ านวนเงินค่าเบี้ยประกันของแต่ละรูปแบบพบว่า AIA Plan ๒ 
มีความแตกต่างของเบี้ยประกันเฉลี่ยจ านวน ๒๐๔ บาท แต่ได้รับความคุ้มครองมากขึ้น ในส่วนของค่าห้องและ
ค่าอาหารต่อวัน เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท ส าหรับกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกจะเท่ากัน คือ วันละ ๑ ครั้ง 
และสูงสุดไม่เกิน ๓๐ ครั้งต่อปี โดยมีจ านวนเงินค่าเบี้ยประกัน ๑,๕๐๐ บาท 
 ๘. บุคลากรที่มีความกังวลใจในการบริการหลังการขาย นั้น ทางบริษัทประกันภัยกล่าวว่าขอให้
กรมธรรม์เดิมส่งรายละเอียดของการเคลมประกันและรายชื่อที่มีอยู่ให้ครบถ้วนตามกรมธรรม์เดิมเพ่ือเป็นการ
คุ้มครองต่อเนื่องและท่ีเกี่ยวกับเงื่อนไขโรคเดิมที่เป็นอยู่ 
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 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อซักถามดังนี้ 
 ๑. กรณีที่บุคลากรไม่ประสงค์จะท าประกันกลุ่ม เนื่องจากมีประกันชีวิตอยู่แล้วมหาวิทยาลัยจะจ่ายให้
ในอัตราใดและจะได้มากหรือน้อยกว่าอย่างไร  
 ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมจ านวนเงินร้อยละ ๒ ต่อปีของบุคลากรโดยให้รักษาสิทธิร้อยละ ๒ 
มหาวิทยาลัยจะมีวิธีด าเนินการอย่างไร 
 ๓. หากมีบุคลากรที่ไม่ประสงค์จะท าประกันกลุ่มและท าให้ยอดของบุคลากรลดลงจะมีผลต่อเบี้ย
ประกันหรือไม ่
 ๔. กรณีเป็นการรักษาแบบ OPD บุคลากรที่เบิกจ่ายจะทราบว่าบริษัทโอนเงินค่าใช้จ่ายกลับมาได้
อย่างไร 
 ๕. หากมีบุคลากรฟ้องร้องมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่ามหาวิทยาลัยบังคับให้ท าประกันและไม่ได้รับค่าเบี้ย
ประกันคืนจากประกันสังคมจะมีสิทธิเรียกร้องจากประกันหรือไม่ 
 ๖. เดิมค่าเบี้ยประกันที่จ่ายเป็นจ านวนเงิน ๒,๙๐๙ บาท และหากมีการท าค่าเบี้ยประกันใหม่ที่เพ่ิมขึ้น
เป็น ๔,๙๕๐บาท โดยค่าเบี้ยประกันที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตบุคลากรจะได้รับประโยชน์อย่างไร 
 ๗. หากมีจ านวนเงินที่เหลือจากค่าเบี้ยประกันสามารถน าจ านวนเงินมาสมัครเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ได้
หรือไม ่
 ๘. มีข้อเสนอแนะให้กับบริษัทประกัน เช่น ต้องท าสัญญาจะต้องดูแลพนักงานอย่างดี 
 ๙. ควรให้บริษัทประกันให้ความรู้ในเรื่องการใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพกลุ่ม 
 ๑๐. การตรวจประกันสุขภาพประจ าปีที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับบุคลากรจะมีในช่วงใด 
 ๑๑. ในช่วงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีสภาคณาจารย์และพนักงาน ควรจัดกิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกัน โดยสภาคณาจารย์และพนักงานจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการจัดกิจกรรม  
 ๑๒. มหาวิทยาลัยควรจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมให้  ได้แก่  การเบิกค่าเล่า เรียนให้กับบุตรและ                   
ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา 
 ๑๓. เดิมใช้สิทธิในการประกันชีวิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) (กรุงศรี) และน าใบเสร็จ
มาเบิกจ่ายเมื่อมีการเปลี่ยนบริษัทประกันใหม่โดยให้มีการสมัครของบริษัทประกันใหม่แทนการใช้จากบริษัท
ประกันเก่าบุคลากรจะต้องท าบริษัทประกันภัยใหม่นี้หรือไม่ 
 ๑๔. กรณีนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล และได้มีการเคลมประกันกับบริษัทประกันภัย อลิอันซ์ อยุธยา 
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) โดยเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินเมื่อมีการเคลมประกันกับบริษัทประกันภัย อเมริกัน
อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด จะได้รับสิทธิจากบริษัทที่เคลมประกันช้าหรือเร็ว 
 

 นายณัฐวุฒิ ตันมณี ตอบชี้แจง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ตามนโยบายของอธิการบดีบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้สิทธิการประกันกลุ่มโดย
บุคลากรจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ 
 ๒. หากไม่ได้เลือกบริษัทประกันมหาวิทยาลัยก็จะยังต่อบริษัทประกันเดิม ส าหรับกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาลัย จะได้รับเงินคืนในวันเกษียณโดยมหาวิทยาลัยจะสบทบให้ร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๓ แต่ประกันภัย
กลุ่มมหาวิทยาลัยลัยจะท าให้ทุกปี  
 ๓. เดิมจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันภัย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)         
เป็นจ านวนเงิน ๒,๙๙๙ บาท เบิกค่า OPD ได้ครั้งละ ๕๐๐ บาท ทั้งนี้ กรรมการสภาคณาจารย์ชุดเดิมได้ขออนุมัติ
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มหาวิทยาลัยให้เพ่ิมจากเดิม ๕๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี
เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาหาข้อมูล โดยที่ผ่านมาได้มีการติดต่อกับบริษั ท
ประกันภัยแต่ไม่มีการติดต่อกลับมา เนื่องจากบริษัทประกันยังไม่หมดสัญญา ดังนั้น สภาคณาจารย์และพนักงาน
จะต้องสานต่อนโยบายเดิม  
 ๔. ปัจจุบันเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ถูกน าไปใช้ในบางส่วน ซึ่งหากไม่น า    
เงินออกมาใช้จ านวนเงินจะมีอยู่ไม่ต่ ากว่า ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการ
หาข้อมูลจะตอบแทนอะไรให้กับพนักงาน เช่น เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินคืนร้อยละเท่าไร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่อยู่ในระหว่างช่วงของคณะกรรมการที่เพ่ิงจัดตั้งขึ้น ฉะนั้ น ในอนาคต
อาจมีโครงการที่เป็นประกันเงินออม และอาจน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  
 ๕. สภาคณาจารย์และพนักงานควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา เช่น การจัดท าสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้กับบุคลากรทุกคน  
 ๖. การตรวจประกันสุขภาพที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับพนักงานจะมีขึ้นในวันที่ ๑๑–๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
 ๗. จะประสานบริษัทประกันในการติดตั้งจุดประชาสัมพันธ์ให้ค าปรึกษา 
 ๘. ในอนาคตอาจเสนอมหาวิทยาลัยในการท าประกันภัยอุบัติเหตุชั้น ๑ โดยอาจท าเป็นโครงการ
ประกันภัยอุบัติเหตุชั้น ๑ ตามความสมัครใจของบุคลากร ซึ่งจะน าเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  

 ที่ประชุมเสนอแนะ ในการท าประกันกลุ่มของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอรูปแบบการประกันภัยกลุ่ม
จากบริษัทประกันภัย อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด (AIA Plan ๒ ) ดูแลรับผิดชอบด าเนินการ
โดยบริษัทประกันภัย JFE life Services (Thailand) จ ากัด ซึ่งมีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี เป็นจ านวน   
เงิน ๔,๙๕๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัย
เพ่ิมขึ้น รวมถึงเพ่ิมเติมการคุ้มครองกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน การผ่าฟันคุด และการรักษารากฟัน โดยมีการ
ครอบคุลมอ่ืน ๆ อีกด้วย 
 

 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้เสนอมหาวิทยาลัยจัดท าประกันภัยกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย       
โดยเสนอรูปแบบการประกันภัยกลุ่มจากบริษัทประกันภัย อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด             
(AIA Plan ๒ )  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ข้อร้องเรียนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

    สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ ประธานที่ประชุม น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ข้อร้องเรียนของ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   ตามท่ี สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโยบายรับฟังข้อเสนอแนะ   
จากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ LINE : Senate_SDU และระบบ Facebook : Senate_SDU ซึ่งในเดือน 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ไม่มีข้อร้องเรียนผ่านทางระบบดังกล่าว แต่มีข้อเรียนผ่านกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน           
สรุปได้ดังนี้ 
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 ข้อร้องเรียน 
 ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ๑.๑ รูปแบบการประเมินของมหาวิทยาลัยควรมีมาตรฐานและรูปแบบการประเมินเหมือนกันและควร
สอดคล้องกับความเป็นจริงและควรมหีลากหลายมุมมอง เช่น ประเมินตนเองจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาเพ่ือความ
เป็นธรรมโดยไม่ผูกขาดคณะกรรมการเดียวที่เป็นผู้ประเมิน         
         ๑.๒ ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินแต่ละคณะโดยให้มีการหมุนเวียนตามความเหมาะสมและ
จัดท ารูปแบบระบบเอกสารต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกันจากกองกลาง 
     ๑.๓ คุณภาพของนักศึกษาจะมีวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาหรือคณาจารย์ว่าทิศทางที่เกิดขึ้น        
มีผลกับนักศึกษาอย่างไร เนื่องจาก นโยบายที่เกิดขึ้นส่งผลกับนักศึกษาหลาย ๆ อย่าง เช่น การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
การท ากิจกรรมต่าง ๆ  
     ๑.๔ มาตรฐานการประเมินควรมีความเสมอภาคและรวบรวมความคิดเห็นจากการประเมินที่ได้น้อย  
     ๑.๕ การวิภาคประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนงานควรมีมาตรฐานในการประเมินหรือไม่ 
     ๑.๖ การประเมินที่หลากหลายมุมมองจะต้องไม่ใช่ผู้บริหารประเมินเพียงอย่างเดียว โดยจะต้องมีตัวแทนจาก
คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรต่าง ๆ ซ่ึงคณะกรรมการแต่ละหลักสูตรควรมีการเปลี่ยน 
    ๑.๗ บุคลากรมีสิทธิที่จะเห็นการประเมินหรือไม่ โดยบางคณะไม่สามารถเห็นการประเมินของตนเองได้  
    ๑.๘ มหาวิทยาลัยควรเป็นผู้จัดท าการวิพากษ์แบบประเมินโดยให้กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าแบบประเมิน อาทิ แบบประเมินสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคเท่ากันในทุก ๆ 
หน่วยงาน 
   ๑.๙ มหาวิทยาลัยควรปรับข้อบังคับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางในการจัดวิพากษ์ของการใช้รูปแบบประเมิน 
   ๑.๑๐ อยากทราบการจัดสรรการประเมินส่วนงานของแต่ละคณะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยแต่ละเกณฑ์
มหาวิทยาลัยจัดสรรอย่างไร  
 

 นายณัฐวุฒิ ตันมณี กล่าวชี้แจงว่า ในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดก่อนได้เชิญท่านอธิการบดี   
รองศาสตราจารย์ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มามอบนโยบายการด าเนินงานและได้ให้ความรู้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงานจะมีข้อแตกต่างกัน เนื่องจากมีบริบทในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน รายละเอียดของการประเมิน
จึงแต่กต่างกัน แต่ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฉบับเดียวกัน และในการประเมินกรณีนี้จะมีข้อบังคับระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินที่ชัดเจน โดยมีวิธีการตามข้อบังคับ โดยสรุป ดังนี้ ในเดือนแรกของรอบการประเมิน
จะต้องมีการจัดประชุมของบุคลากรเพ่ือก าหนดรูปแบบในการประเมินในแต่ละครั้ง โดยภายใน ๑ ปีประเมิน จะมีการ
ประเมินสองรอบประเมิน เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ในหนึ่งเดือนแรกคณะ/หน่วยงานจะจัดการประชุมเพ่ือน าเสนอการ
ประเมิน บุคลากรทุกท่านก็สามารถเสนอแนะและหลังจากประเมินต้องมีการลงนามรับทราบรูปแบบการประเมินเป็น
หลักฐานด้วย และหากได้ผลสรุปเรียบร้อยแล้วบุคลากรจะต้องด าเนินการตามแบบประเมิน ทั้งนี้ จะศึกษาข้อบังคับ
ระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการ ตามขับบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ให้ถี่ถ้วน 
 ๒. บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการเพ่ิมเงินเดือนปีละครั้ง โดยทุกมหาวิทยาลัยจะได้รับการเพ่ิมเงินเดือน
ปีละสองครั้ง อยากทราบข้อบังคับฉบับนี้ได้ประกาศใช้เมื่อไหร่ และในการเพ่ิมเงินเดือนปีละครั้งจะขอให้เพ่ิมเงินเดือน
เป็นสองเท่าได้หรือไม ่
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 นายณัฐวุฒิ ตันมณี กล่าวชี้แจงว่า หากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน จะน าเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ 
ปรับแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล แนะน าให้น าข้อบังคับนี้ มาศึกษาและร่วมประชุมในครั้งต่อไป เดือน
มกราคม ๒๕๖๐ 
 ๓. ควรมีมาตรฐานในการเข้าเรียนและการเรียนหนังสือของนักศึกษา โดยเป็นสิ่งที่ต้องช่วยดูแลให้มาตรฐานของ
นักศึกษามีคุณภาพดีขึ้น  
 ๔. การขอใช้ห้องเรียนแต่ตารางสอนหน้าห้องทุกอาคารเต็มทั้งหมด และเมื่อได้ตรวจสอบหลังเวลา ๑๔.๓๐ น.   
ไปแล้วห้องเรียนจะว่างและไม่มีการใช้ 
 นายณัฐวุฒิ ตันมณี กล่าวชี้แจงว่า ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการเดิน
ส ารวจการใช้ห้องเรียนพบว่า มีบางห้องเรียนที่มีนักศึกษาเข้าใช้ห้องเรียนแต่ไม่พบอาจารย์ เช่น การปล่อยให้นักศึกษา
อยู่ในห้องเรียนเฉยๆ  เนื่องจาก อาจารย์ยังมาไม่ถึงห้องเรียน โดยในปัจจุบันจะมีน้อยลง เนื่องจากรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการได้ส ารวจการใช้ห้องเรียนและมีการแจ้งกลับไปยังคณะเพ่ือทราบอีกด้วย  
 ๕. ในการประเมินมหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนและจะต้องลงสู่ระดับบุคคล เช่น การประเมิน
บุคลากรจะต้องก าหนดตัวชี้วัดภาระงานและรับผิดชอบด้วยภารกิจอะไร 
 ๖. การรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพมีกิจกรรมหรือโครงการที่จะเสนอแนะมหาวิทยาลัยต่อการส่งเสริมให้กับ
คณาจารย์อย่างไร 
 ๗. อาคาร ๑ ชั้น ๑ ห้องละหมาดควรเปลี่ยนเก้าอ้ีใหม่และบริเวณด้านข้างห้องละหมาดมีความสกปรก 
 ๘. อาคาร ๓๒ เก้าอ้ีเลคเชอร์แบบพับบริเวณหน้าห้องน้ ามีความช ารุด  
   

 นายสกล โพฉลาด กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในวันที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะมีการกั้นรั้วบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยที่
จะท าการก่อสร้างซึ่งท าให้การเดินผ่านบริเวณนั้นไม่มีความสะดวก โดยพ้ืนทางเดินที่เกินออกมาข้างนอกในช่วงแรกมี
การกั้นทางเดินส าหรับเด็กนักศึกษาในเบื้องต้นก่อน และจะเริ่มด าเนินการประมาณปีมกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจากรถจะ
ขนปูนในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ ท าให้มีความแตกต่างจากสัปดาห์นี้ โดยในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีการติดตั้งรั้ว
อาคาร ๑ บริเวณที่นั่งจะมีการขยับขยายออกตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนที่
อันตรายบริเวณประตู ๕ จะปิดไว้เพ่ือไม่ให้ได้รับอันตรายจากทางเดิน ขอความอนุเคราะห์ให้เดินอ้อมบริเวณหลังเซเว่น  
 นายณัฐวุฒิ ตันมณี กล่าวเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากในช่วงที่ด าเนินงานเป็นช่วงปิดภาคเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแต่ยังเป็นช่วงเปิดเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทั้งนี้ หากมีการด าเนินการที่จะเป็นอันตราย
หรือมีอุปกรณ์ที่อาจหล่นจากที่สูง ขอความร่วมมือทางกองอาคารและสถานที่แจ้งบุคลากรให้ทราบเพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุได้  
   

 ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ อาจารย์ดร.สาระ มีผลกิจ ก าหนดเปลี่ยนชื่อข้อร้องเรียนหรือข้อร้องทุกข์          
ที่มีปัญหาเกิดจากความเข้าใจของแต่ละฝ่าย ซึ่งควรเปลี่ยนชื่อวาระเป็นข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า และค าปรึกษาจาก
ประชาคม โดยเสนอชื่ออย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งนี้ สามารถส่งข้อมูลได้ทางระบบ Line และฝ่ายเลขานุการฯ 
จะรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปแก้ไข 
  

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังาน ครั้งที ่๙/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙                                                                          ๑๘/๑๘ 
 

  ๕.๓ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป 
   ครั้งที่ ๑(๑๐)/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

  สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑(๑๐)/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 
๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

   จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์               
และพนักงาน ครั้งที ่๑(๑๐)/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐–๑๖.๐๐ น. 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
  
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

 
(นางสาวชนม์นิภา มณีโชติ)                                                    (นายณัฐวุฒิ  ตันมณี) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม             กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 


