
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ครั้งที ่๖(๒๗)/๒๕๖๑ 

     วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานกรรมการ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ รองประธาน 
๓.   นายณัฐวุฒิ  ตันมณ ี กรรมการ 
๔.   นายครรชิต  อนุกูล กรรมการ 
๕.   นายพศิน  อินทา กรรมการ  
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา กรรมการ 
๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กรรมการ 
๘.   นายอุดมวิทย์  วันกุมภา กรรมการ 
๙.   อาจารย์ ดร.พันชัย  เม่นฉาย กรรมการ 
๑๐. นายสกล  โพฉลาด กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุชานัน  ลัภสุวรรณ กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ กรรมการ 
๑๓. อาจารย์รติญา   นนธิราช กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อังธารารักษ์ กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม กรรมการ 
๑๗. นางสาวธีรดา  บุญยศ กรรมการ 
๑๘. นายอาณัติ  สนธิทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามกรรมการที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.  นางสาวกานดา  ธาราภูมิ กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.  นางสาวชนม์นิภา  มณีโชติ เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นางจันทรา  เลิศอนันต์ เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑                                                                ๒/๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 
 ๑.๑ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

   ครั้งที่ ๕(๒๕)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่อง สรุปประเด็น
ส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๕)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๕)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่       
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 
   ประเด็นน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๒๕)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ    
 
   ๑.๒ สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
  
           สรุปเรื่อง นายณัฐวุฒิ  ตันมณี น าเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
       ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับเงินสนับสนุนจากประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
เป็นเงินกองกลางในการด าเนินกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยสรุปดังนี้ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๑ เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔,๓๖๒.๘๘ บาท (สี่พันสามร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์) และจ่ายค่าพวงหรีดบิดา        
ดร.ปนรรฐพร ค าหาญสุนทร เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท คงเหลือ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๑๖๒.๘๘ บาท      
(สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์) 
 
    ประเด็นน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ สรุปรายรับ–รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์
และพนักงาน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
       มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
    
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
      สรุปเรื่อง ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่          
๕(๒๖)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
     ประเด็นน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และพนักงาน ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๖๑ 
 
          มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑                                                                ๓/๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
   ๓.๑ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
    รอบ ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) 
 
          สรุปเรื่อง นายอาณัติ สนธิทรัพย์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน รอบ ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) โดยมีสาระส าคัญดังนี้    
    ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่  ๔(๒๕)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่           
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ขยายระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการเพชรเฟ่ืองฟ้าขจร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และก าหนดพิธี
การมอบรางวัล นั้น ในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานความคืบหน้าโครงการ        
เพชรเฟ่ืองฟ้าขจร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   รายงานผลการด าเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน รอบ ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐–
๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) ได้จัดท ารายละเอียดบางส่วนเรียบร้อยแล้ว ยังขาดในส่วนของภาพถ่ายของนางสาวธีรดา บุญยศ และ
กิจกรรม/โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เนื้อหาการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร “โครงการ
กีฬาบุคลากร Sport for Health” และการผดุงเกียรติของบุคลากร “โครงการเพชรเฟ่ืองฟ้าขจร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐”       
ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถปรับแก้ไขได้ทุกประเด็น 
 
     ประด็นน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงาน        
สภาคณาจารย์และพนักงาน (รอบ ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) 
 
   การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. รายงานผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน สามารถขยายระยะเวลาจากเดือนเมษายน      
เป็นเดือนมิถุนายนได้หรือไม่  
   ๒. ตารางในช่องผลการติดตามข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาให้ครบถ้วน เช่น การประสานไปยังหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้อง หรือได้น าเสนอความคิดเห็นผ่านทางสภามหาวิทยาลัยแล้ว เป็นต้น  
 
           มติ ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
   ๓.๒ รายงานความคืบหน้าโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ (Sport For Health) 
 
          สรุปเรื่อง นายอุดมวิทย์ วันกุมภา น าเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
(Sport For Health) โดยมีสาระส าคัญดังนี้    
    ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๙(๑๘)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
มีมติให้ความเห็นชอบ โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ (Sports For Health) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างเสริมสุขภาพโดยการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ และเพ่ือสร้างความรู้ในกีฬา      
และการออกก าลังกายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการกีฬา      
เพ่ือสุขภาพ (Sports For Health) และงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ สนม. ๕๕๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑                                                                ๔/๙ 
 

    โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ (Sport For Health) ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
โดยเริ่มจัดการแข่งขันในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในวันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ เริ่มการแข่งขันฟุตซอล วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะเริ่มการแข่งขันแบตมินตัน และวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
จะเริ่มการแข่งขันวอลเลย์บอล ส าหรับการเปิดรับสมัครจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจะแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผ่าน QR Code ระบบ Google From  
 
     ประด็นน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ รายงานความคืบหน้าโครงการกีฬา    
เพ่ือสุขภาพ (Sport For Health)  
 
   การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑. ควรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๒. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาก าหนดการเป็นเวลาใด และจะเรียนเชิญผู้บริหารท่านใดเป็นประธานเปิดงานซึ่งในปีที่
ผ่านมาได้เรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดงาน 
   ๓. ถ้วยรางวัลส าหรับการแข่งขันจะขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารหรือไม่  
   ๔. การแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ QR Code ผ่านระบบ Google From นั้น ให้บุคลากรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ตอบหรือไม่ 
 
    กล่าวชี้แจง 
     นายอุดมวิทย์ วันกุมภา กล่าวชี้แจง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ส าหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะเริ่มในเวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยเรียนเชิญอธิการบดี   
เป็นประธานเปิดงาน ในส่วนของถ้วยรางวัลได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอกเป็นผู้สนับสนุนถ้วยโดยไม่ประสงค์
ออกนาม และการแจกแบบสอบถามจะเป็นแบบสอบถาม QR Code ผ่านระบบ Google From เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ
จ านวนคนโดยให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้รับชมเป็นผู้ประเมิน  
 
 ประธานที่ประชุม มอบหมายให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ดูแลในวันแข่งขัน โดยอาจก าหนด
ผู้ดูแลวันละ ๓ คน เพื่อเป็นการให้ก าลังใจต่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกวันที่มีการแข่งขันกีฬาและขอความร่วมมือคณะกรรมการ
ทุกท่านเข้าร่วมในพิธีเปิด-ปิด   
 
           มติ ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
   ๓.๓ รายงานความคืบหน้าโครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
          สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร. พันชัย เม่นฉาย น าเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสุขในการท างานในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้    
    ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๙(๑๘)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๐ มีมติให้ความเห็นชอบ โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการด าเนินชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศึกษาปัจจัยภายนอก   
ที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอก     
ที่มีต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑                                                                ๕/๙ 
 

    ในการนี้ ได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ สนม. ๕๑๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
    โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การวิจัยในครั้งนี้ได้
สุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน ๔๓๖ คน 
จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๒,๓๗๘ คน แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการจ านวน ๒๓๕ คน และบุคลากรสายสนับสนุน
จ านวน ๑๙๒ คน และไม่ระบุสายงานจ านวน ๙ คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ         
เชิงบรรยาย โดยวิเคราะห์ค่าความถี่  และร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐานของตัวอย่างวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ             
ระดับการศึกษา และประเภทต าแหน่งงาน มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้  ๑. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของ   
ตัวแปรสวัสดิการ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับความพึงพอใจในด้านสวัสดิการในภาพรวมอยู่ระดับ        
ปานกลางถึงมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๑–๓.๔๔ โดยมีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยมากที่สุด          
เช่น ในด้านสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี หรือการให้ลาป่วยหรือการลาพักฟ้ืน        
เมื่อมีการเจ็บป่วย รองลงมาคือ สวัสดิการด้านการศึกษามีค่าเฉลี่ย ๒.๘๑ เช่น การส่งเสริมการลาศึกษาต่อ เป็นต้น      
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ตัวแปรความสุขในการท างาน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับความพึงพอใจ
ความสุขในการท างานอยู่ระดับน้อยถึงมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๑๖-๓.๘๕ รองลงมาคือมีอารมณ์ทางบวกต่อความสุข
ในการท างาน มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ จากการวิเคราะห์ตัวแปรสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อม
ด้านครอบครัวมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ รองลงมาคือด้านความสมดุลระหว่างชีวิตในการท างานมีค่าเฉลี่ย ๒.๙๖        
และพบว่า บุคคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับความพึงพอใจคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ระดับปานกลางถึงมาก   
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๗๔-๓.๓๗ โดยมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ๓.๓๗            
ทั้งนี้ ยังขาดบทสรุปในบทที่ ๔ และบทที่ ๕ 
 
     ประด็นน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ รายงานความคืบหน้าโครงการปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสุขในการท างานในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
           มติ ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
   ๓.๔ รายงานความคืบหน้าโครงการสวนดุสิตในยุค ๕.๐ กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา  
 
          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า น าเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ
สวนดุสิตในยุค ๕.๐ กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา โดยมีสาระส าคัญดังนี้    
    ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่    
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติที่ประชุมรับทราบ ความคืบหน้าในการเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาในสายวิชาการและสาย
สนับสนุนของแต่ละสายจ านวน ๕ คน  
 
     ในการจัดการความรู้ หัวข้อ “โครงการสวนดุสิตในยุค ๕.๐ กับความท้าทายใหม่ ในโลก
การศึกษา” ได้ก าหนดรูปแบบให้มีผู้ด าเนินรายการมี ๒ ช่วง คือ ในช่วงเช้าสายวิชาการ และในช่วงบ่ายสายสนับสนุน คือ 
นายณัฐวุฒิ ตันมณี และนางสาวพรพิมล นามวงศ์ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในสายวิชาการ จ านวน ๕ คน 
และสายสนับสนุน จ านวน ๕ คน และส่วนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสายวิชาการ ๒๕ คน และสายสนับสนุน ๒๕ คน รวมจ านวน
ทั้งสิ้น ๕๐ คน ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมไปยังทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายชื่อผู้เข้าร่วม
เสวนาสายวิชาการและสายสนับสนุน มีดังนี้ 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑                                                                ๖/๙ 
 

       ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาสายวิชาการ ได้แก่  
               ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล หัวข้อเสวนา “อยู่อย่างมีความสุขในสวนดุสิต 
                ยุค ๕.๐” 
                ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ เมนะสินธ์ หัวข้อเสวนา “การพัฒนาตนเองจากภายใน ท าตัว 
                เป็นที่ต้องการขององค์กร” 
               ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ หัวข้อเสวนา “การสร้างความมั่นคงจากงานที่ท า 
                ของตนเอง” 
               ๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ หัวข้อเสวนา “เสริมสร้างความก้าวหน้าในสาย 
                งานได้อย่างไร” 
               ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ หัวข้อเสวนา “บทบาทสายวิชาการกับการ 
                              เปลี่ยนแปลงสู่สวนดุสิต ยุค ๕.๐” 
       ๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาสายสนับสนุน ได้แก่  
               ๒.๑ นายไพศาล คงสถิตสถาพร หัวข้อเสวนา “อยู่อย่างมีความสุขในสวนดุสิต ยุค ๕.๐” 
                ๒.๒ นายอุทัย ช านาญกิจ หัวข้อเสวนา “การพัฒนาตนเองจากภายใน ท าตัวเป็นที่ต้องการของ 
       องค์กร” 
               ๒.๓ นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี หัวข้อเสวนา “การสร้างความมั่นคงจากงานที่ท าของตนเอง” 
                               ๒.๔ นายสุทัน มุมแดง หัวข้อเสวนา “เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานได้อย่างไร” 
                ๒.๕ นายครรชิต อนุกูล หัวข้อเสวนา “บทบาทสายวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงสู่สวนดุสิต  
       ยุค ๕.๐”    
     โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.                  
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งรูปแบบการด าเนินงานขอหารือที่ประชุมอีกครั้ง  
 
     ประด็นน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ รายงานความคืบหน้าโครงการสวนดุสิต
ในยุค ๕.๐ กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา 
 
    การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ๑. ควรมีเอกสารแจกผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน ในปีที่ผ่านมา 
    ๒. วุฒิบัตรส าหรับมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานควรลงนามโดยประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  
 
           มติ ทีป่ระชุมรับทราบ รายงานความคืบหน้าโครงการสวนดุสิตในยุค ๕.๐ กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
   ๔.๑ การเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
    อุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) 
 
     สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล น าเสนอที่ประชุมเรื่อง การเลือกผู้แทนสภาคณาจารย์
และพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
   ด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง      
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๓๓๖๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น  



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑                                                                ๗/๙ 
 

   เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต     
ว่าด้วย กองบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล” 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) ให้มีก าหนดสองปี 
   ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ด าเนินการเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมการตาม (๕) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
  
    ประเด็นน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือพิจารณา เลือกผู้แทนสภาคณาจารย์และ
พนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) จ านวน ๒ คน 
 
    ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า การเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์            
การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) จ านวน ๒ คน ควรเป็นสายวิชาการ ๑ คน และสายสนับสนุน ๑ คน  
 
   การพิจารณา ที่ประชุมมีการเสนอชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) ดังนี้  
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ 
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า 
   ๓. นายครรชิต อนุกูล 
 เนื่องจาก ต าแหน่งคณาจารย์ ที่ประชุมมีการเสนอชื่อ ๒ คน จึงพิจารณาการลงมติ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๘                          
ที่ประชุมมีมติให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) เป็นการลงคะแนน  ให้กระท าโดยเปิดเผย และมีกรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงาน เท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด ๑๔ คน 
 ผลการเลือกที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ  คะแนนเสียง  ๙  เสียง 
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า  คะแนนเสียง  ๕  เสียง   
   

  สรุปผลการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนจากสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) ดังนี้  
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ  
  ๒. นายครรชิต อนุกูล 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑                                                                ๘/๙ 
 

 ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
        มติ ที่ประชุม พิจารณาเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และนายครรชิต อนุกูล เป็นผู้แทนจาก      
สภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล (ก.อ.บ.) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
   ๕.๑        ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
    ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
       สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุม เรื่องข้อเสนอแนะ
และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
     ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโยบายรับฟังข้อเสนอแนะจาก
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบ LINE : Senate_SDU และระบบ Facebook : Senate_SDU ซึ่งในเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่มีข้อร้องเรียนผ่านทางระบบดังกล่าว แต่มีข้อร้องเรียนผ่านกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน    
สรุปได้ดังนี้ 
 
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็น ที่ประชุมมีข้อซักถามเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต        
เรื่อง ค่าใช้จ่ายอ่ืนของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หากไม่ได้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสามารถน าเงินกองทุนฯ ดังกล่าว จ่ายเป็นค่าตอบแทนได้หรือไม่ 
 
 กล่าวชี้แจง 
        ประธานที่ประชุม กล่าวชี้แจงว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าใช้จ่ายอ่ืนของกองทุนสวัสดิการและ  
สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ (๑) (๒) (๓) และ(๔) เป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
เท่านั้น 
   
       มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
    ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป 
     ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
      สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔     
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
     จึงน าเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐–๑๖.๐๐ น. 
 
          มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖(๒๗)/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑                                                                ๙/๙ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
(นางสาวชนม์นิภา มณีโชติ)                                                   (นายอาณัติ สนธิทรัพย์ ) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม               เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


