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บทสรุปผู้บริหาร 

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจท่ีส าคัญคือการให้ค าปรึกษา           
และข้อแนะน าแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมจรรยาบรรณ ความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงาน 
จึงเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายบายบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน กรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการเฉพาะกิจของมหาลัยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคลากร ส่วนการด าเนินงานมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 
เลขานุการและคณะกรรมการด าเนินงาน มี 4 คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
จรรยาบรรณ ร้องทุกข์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร  

การด าเนินงานมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ระหว่างปีงบประมาณ 
2560 - 2562 มีกลยุทธ์จ านวน 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การบริหารและการจัดการ กลยุทธ์การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตจรรยาบรรณและผดุงเกียรติของบุคลากร กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความมีส่วน
ร่วมของประชาคม และกลยุทธ์การพิทักษ์ผลประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร แบ่งการด าเนินงานตาม     
กลยุทธ์ออกเป็น 27 โครงการ มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นสภาฯ ท่ีได้รับการยอมรับและเป็นท่ีพึ่งของบุคลากรในการ
รักษาสิทธิประโยชน์และผดุงเกียรติของคณาจารย์พนักงานและมหาวิทยาลัย การท างานมุ่งยึดหลักการ           
รักษาธรรมาภิบาล มีจิตบริการ และท างานเชิงรุก 

ผลการด าเนินงานในปี 2560 – 2561 สรุปได้ว่ามีการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ คือ มีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน จัดท าผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานเป็น
รายปีมีการประชุมสัญจร ณ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งหัวหิน มีการศึกษาข้อมูลงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการงานส านักงานธุรการและการจัด
ประชุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารและรายงานผลการด าเนินงาน    
การพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับประชาคม
ชุมชนและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร การจัดการ
แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ มีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ การผดุงเกียรติของบุคลากรจัด
งานเพชรเฟื่องฟ้าขจร มีการจัดท าเว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน การประชุมระดมความคิดเห็นของ
ประชาคมเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การรวบรวมผลการติดตามสถานสถานการณ์และ
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันสู่ประชาคม
และสาธารณะ การส่งเสริมความรู้ รักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร การรับเร่ืองร้องเ รียนและ
ร้องทุกข์ของบุคลากร  การตรวจสอบปัญหาและธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 
   
 
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักด์ิ  ศรีสุรพล 
        ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

 
 
 



 

ค าน า 
  บทบาทสภาคณาจารย์และพนักงาน ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
พ.ศ. 2558 มาตรา 25 ก าหนดหน้าท่ีสภาคณาจารย์และพนักงานไว้ 4 ข้อ โดยสรุป คือ ให้ค าปรึกษา 
และข้อแนะน าแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมจรรยาบรรณ ความก้าวหน้า และผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงาน 
    ในช่วงหนึ่ งปีกรรมการสภาคณาจารย์และพนั กงานด าเนินงานตามบทบาทและหน้าท่ี 
ท่ีก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติฯ รวมท้ังมีส่วนผลักดันสิทธิประโยชน์ของบุคลากร และเป็นตัวเชื่ อม ใน 
การติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาคมของมหาวิทยาลัย การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความขัดแย้งในองค์กร มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อให้การด าเนินงานของผู้บริหารและสภา
คณาจารย์และพนักงานด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด
ประเทศไทย 4.0 และสวนดุสิต 5.0 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีพันธกิจในการด าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร ตอบสนองกลยุทธ์ในการจัดการขององค์กรสวนดุสิต สามารถท างานไดตาม
ภารกิจ สร้างประสิทธิภาพของบุคลากรให้เต็มศักยภาพ จะส่งเสริมความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของสภาคณาจารย์
และพนักงาน ตลอดไป 

                                                          

       สภาคณาจารย์และพนักงาน                    
          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                                                    กันยายน 2561 
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 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 



 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

(ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2559) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ  มีผลกิจ 
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

(ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2559) 

นายอาณัติ   สนธิทรัพย์ 
เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

(ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560) 

นายณัฐวุฒิ  ตันมณี 
เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

(ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2559) 



 

  

 

  

นายครรชิต อนุกลู นายพศนิ  อนิทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า นายอดุมวิทย์  วนักุมภา  นายณฐัวุฒิ  ตันมณ ี

อาจารย์ ดร.พนัชัย เม่นฉาย นายสกล  โพฉลาด นางสาวสุชานนั  ลภัสุวรรณ 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 



 

 
 

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค ์ อาจารยร์ติญา นนธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ุสิต อังธารารักษ์ 

นางสาวกานดา ธาราภูมิ 

(ด ารงต าแหน่ง 7 ก.ย. 2559) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง 

(ด ารงต าแหน่ง 27 ม.ค. 2560) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริัฐ ชวนชม 

(ด ารงต าแหน่ง 19 ม.ค.2560) 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

นางสาวธีรดา   บุญยศ 

(ด ารงต าแหน่ง 22 ส.ค. 2560) 



 

บทบาทและหน้าที่สภาคณาจารย์และพนักงาน 

 

 

 

คณะอนุกรรมการ บทบาทและหน้าที่ รายชื่อคณะอนุกรรมการ 

1. คณะอนุกรรมการพัฒนา 
   วิชาการ วิจัย และ 
   นวัตกรรม 
 

1. ศึกษาและวิจัยเพือ่การพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มี 
   ความเข้มแข็ง 
2. น าเสนอข้อมูลที่เปน็ประโยชนท์ี่จะน าไปสู่การพัฒนา 
   และส่งเสริมคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
3. ให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการจดัหาส่ิงอ านวย 
   ความสะดวกให้เกิดความพรอ้มในงานวชิาการ การวิจัย  
   และการปฏบิัติงานของคณาจารย์ และพนักงาน 
 
โครงการน าเสนอ 
1. โครงการ “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานในรั้ว
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 

1. อาจารย์ ดร.พันชัย  เม่นฉาย 
2. ผศ.ดุสิต  อังธารารักษ์ 
3. ผศ.ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า 
4. ผศ.ดร.ธนากร  ปักษา 
5. นายครรชิต  อนุกลู 
6. ผศ.ดร.จิรัฐ  ชวนชม 
 
 

2. คณะอนุกรรมการกิจการ 
   ผู้ปฏิบัตงิานใน    
   มหาวิทยาลัย 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบและให้ข้อเสนอแนะกบั 
   มหาวิทยาลัยในการบริหารจดัการบุคลากรให้มีความสุข  
   ความม่ันคง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โครงการน าเสนอ 
1. โครงการเพชรเฟือ่งฟ้าขจร ประจ าปี พ.ศ. 2560 

1. ผศ.ดร.ธนากร  ปักษา    
2. อาจารย์รติญา  นนธริาช 
3. นายอดุมวิทย์  วนักุมภา 
4. นายอาณัติ  สนธิทรัพย ์

3. คณะอนุกรรมการสื่อสาร 
   องค์กร 

1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระหวา่ง 
   ผู้บริหารกบับุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
2. เผยแพร่อ านาจหน้าที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ผลการ 
   ด าเนนิงานกิจกรรม  และส่ือสารท าความเข้าใจกบับุคลากร 
   ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบที่หลากหลายได้แก ่ 
   ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) และผ่าน 
   เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media) 
3. รายงานผลการด าเนินงานใหส้ภาคณาจารย์ทราบเปน็ 
   ประจ า 
4. ด าเนินการอืน่ๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 
โครงการน าเสนอ 
1. โครงการสวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ใน 
โลกการศึกษา 
 

1. ผศ.ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า   
2. นายพศิน  อินทา 
3. ผศ.ดร. ฉัตรชัย บุษบงค ์
4. นางสาวกานดา ธาราภูมิ 
5. นายสกล  โพฉลาด 
6. นายอุดมวิทย์  วันกุมภา 
7. นายอาณัติ  สนธิทรัพย ์
8. ผศ.ดร.จรูญ  เฉลิมทอง 
 
 

4. คณะอนุกรรมการ 
   กฎหมาย จรรยาบรรณ  
   ร้องทุกข์ สวสัดิการและ 
   สิทธิประโยชน์ 

1. รับข้อรอ้งเรียนและข้อรอ้งทุกข์ ของคณาจารย์และพนักงาน 
   มหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมความรู้และรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร  
3. สร้างธรรมาภบิาลให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 
โครงการน าเสนอ 
1. โครงการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร 

1. ผศ.ดร.สาระ  มีผลกิจ   
2. นางสาวสุชานนั  ลภัสุวรรณ   
3. นายณัฐวฒุิ  ตันมณ ี
4. อาจารย์รติญา  นนธิราช 
5. นางสาวธีรดา บุญยศ 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  
แผนยุทธศาสตร์ 
ของสภาคณาจารย์ 

และพนักงาน 
ปีงบประมาณ 2560-2562 
 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์   เป็นสภาคณาจารย์และพนักงานที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่พึ่ง 
      ของบุคลากรในการรักษาสิทธิประโยชน์และผดุงเกียรต ิ
            ของคณาจารย์พนักงานและมหาวิทยาลัย 

 

พันธกิจ 
1. ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่มหาวทิยาลยั 
2. ส่งเสริมจรรยาบรรณ และความก้าวหน้าของคณาจารย์และพนกังาน 
3. ผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงาน 

 

วัฒนธรรมในการท างาน 
 1. จิตสาธารณะ 
 2. มีหลักการ 
 3. รักษาธรรมาภิบาล 
 4. ท างานเชิงรุก 
 

 



 

กลยุทธ์ของสภา
คณาจารย์และ

พนักงาน 
แผนกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนนิการ 

1. กลยุทธ์การบริหาร 
   และการจัดการ 

1.1 การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2560-2562 
1.2 การจัดท าผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน 
    เป็นรายป ี
1.3 การจดัการงานส านักงาน ธรุการและการจัดประชุมให้มี 
    ประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
1.4 การรวบรวมข้อมูลเพือ่การบริหารและรายงานผลการ    
    ด าเนนิงาน 
1.5 การพฒันาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
1.6 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับประชาคมชุมชน 
    และสถาบนัอดุมศึกษาต่าง ๆ 

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล) 
เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (นายอาณัติ  สนธิทรัพย์) 
 
เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (นายอาณัติ  สนธิทรัพย์) 
 
เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (นายอาณัติ  สนธิทรัพย์) 
 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปะจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 
2562 

2. กลยุทธ์การสร้าง 
   เสริมคุณภาพชีวิต 
   จรรยาบรรณและ 
   ผดุงเกียรติของ 
   บุคลากร 

2.1 การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 
2.2 การส่งเสริมให้บุคลากรปฏบิัติตามหลักจรรยาบรรณ 
 
2.3 การผดุงเกียรติของบุคลากร งานเพชรเฟือ่งฟ้าขจร 
 
2.4 การศึกษาข้อมูล งานวิจัย ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ รอ้งทุกข์ฯ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ) 
คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ รอ้งทุกข์ฯ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ) 
คณะอนุกรรมการกิจการผู้ปฏบิัตงิานฯ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา) 
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  
(อาจารย์ ดร.พันชัย เม่นฉาย) 

3. กลยุทธ์การสื่อสาร 
   ประชาสัมพันธ์และ 
   สร้างความมีส่วน 
   ร่วมของประชาคม 

3.1 การจดัท าเวบ็ไซต์ สภาคณาจารย์และพนกังาน 
 
3.2 การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาคมเพื่อแสวงหา   
    แนวทางในการพัฒนามหาวทิยาลัย 
3.3 การรวบรวมผลการติดตามสถานสถานการณ์และความ 
    เคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
3.4 การเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นปจัจุบนัสู่ประชาคม 
    และสาธารณะ 
 

คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และนายพศนิ อนิทา) 
คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และนายพศนิ อนิทา) 
เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน (นายอาณัติ  สนธิทรัพย์) 
คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และนายพศนิ อนิทา) 



 

กลยุทธ์ของสภา
คณาจารย์และ

พนักงาน 
แผนกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนนิการ 

4. กลยุทธ์การพิทักษ ์
    ผลประโยชน์และ 
    สวัสดิการของ 
    บุคลากร 

4.1 การส่งเสริมความรู้ รักษาสทิธิประโยชน์และสวัสดิการ 
    ของบุคลากร  
4.2 การรับเรื่องร้องเรียนและรอ้งทุกข์ของบุคลากร 
 
4.3 การตรวจสอบปัญหาและธรรมาภบิาลในการด าเนนิงาน 
    ของมหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ รอ้งทุกข์ฯ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ) 
คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ รอ้งทุกข์ฯ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ) 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล) 

 



 

 

 

ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินงาน  

ประจ าปี 2560 – 2561  

(เมษายน 2560 – กันยายน 2561) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการในปี 2560 – 2561 

ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ 

1 การจัดท าเว็บไซต์ สภาคณาจารย์และพนักงาน 
1.1 เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน 

2 การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาคมเพื่อแสวงหาแนวทาง 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
2.1 โครงการประชุมสภาสัญจรสภาคณาจารย์และพนักงาน 
2.2 โครงการสวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา 

3 การศึกษาขอ้มูล งานวิจัย ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
3.1 โครงการ “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานในร้ัวมหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต” 

4 กิจกรรมการสร้างเครือขา่ยและความร่วมมือกับประชาคม ชุมชน 
และสถาบันอุดมศึกษาตา่งๆ 
4.1 การเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์  
   เฉลิมพระเกียรติฯ 
4.2 กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ประชาคมสวนดุสิต 2561 
4.3 โครงการวิจัยเร่ือง ตัวแบบคะแนนศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว 

5 การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
5.1 โครงการกีฬาบุคลากร Sport for Health 

6  การผดุงเกียรติของบุคลากร 
6.1 โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจ าปี 2560 

7 การส่งเสริมความรู้ รักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร 
7.1 การประกันสุขภาพแบบกลุ่มส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

8 การรวบรวมผลการติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวทันต่อข้อมูล
ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

9 การเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสู่ประชาคมและสาธารณะ 

10 การรับฟังข้อเสนอแนะของบุคลากร 
10.1 การติดตามข้อเสนอแนะของบุคลากร 

  



 

1. การศึกษาขอ้มูล งานวิจัย ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
- โครงการ “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต           

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับของความสุขในการปฏิบัติงานและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การวิจัยในคร้ังนี้ได้สุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรบุคลากร    
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 427 คน จากจ านวนบุคลากร
ท้ังหมด 2,387 คน แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ 235 คน และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 192 คน     
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ เชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้ วยสถิติ การถดถอย (Regression Analysis)              
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
สวัสดิการ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับความพึงพอใจในด้านสวัสดิการในภาพรวมอยู่
ระดับปานกลางถึงมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.44 โดยมีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านสุขภาพ
อนามัยมากท่ีสุด (Mean = 3.44, S.D. = 1.13) เช่น ในด้านสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล        
การตรวจสุขภาพประจ าปี หรือการให้ลาป่วย หรือการลาพักฟื้นเมื่อมีการเจ็บป่วย รองลงมา คือ 
สวัสดิการด้านการศึกษา (Mean = 2.81, S.D. = 1.41) เช่น การส่งเสริมการลาศึกษาต่อเป็นต้น         
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ตัวแปรความสุขในการท างาน พบว่า บุคคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับ
ความพึงพอใจความสุขในการท างานอยู่ระดับน้อยถึงมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.16 – 3.85 โดยมีความ
พึงพอใจในการท างานมากท่ีสุด (Mean = 3.85, S.D. = 1.00) รองลงมาคือมีอารมณ์ทางบวกต่อความสุข
ในการท างาน (Mean = 3.68. S.D. = 1.07) เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ตัวแปรสภาพแวดล้อมภายนอก 
พบว่า บุคคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับความพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ระดับน้อยถึงมาก
ท่ีสุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.09 – 4.18 โดยมีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมด้านครอบครัวมากท่ีสุด 
(Mean = 4.18, S.D. = 1.00) รองลงมาคือด้านความสมดุลระหว่างชีวิตในการท างาน (Mean = 2.96, 
S.D. = 1.32) ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า บุคคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับความพึงพอใจคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ระดับปานกลางถึงมาก          
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.74 – 3.37 โดยมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยมากท่ีสุด           
(Mean = 3.37, S.D. = 1.18) และมีความพึงพอใจต่อประโยชน์เก้ือกูล (Mean = 2.74, S.D. = 1.14)     
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยใคร่น าเสนอให้กับผู้บริหารได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐาน ในการก าหนดแนวทางการเสริมสร้างความสุขและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยและยังเป็นองค์ความรู้ส าหรับผู้ท่ีสนใจเก่ียวกับเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน     
และความสุข ในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 
 



 

ผลการด าเนินงานโครงการวิจัย 
“ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 

โครงการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต              
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความสุขในการปฏิบัติงานและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การวิจัยในคร้ังนี้ได้สุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรบุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 436 คน จากจ านวนบุคลากร
ท้ังหมด 2,387 คน แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชากร 235 คน และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน   192 คน 
และไม่ระบุสายงาน 9 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ เชิงบรรยาย ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร เพื่อ
อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานของตัวอย่างวิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายโดยวิเคราะห์ค่าความถี่และ
ร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
ประเภทต าแหน่งงาน มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐานตัวอย่างวิจัย 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีเป็นตัวอย่างวิจัยจ านวน 436 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

75.00) มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 45 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 22.71) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 68.12) มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 45.18) และมีเป็นบุคลากรสายวิชาการ (ร้อยละ 53.90) 
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีเป็นตัวอย่างวิจัย 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 108 24.77 
หญิง 327 75.00 
ไม่ระบ ุ 1 00.23 

รวม 436 100.00 
อาย ุ
ต่ ากว่า 25 ป ี 47 10.78 
26-30 ป ี 55 12.61 
31-35 ป ี 55 12.61 
36-40 ป ี 89 20.41 
41-45 ป ี 99 22.71 
46-50 ป ี 51 11.70 
51-55 ป ี 26 05.96 
มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 14 03.21 

รวม 436 100.00 

 
 
 

  



 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพสมรส 
โสด 297 68.12 
สมรส 129 29.59 
หม้าย 3 00.69 
หย่าร้าง 5 01.15 
แยกกันอยู ่  0 00.00 
ไม่ระบ ุ 2 00.46 

รวม 436 100.00 
ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปรญิญาตรี    5 01.15 
ปริญญาตร ี    197 45.18 
ปริญญาโท 167 38.30 
ปริญญาเอก 63 14.45 
ไม่ระบ ุ 4 00.92 

รวม 436 100.00 
ประเภทต าแหน่ง 
สายวิชาการ 235 53.90 
สายสนับสนุน 192 44.04 
อื่นๆ 0 00.00 
ไม่ระบ ุ 9 02.10 

รวม 436 100.00 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ได้แก่ 1) สวัสดิการประกอบด้วย 

ด้านสุขภาพอนามัยด้านสังคมและนันทนาการด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา 2) ความสุขในการท างาน
ประกอบด้วย ความพึงพอใจในชีวิตความพึงพอใจในการท างานอารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ        
3) สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจด้านครอบครัว และด้านความสมดุลระหว่างชีวิต    
ในการท างาน 4) คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ประโยชน์เก้ือกูล และสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย  
มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสวัสดิการ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับ
ความพึงพอใจในด้านสวัสดิการในภาพรวมอยู่ระดับปานกลางถึงมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.44 
โดยมีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยมากท่ีสุด (Mean = 3.44, S.D. = 1.13) เช่น ในด้าน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี หรือการให้ลาป่วยหรือการลาพักฟื้น     
เมื่อมีการเจ็บป่วย รองลงมาคือ สวัสดิการด้านการศึกษา (Mean = 2.81, S.D. = 1.41) เช่น การส่งเสริม
การลาศึกษาต่อ เป็นต้น เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ตัวแปรความสุขในการท างาน พบว่า บุคคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับความพึงพอใจความสุขในการท างานอยู่ระดับน้อยถึงมากซึ่งมีค่าเฉลี่ย        
อยู่ระหว่าง 2.16 – 3.85 โดยมีความพึงพอใจในการท างานมากท่ีสุด (Mean = 3.85, S.D. = 1.00) 
รองลงมาคือมีอารมทางบวกต่อความสุขในการท างาน (Mean = 3.68. S.D. = 1.07) เมื่อพิจารณาผลการ



 

วิเคราะห์ตัวแปรสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า บุคคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ระดับน้อยถึงมากท่ีสุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.09 – 4.18 โดยมีความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมด้านครอบครัวมากท่ีสุด (Mean = 4.18, S.D. = 1.00) รองลงมาคือด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตในการท างาน (Mean = 2.96, S.D. = 1.32) ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ตัวแปรคุณภาพชีวิต   
ในการท างาน พบว่า บุคคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระดับความพึงพอใจคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่
ระดับปานกลางถึงมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.74 – 3.37 โดยมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยมากท่ีสุด (Mean = 3.37, S.D. = 1.18) และมีความพึงพอใจต่อประโยชน์เก้ือกูล (Mean = 2.74, 
S.D. = 1.14) ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน 
ประเด็น Mean S.D. 

1. สวัสดิการ   
1.1 ด้านสุขภาพอนามัย 3.44 1.13 
ท่านมีความพอใจในสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมีให้ )นอกเหนือจากประกันสังคม ) 3.42 1.15 
ท่านมีความพอใจในการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างต่อเนื่องทุกปี 3.52 1.13 
ท่านมีความพอใจในการจัดห้องพยาบาลภายในหน่วยงานให้มีเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคอย่างเพียงพอ 3.18 1.13 
ท่านมีความพอใจในการอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อพักรักษาตัว หรือพักฟื้นเมื่อมีการเจ็บป่วย 3.63 1.12 
1.2 ด้านสังคมและนันทนาการ 2.75 1.26 
ท่านมีความพอใจในการจัดกิจกรรมกีฬา งานสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2.87 1.28 
การจัดสถานที่ออกก าลังกาย ส าหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับบุคลากรมีความเหมาะสม
และเพียงพอ 

2.78 1.24 

ท่านมีความพอใจในการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในที่ท างาน 2.61 1.27 
1.3 ด้านเศรษฐกิจ 2.51 1.45 
หน่วยงานของท่านมีเงินช่วยเหลือพนักงานท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบัติงาน 2.70 1.40 
ท่านมีความพอใจในการให้บริการเงินกู้ท่ีพักอาศัย 2.81 1.41 
ท่านมีความพอใจในการให้ค่าครองชีพเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน  
และค่าเดินทาง 

2.28 1.49 

ท่านมีความพอใจในการจัดส่วนลดสินค้าให้กับบุคลากร เมื่อซื้อขององค์กร 2.23 1.50 

1.4 ด้านการศึกษา 2.81 1.41 
ท่านมีความพอใจในการสนับสนุนทุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย 2.78 1.41 
ท่านมีความพอใจในทุนสนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อ 2.87 1.40 
ท่านมีความพอใจในการส่งเสริมการลาศึกษาต่อทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 2.92 1.38 
ท่านมีความพอใจในการสนับสนุนให้บุคลากรกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อ 2.66 1.44 
2. ความสุขในการท างาน   
2.1 ความพึงพอใจในชีวิต 3.66 1.06 
ท่านมีความสุขจากการได้รับความร่วมมือในการท างานจากผู้ร่วมงาน 3.58 1.08 
ท่านมีความสุขที่ผู้ร่วมงานให้ความช่วยเหลือท่านเมื่อท่านพบปัญหาในการท างาน 3.72 1.06 
ท่านรู้สึกมีความสุขในการท างานกับผู้ร่วมงานในหน่วยงาน 3.66 1.03 
ท่านมีความสุขกับต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน 3.66 1.07 

2.2 ความพึงพอใจในการท างาน 3.85 1.00 



 

ประเด็น Mean S.D. 
ท่านรู้สึกชอบ ถูกใจในงานที่ท า 3.83 0.98 
ท่านรู้สึกว่ายินดี เต็มใจท างาน 4.18 0.88 
ท่านได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ร่วมงานตามที่ต้องการ 3.68 1.01 
ท่านรู้สึกมีความสุขและอยากมาท างานทกุวัน 3.67 1.08 
ท่านรับรู้ขอบเขตหน้าที ่และความรับผิดชอบในงานอย่างชัดเจน 3.90 1.03 
2.3 อารมณ์ทางบวก 3.68 1.07 
ตอนน้ีท่านมีความสุขกับงานที่ท าอยู ่ 3.71 1.05 
ท่านรู้สึกว่างานที่ท าน้ันให้ประสบการณ์ทีเ่ป็นสุข สนุกสนาน 3.67 1.07 
ท่านต้องการใหค้วามรูส้ึกท่ีเกิดขึ้นจากการท างานท ากิจกรรมในงานน้ัน เกิดขึ้นซ้ าอกี/ 3.61 1.10 
ท่านเห็นว่าประสบการณ์ที่ได้รบัจากการท างานท ากิจกรรมสง่ผลท าให้ท่านรู้สึกดมีาก/ 3.71 1.06 

2.4 อารมณ์ทางลบ 2.16 1.47 
ท่านรู้สึกเหน่ือยมากกับการท างานจนไม่อยากที่จะท างานในต าแหน่งน้ี 2.13 1.41 
ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายกับการท างานที่ท างานแบบประจ า 2.03 1.40 
ท่านรู้สึกซึมเศร้า จิตใจหดหูใ่นที่ท างานอยู่บ่อยครั้ง 1.95 1.47 
ท่านมักเบื่อหน่ายกับการขาดความสามคัคีในการท างาน 2.51 1.58 
3. สภาพแวดล้อมภายนอก   
3.1 ด้านเศรษฐกิจ 2.09 1.47 
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน องค์กรของท่านได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่าย และค่าครองชีพที่เหมาะสม 2.31 1.41 
องค์กรของท่านให้ค่าครองชีพเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท างานล่วงเวลา และค่าเช่าที่พักอาศัย 1.98 1.52 
องค์กรของท่านมีการให้เบี้ยขยันหรือให้รางวัลประจ าเดือนประจ าปี/ 1.67 1.49 
เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 2.39 1.46 

3.2 ด้านครอบครัว 4.18 1.00 
บุคคลในครอบครวัให้ก าลงัใจท่านในการปฏิบัติงาน 4.23 0.96 
บุคคลในครอบครวัยินดีรบัฟังปญัหาท่ีเกดิขึ้นจากการท างาน 4.20 0.97 
บุคคลในครอบครวัเข้าใจความรู้สึกของทา่น เมื่อท่านมีความกงัวลใจเรื่องงาน 4.18 1.01 
ท่านสามารถปรึกษาปญัหาท่ีเกิดจากการท างานกับบุคคลในครอบครัว 
 

4.11 1.05 

3.3 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตในการท างาน 2.96 1.32 
ท่านสามารถบริหารชีวติส่วนตัวกบัชีวิตการท างานให้มีความสมดลุกันเป็นอย่างด ี 3.59 1.03 
ท่านมีเวลาท ากิจกรรมกับครอบครัวอย่างเพียงพอหลังจากการเลิกปฏิบัตงิาน 2.83 1.44 
การปฏิบัติงานของท่านไม่มีผลกระทบต่อเวลาที่ให้กับครอบครัว สงัคม และการมีเวลาเป็นสว่นตัวของท่าน 2.18 1.51 
ภาระงานทีท่่านรับผิดชอบไม่ท าใหเ้กิดปญัหาเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น ความเครียด อาการนอนไม่หลบั 
หรือการเจ็บป่วยง่าย 

3.22 1.29 

4. คุณภาพชีวิตในการท างาน   

4.1 ประโยชน์เก้ือกูล 2.74 1.41 
ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมสงัสรรคง์านประจ าปีอยู่เสมอ เพื่อตอบแทนบคุลากรทีท่ างานอย่างเหน็ดเหน่ือย  
เช่น งานปีใหม ่

2.83 1.44 

มีการจัดสวัสดิการให้กับบคุลากรในวันพิเศษต่าง ๆ เช่น งานวันเกิด,การมอบของขวัญเพื่อแสดงความยินดีในเรื่องต่าง ๆ 2.18 1.51 
ท่านมีความพึงพอใจกับจ านวนวันลาพักรอ้น วันลากิจ และวันลาป่วย ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัตงิาน 3.22 1.29 
 3.37 1.18 



 

ประเด็น Mean S.D. 
4.2 สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมในการท างานมคีวามปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.43 1.22 
ท่านคิดว่าอุปกรณ์ในการท างานได้รบัการตรวจสอบให้มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 3.36 1.17 
ในการปฏิบัติงานของท่านมีอุปกรณ์ส านักงานเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งาน/ 3.25 1.26 
มีแสงสว่างเพยีงพอ ไม่มเีสียงรบกวน ไมม่ีกลิ่นเหม็นอับ ไมม่ีฝุ่นละออง เหมาะแกก่ารปฏิบัติงาน 3.44 1.06 

 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยใคร่น าเสนอให้กับผู้บริหารได้ทราบ       

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดแนวทางการเสริมสร้างความสุขและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยและยังเป็นองค์ความรู้ส าหรับผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน และความสุขในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. กิจกรรมการสร้างเครือขา่ยและความร่วมมือกับประชาคม ชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ 
- การเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติฯ 

 สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเทศน์
มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ   
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ระหว่างวันท่ี 
28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- โครงการวิจัยเรื่อง ตัวแบบคะแนนศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว 

โครงการวิจัยเร่ือง ตัวแบบคะแนนศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว ข้อมูลพื้นชุมชนและกรณีศึกษาชุมชน
ท่ีประสบความส าเร็จ 

 
โครงการวิจัยเร่ือง ตัวแบบคะแนนศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว ข้อมูลพื้นชุมชนและกรณีศึกษาชุมชน

ท่ีประสบความส าเร็จ เป็นโครงการสร้างเครือข่ายอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาท้ัง 77 จังหวัด และหาทุน
เพื่อไว้ด าเนินงานในกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 500,000 บาทเพื่อใช้ในการด าเนินงานวิจัย 

ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จได้ผลงานวิจัยตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ได้เงินทุนไว้ด าเนินการ
สภาคณาจารย์และพนักงาน 200,000 บาท ได้เครือข่ายอาจารย์ 77 จังหวัด สามารถต่อยอดงานวิจัย 
ลงพื้นที่ 1,000 ชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนกับพนักงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยท้ัง 77 จังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

- โครงการกีฬาบุคลากร Sport for Health 

ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีการจัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
Sport for Health 2561 ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้บุคลากร        
ได้ออกก าลังกายรักษาสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายได้พร้อมในการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพโดยการใช้กีฬามาเป็นเครื่องมือ 
3. เพื่อสร้างความรู้ในการออกก าลังกายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

โดยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กิจกรรมกีฬาโครงการ Sport for Health ได้ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 2 กรกฏาคม 2561 – วันท่ี      
6 สิงหาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน           
และประชาคมชาวสวนดุสิตเป็นอย่างดี ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้  
 กีฬาแบดมินตัน   ประเภททีม     จ านวนสมัคร 6 ทีม  จ านวน 60 คน 
 กีฬาวอลเลย์บอล  ประเภททีมผสม   จ านวนสมัคร 8 ทีม  จ านวน 120 คน 
 กีฬาฟุตซอล     ประเภททีมชายรวมอายุ  จ านวนสมัคร 10 ทีม จ านวน 150 คน 
 

ซึ่งได้รับความสนใจ ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างและประชาคมของสวนดุสิตอย่างมากมาย          
ผลการแข่งขันกีฬามีดังนี้ 

 

 กีฬาแบดมินตัน  
  รางวัลชนะเลิศ ทีม สวนแก้ว 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Mixarmy 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ละอออุทิศ , ทีม ครุศาสตร์ 
 กีฬาวอลเลย์บอลทีมผสม 
  รางวัลชนะเลิศ ทีม ละอออุทิศ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ศูนย์สุขภาพ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โรงเรียนการท่องเท่ียวฯ , ทีม โฮมเบเกอร่ี 

กีฬาฟุตซอล ทีมชายรวมอายุ  
  รางวัลชนะเลิศ ทีม กราฟฟิกไซท์ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Network 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม คะน้ารวมมิตร , ทีม โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมิน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และบุคลากร  
อยู่ในระดับ ร้อยละ 52.4 ในระดับ ดี  และ ร้อยละ 28.6  ในระดับดีมาก 
 การสร้างความรู้การออกก าลังกายให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
อยู่ในระดับ ร้อยละ 52.4 ในระดับ ดี  และ ร้อยละ 33.3  ในระดับดีมาก 
 การสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 
อยู่ในระดับ ร้อยละ 42.9 ในระดับ ดี  และ ร้อยละ 23.8  ในระดับปานกลาง 
 



 

ผลการประเมินทางด้านความพึงพอใจ 
 ความเหมาะสมของสถานที ่
อยู่ในระดับ ร้อยละ 38.1 ในระดับดี   ร้อยละ 33.3 ในระดับดีมาก   ร้อยละ 19 ในระดับปานกลาง 
 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ 
อยู่ในระดับ ร้อยละ 38.1 ในระดับดี   ร้อยละ 33.3 ในระดับดีมาก   ร้อยละ 19 ในระดับปานกลาง 
 ความสะอาดของสานท่ี 
อยู่ในระดับ ร้อยละ 52.4 ในระดับดี   ร้อยละ 28.6 ในระดับดีมาก   ร้อยละ 14.3 ในระดับปานกลาง 

ผู้ตัดสิน 
อยู่ในระดับ ร้อยละ 52.4 ในระดับดี   ร้อยละ 23.8 ในระดับดีมาก   ร้อยละ 19 ในระดับปานกลาง   

ระยะเวลาจัดการแข่งขัน 
อยู่ในระดับ ร้อยละ 52.4 ในระดับดี   ร้อยละ 28.6 ในระดับดีมาก   ร้อยละ 19  ในระดับปานกลาง 

ประเภทของกีฬาจัดแข่งขัน 
อยู่ในระดับ ร้อยละ 52.9 ในระดับด ี  ร้อยละ 23.8 ในระดับดีมาก   ร้อยละ 19  ในระดับปานกลาง 
 
จากร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม แยกประเภทได้ดังนี้ 
สายวิชาการ  ร้อยละ 5 
สายสนับสนุน ร้อยละ 60 
สายบริการ ร้อยละ 15 
สายครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร้อยละ 10 
อื่น ๆ  ร้อยละ 10 
 

จากการประเมินผลตามโครงการจึงท าให้ทราบว่า การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในโครงการ
กีฬาเพื่อสุขภาพ Sport for Health 2561 กีฬาสามารถสร้างความสัมพันธ์ ท าให้หน่วยงานและบุคลากร
ของหน่วยงานเป็นท่ีรู้จักกันหลากหลายหน่วยงาน และน ากีฬามาเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กร และบุคลากร สามารถท าให้บุคลากรรู้จักการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี สร้างทักษะ
ทางด้านกีฬาให้มีทางเลือกในการออกก าลังกายได้หลากหลายขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านสถานท่ีแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ความสะอาดของสนามแข่งขัน ผู้ตัดสินกีฬา 
ระยะเวลาจัดการแข่งขัน และประเภทกีฬาท่ีจัดการแข่งขัน รวมถึงข้อเสนอแนะอื่น ๆ เช่น อยากให้มี
กิจกรรมบ่อย ๆ อยากให้มีกีฬาท่ีหลากหลายกว่านี้ เป็นกิจกรรมท่ีให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พบปะ
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ภาพบรรยากาศโครงการกีฬาบุคลากร Sport for Health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

4. การผดุงเกียรติของบุคลากร 
- โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ตามท่ี สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลบุคลากร
ดีเด่นในสายวิชาการ สายสนับสนุน สายบริการ และสายครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมีผู้สมัคร
รวมท้ังสิ้น 44 คน ดังต่อไปนี้ 

สายวิชาการ   ผู้สมัคร  10 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์  จ านวน 2 คน 
สายสนับสนุน   ผู้สมัคร  10 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์  จ านวน 2 คน 
สายบริการ   ผู้สมัคร  10 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์  จ านวน 2 คน 
สายครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ผู้สมัคร  10 คน   

 

  ท้ังนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธาน
มอบรางวัลพร้อมกล่าวแสดงความยินดี ผู้ เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่น โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร       
ประจ าปี 2560 ได้แก่ สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ สายสนับสนุน       
นายพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ สายบริการ นายสุทธิพงษ์ หาเม็ดดี  สายครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
นางสาวบรรจง ทิพจร โดยมี ผู้บริหาร และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ร่วมเป็นเกียรติ วันพุธท่ี 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล าพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
    

   

   

     

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

5. การจัดท าเว็บไซต์ สภาคณาจารย์และพนักงาน 
ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ร่วมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของ     
สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดท าไว้หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ โดยเน้นย้ าถึงความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเผยแพร่ออกไปต้อง      
มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจไม่ต้องกัน เร่ิมตั้งแต่ก าหนดประเด็น    
ท่ีต้องการน าเสนอ อาจเกิดจากผลการประชุมประจ าเดือน ผลงานท่ีสภาคณาจารย์ผลักดันให้เกิดขึ้น 
หรือสาระน่ารู้ท่ีมีประโยชน์ต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เมื่อผ่านมติสภาคณาจารย์และพนักงานแล้ว 
จะมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดท าร่างข้อมูลร่วมไปถึงภาพประกอบต่าง ๆ เพื่อทีมอนุกรรมการสื่อสาร
องค์กรได้จัดท าเป็นอินโฟกราฟิกให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และขอมติสภาคณาจารย์และพนักงานในคร้ังสุดท้าย
ก่อนเผยแพร่สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
โปรแกรมไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน 
บอร์ดประชาสัมพันธ์บริการอาคาร 2 และแผ่นพับส่งให้ตามคณะ หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
รายละเอียดดังภาพท่ี 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประเด็นส าคัญ
ประจ าเดือน 

ผลงาน 

ผ่านมติที่ประชุมสภาคณาจารยแ์ละพนักงาน 

มอบหมายผู้รับผิดชอบต้นเรื่องรา่งข้อมูลและภาพที่ใช้ประกอบ ส่งภายใน 7 วัน 

ทีมอนุกรรมการสื่อสารจดัท าเปน็อนิโฟกราฟิก 
 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานพิจารณาอนุมัติผ่าน LINE 

Board Facebook Web Senate แผ่นพับ/คณะ/
หน่วยงาน/ศูนยน์อก 

Web 
SDU 

Eoffice 

สาระนา่รู ้

Line 



 

 เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีส าหรับประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้อีกด้วย 
โดยเว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก Wordpress ซึ่งเป็นชนิดกับท่ีทางมหาวิทยาลัยใช้งานอยู่ เพื่อให้สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน เว็บไซต์ท่ีพัฒนาขึ้นรองรับการใช้งานผ่านมือถือท่ีเรียกว่า Responsive โดยมี URL: 
http://senate.dusit.ac.th/ เนื้อหาภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยโครงสร้างการบริหาร รายชื่อ
คณะกรรมการ แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าท่ี รายงานการประชุม ผลงาน ประกาศ/ข้อบังคับ และ
ส่วนติดต่อเราเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง  ๆ    
ท่ีสภาคณาจารย์ด าเนินการจัด หรือเข้าไปร่วมด าเนินการ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีส าคัญในการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ได้มีด าเนินการปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเน้นในส่วนภาพกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน และรายงานการประชุม ให้สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น รายละเอียดดังภาพท่ี 2 
 

 

 
 

 

 

แสดงหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ 

แสดง 
หน้าข่าวสาร / 

กิจกรรม 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมตา่ง ๆ ท่ีผ่านมาก 

ติดต่อโดยตรงกับสภาคณาจารย์และ
พนักงาน มสด. ได้หลายชอ่งทาง 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

บุคลากรกรอกข้อมลูให้
ข้อเสนอแนะ ผ่านหน้าเว็บไซต์ 

สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ยอ้นหลัง... 



 

6. การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาคมเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ 
- โครงการประชุมสภาสัญจรสภาคณาจารย์และพนักงาน 
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดโครงการประชุมสัญจรสภาคณาจารย์ 

และพนักงาน ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2561         
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับทราบข้อมูลจากบุคลากรวิทยาเขต ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ และน าเสนอต่อผู้บริหารต่อไป กิจกรรมท่ีจัดขึ้นประกอบไปด้วย การเยี่ยมชมศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน ตามด้วยกิจกรรมการให้ความรู้และตอบข้อซักถามเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ 
จากประกันสุขภาพกลุ่ม ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ โดยตัวแทนจากบริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่น
แนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ดูแลรับผิดชอบโดย บริษัท เจเอฟอี ไลฟ์ เซอร์วิส จ ากัด (ไทยแลนด์) และ
ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน คร้ังที่ 4(25)/2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจ “โครงการประชุมสัญจรสภาคณาจารย์และพนักงาน” 

 

ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย
รายข้อ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านกิจกรรม 

1.1 กิจกรรมในโครงการประชมุสัญจร
สภาคณาจารย์และพนักงาน 

12 คน
(60%) 

 7 คน
(35%) 

 1 คน 
(5%) 

- - 4.55 

1.2 ความรู ้ความเข้าใจที่ได้รบัจาก
โครงการประชมุสัญจรฯ 

11 คน 
(55%) 

8 คน
(40%) 

1 คน
(5%) 

- - 4.50 

1.3 ความพึงพอใจจากโครงการประชุม
สัญจรฯ 

13 คน  
(65%) 

6 คน
(30%) 

 1 คน 
(5%) 

- - 4.60 

2. ด้านการมีส่วนร่วม 

2.1 ความพงึพอใจที่กรรมการสภา
คณาจารย์และพนักงานสัญจรมาเยี่ยม 

13 คน 
(65%) 

6 คน
(30%) 

1 คน 
(5%) 

- - 4.60 

2.2 โอกาสในการมสี่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

14 คน 
(70%) 

6 คน
(30%) 

- - - 4.70 

2.3 บรรยากาศในการเข้าร่วมประชุมใน
ฐานะตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตฯ/ศูนย ์

13 คน 
(65%) 

7 คน
(35%) 

- - - 4.65 



 

2.4 การเป็นสื่อกลางในการรบัฟังปัญหา
ของสภาคณาจารย์ฝากไปยังผูบ้ริหาร 

14 คน 
(70%) 

5 คน 
(25%) 

1 คน 
(5%) 

- - 4.65 

3. ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการประชุมสภาสัญจรฯ 

3.1 ความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างบคุลากร 

13 คน 
(65%) 

7 คน 
(35%) 

- - - 4.65 

3.2 ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากโครงการ 13 คน 
(65%) 

6 คน 
(30%) 

1 คน 
(5%) 

- - 4.60 

3.3 ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู ้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรท่านอื่น 

11 คน 
(55%) 

9 คน 
(45%) 

- - - 4.55 

 

ผลการเก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ จากจ านวนผู้ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 20 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เป็นเพศหญิงจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
45 อายุระหว่าง 21-30 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อายุระหว่าง 31-40 จ านวน  คน 8 คิดเป็นร้อยละ 
40 อายุระหว่าง 41-50 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อายุระหว่าง 51-60 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
5 และไม่ระบุอายุจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 เป็นบุคลากรสายวิชาการจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นหัวหน้าหน่วยงานสายสนับสนุน     
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 เป็นบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40  

 
ความพึงพอใจในเฉลี่ยรายข้อได้แสดงไว้ในตารางข้างต้น ส่วนคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน 

เป็นดังนี้  
1. ด้านกิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ท่ี 4.55 
2. ด้านการมีส่วนร่วม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ท่ี 4.65 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ท่ี 4.60 

 
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของโครงการฯ อยู่ที่ 4.60 และผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ได้มีข้อเสนอแนะและความพึงพอใจดังนี้ 
1. อยากให้มีการจัดโครงการนี้อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อมูลซึ่งกันและกัน 
2. มีความพึงพอใจท่ีสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยได้มารับฟังความคิดเห็นและเป็น

สื่อกลางระหว่างบุคลากรในศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งกับมหาวิทยาลัยฯ 
 

 
 



 

ภาพบรรยากาศโครงการประชุมสัญจรสภาคณาจารย์และพนักงาน 

 

  



 

ค าสั่งเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- โครงการสวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา 
 

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็งองค์กรหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต             
ตามพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
โดยในมาตรา 25 ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีไว้ดังนี้ 

1. ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในกิจการของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมจรรยาบรรณของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
3  ส่งเสริมความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
การท่ีองค์กรจะมีความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยดีนั้นจะต้องอาศัยการสื่อสารสองทาง

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสะท้อนความคิดเห็นจากคณาจารย์
และพนักงาน  ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ โดยผ่านการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการประชุมกลุ่ม
ย่อยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซึ่งท่ีผ่านมาสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุ สิต             
ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รับความรู้มือจากทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ท้ังนี้จากการผล
การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่าบุคลากรมีความต้องการเก่ียวกับ
การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมถึงผู้บังคับบัญชาและ
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เช่น ทักษะ
การเขียนผลงาน อุปสรรคในการเขียนผลงาน และการเผยแพร่ผลงาน และให้การสนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร  

ดังนั้นสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ในเร่ือง “สวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างบุคลากร รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่ าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารผ่านสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจัดงานขึ้นในวันท่ี      
28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องล าพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รอบ คือ ภาคเช้า
ส าหรับกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ภาคบ่ายเป็นกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และมีการเชิญวิทยากรภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นท่ียอมรับจากประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมเสวนาเพื่อให้ข้อคิด ค าแนะน า รวมถึง
แลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น จ านวน 62 คน จ าแนกเป็น  
สายสนับสนุน จ านวน 34 คน สายวิชาการ จ านวน 28 คน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ท่ี จ านวน 50 คน  

 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 และเพศชาย 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 เป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากกว่าสายวิชาการ โดยอยู่ในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานมากท่ีสุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 รับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดโครงการ       
จากบันทึกข้อความท่ีมหาวิทยาลัยส่งถึงเป็นหลัก จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 79 และผลการประเมิน
ความความพึงพอใจ ของโครงการ ซึ่งใช้เกณฑ์มาตราส่วน 4 อันดับ เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(  = 3.56) พิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยสะดวกมากท่ีสุด (  = 3.71) รองลงมา
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 3.54) ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (  = 3.52) และด้านการน าความรู้ไปใช้งาน อยู่ในระดับมาก (  = 3.48)  

ตามล าดับ รายละเอียดดังภาพ เพิ่มข้อมูลท่ี http://senate.dusit.ac.th/2018/07/673/ และ 
http://www.dusit.ac.th/2018/470232.html 



 

 

 
 

 



 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 

 



 

 



 

 
 
 



 

7. การส่งเสริมความรู้ รักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร 
- การประกันสุขภาพแบบกลุ่มส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สืบเนื่องจากสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้พิจารณาข้อมูล

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เร่ือง การประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยในปี 2559   
แต่ส าหรับปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาโดยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
พิจารณาเลือกใช้บริษัท อเมริกันอเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด (AIA) พร้อมท้ังได้รับ
การพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันเดิมของปี 2560 อัตราเบี้ยประกันภัย 
จ านวน 4,950 บาท ต่อคน/ปี เนื่องจากให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง 
เลือกใช้ โดยมีความคุ้มครองท่ีได้รับเพิ่มเติม ดังนี้ 

รายละเอียดการคุ้มครอง สิทธิใหม่ 

กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) คร้ังละ 1,500 บาท / วัน / 30 ครั้ง / ปี 

กรณีนอนพักรักษาตัว ค่าห้อง 3,800 บาท / คืน สูงสุด 90 วัน 

เกิดอุบัติเหตุ 4,000 บาท / อุบัติเหตุ 

ทันตกรรม 1,000 บาท / ปี  

  

ท้ังนี้ การส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร จึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจท่ีสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ได้มอบให้แก่บุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. การรวบรวมผลการติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวทันต่อข้อมูลข่าวสาร ที่เป็น
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ภายในมหาวิทยาลัย  
ข่าวสารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มสายสนับสนุน เครือข่ายนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยติดตามกิจกรรมผ่านทาง Facebook, Line, Suan Dusit University Fan 
Page เว็บไซต์มหาวิทยาลัย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตารางกิจกรรม เช่น การรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 61 การรับปริญญา มสด.การแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การครบรอบ
การก่อตั้งมหาวิทยาลัย การสมัครเข้าร่วมอบบรมภายใน สิทธิประโยชน์ของบุคลากร กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีควรทราบ การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มติสภามหาวิทยาลัย คบม. 
และกนบ. การขอรับทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บุคลากร การประชุมสัญจร กีฬาบุคลากร ฯลฯ รวมถึง
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 

     

 
       
 

 

 

 



 

ภายนอก 

สรุปข่าวอุดมศึกษา และความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศจากเครือข่าย OHEC PR 
Network ,มติการประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ Facebook ,สมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย ,ข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ หนังสือพิมพ์และรายการโทรทัศน์, การประชุมและมติ
ของท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปขมท.) เช่น การรับ
สมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS ของ ทปอ., การจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ,การใช้มาตรา 44 ในการบริหารมหาวิทยาลัยสังกัด สกอ., สิทธิต่าง ๆ    
ว่าด้วยกฎหมายแรงงานและประกันสังคม ,การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานรวมท้ังต าแหน่ง
ทางวิชาการและงานวิจัยและแหล่งทุน การต่อต้านการคอร์รัปชั่น ส านักงาน ป.ป.ช. หลักธรรมาภิบาล 
องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ฯลฯ 

 

    

 

 
     

 



 

9. การเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสู่ประชาคมและสาธารณะ 
 
ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียคอลัมน์เสียงจากสภาคณาจารย์และพนักงาน (SDU Voice)                

ใน SDU Time Line เว็บ ไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสภาคณาจารย์และพนักงาน           
บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยน าเสนอการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน แนวทางการด าเนินงาน    
ตามบทบาทหน้าท่ีสภาคณาจารย์และพนักงาน ผลการด าเนินงานตามโครงการ การร่วมอบรมสัมมนา
และเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังการติดตามรายงาน
ความคืบหน้าและรับฟังข้อเสนอแนะของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ  

 

      

    

 

 

 

 

 

 



 

10. การรับฟังข้อเสนอแนะของบุคลากร 
สรุปรายงานการติดตามข้อเสนอแนะของบุคลากร ปี 2560 – 2561 

ข้อเสนอแนะ 
การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

 

ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

ครั้งที่ 3(12)/2560 วันที่ 15 มี.ค. 2560 
1. ขอให้ติดตามงานวิจัยของอาจารย์ท่ียังไม่จัดส่ง
หรือท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการด้วย  
2. สายวิชาการ ในการประสานงานฝ่ายวิชาการ
ของวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปยังคณะยังไม่มีความ
ชัดเจน ดังนั้น ถ้าคณะมีการประชุมขอให้เชิญ
ตัวแทนของวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุม
ด้วย เพื่อจะได้น าข้อมูลมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลากรภายในวิทยาเขตได้รับทราบ เพื่อให้
การด าเนินงานทางวิชาการเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
3. วิทยาเขตสุพรรณบุรีมีความโดดเด่นทางด้าน
อาหาร จึงอยากให้วิทยาเขตเป็นสถานท่ีศึกษา
ให้แก่นักศึกษาท่ีมีความสนใจเฉพาะด้านสามารถ
มาเรียนท่ีวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 

 
1. มีการประสานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว 

ครั้งที่ 4(13)/2560 วันที่ 19  เม.ย. 2560 
1. รองศาสตราจารย์อุดม พรประเสริฐ ท่ีปรึกษา
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก กล่าวเสนอแนะ
ว่า การทีสภาคณาจารย์และพนักงาน เดินทางมา
ประชุม ณ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง เป็นสิ่งท่ีดีเป็น
ขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรสภาคณาจารย์และ
พนักงานควรหาโอกาสมาบ่อย ๆ หรือมาแบบไม่เป็น
ทางการ เพื่อท่ีจะได้หารือในเร่ืองต่าง ๆ และอยาก
ให้บุคลากรช่วยกันเพื่อให้ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
นครนายก จะได้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น แต่ทุกสิ่งทุก
อย่างจะหยุดนิ่งไม่ได้ จะต้องด าเนินต่อไปตราบใดท่ี
ยังเป็นศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ต้องมีแผนกลยุทธ์
เพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีคาดหวังกันไว้จนสามารถพัฒนา
เป็นเป็นวิทยาเขตได้  

 
1. การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยได้มีการหารือ
กับคณะครุศาสตร์ และได้ฝากเรียนผู้อ านวยการ
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ ง นครนายก ว่ าศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก สามารถประสานไป
ยั งคณะครุศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมต่ าง ๆ        
โดยประสานมายังคณะครุศาสตร์ ท้ังนี้ หากศูนย์
การศึกษา และคณะครุศาสตร์สามารถด าเนินการ
อย่างมีส่วนร่วมก็จะเป็นเร่ืองท่ีดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ 
การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

 

ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

ครั้งที่ 5(14)/2560 วันที่ 17 พ.ค. 2560 
1. สวัสดิการท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยควรจะได้รับ
มีเรื่องใดบ้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ควรจะมีวาระพิจารณาเร่ือง สวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
เช่น เงินชดเชย 
   
 

 
1. สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น 
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานบุคคล รวบรวมสวัสดิการต่าง ๆ ท่ี 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้รับ เพื่อน าข้อมูล
มา เป รียบ เ ทียบ กันและพิ จารณาในส่ วน ท่ี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถจัดสรรให้ได้ ท้ังนี้ 
กองบริหารงานบุคคลได้แจ้งว่า หากรวบรวม
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งให้สภาคณาจารย์
และพนักงาน หรือหากสภาคณาจารย์และ
พนักงานจะช่วยในการหาข้อมูล ก็จะเป็นการดี   
 

ครั้งที่ 6(15)/2560 วันที่ 21 มิ.ย. 2560 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร เช่น 
คณบดี ควรเปิดโอกาสให้กรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน มีส่วนร่วมในการกระบวนการสรรหา 
 
2. การปรับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการเพื่อ
เข้ าสู่ ต าแหน่ ง ท่ีสู งขึ้ น  มหาวิทยาลัยมีควร
ข้อก าหนดหรือเงื่ อนไข เพื่ อ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
 
 
 
3. ค่าตอบแทนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ท่ีผ่านการอนุมัติ  แต่ยังไม่ ได้ รับค่าตอบแทน 
เนื่องจากสาเหตุใด 
 
4. การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี
สอบผ่าน และเปลี่ยนสถานภาพจากเจ้าหน้าท่ี
ประจ าตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
นั้น เป็นการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
หรือเริ่มนับใหม ่

 
1. กระบวนการสรรหาผู้บริหาร สภาคณาจารย์
และพนักงานจะมีบทบาทในการเลือกนายก    
สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
 
2. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของพนักงานมหาวิททยาลัยท่ีไม่ได้รับค่าชดเชย 
เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เฉพาะข้าราชการ 
หากมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สายสนับสนุน หรืออาจารย์ จะต้อง
ใช้ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้  ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยยังไม่มีนโยบายจะจ่ายชดเชยให้ 
 
3. ข้อบังคับท่ีเก่ียวกับการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
ของบุคลากรสายสนับสนุน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ความสนใจในพัฒนา
สายอาชีพของตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 



 

ข้อเสนอแนะ 
การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

 

ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

ครั้งที่ 7(16)/2560 วันที่ 19 ก.ค. 2560 
1. มหาวิทยาลัยควรเปิด รับสมัครนักศึกษา
มากกว่าหนึ่งรอบและควรเพิ่มช่องทางให้นักศึกษา
ได้เลือกสมัครเข้าเรียนมากขึ้น   
 
                                                       
 
2.การท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ต้องท าบัตร
ใหม่เพื่อให้สามารถจอดรถบริเวณอาคาร 12 ใช่
หรือไม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.กรณีคู่สมรส สามารถขอบัตรอนุญาตผ่าน-เข้า
ออก 2 คัน ได้หรือไม่  
4. การท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก จะสิ้นสุด
เมื่อไหร่ และใช้เอกสารเดิมหรือไม่ 
5.บริเวณทางโค้งอาคาร 32 ติดกันร้านกาแฟ  
อเมซอล จะมีรถจักรยานยนต์จอดบริเวณนี้      
ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอให้ดูแลในส่วนนี้ด้วย 
 

 
1. ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จะปรับการรับนักศึกษาเป็น 3 รอบ ได้แก่      
รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 รอบโควต้า และรอบ
ท่ี 3 รอบ Admissions  
  

                                             
2. บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก (ประเภทบุคลากร) 
กองอาคารและสถานท่ี จะมีหนังสือแจ้งเวียนผ่าน
ระบบ e-office โดยจะเริ่มวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 
ท้ังนี้  ท่ีจอดรถอาคาร 12 ยังพบปัญหาอยู่  
เนื่องจาก ต้องใช้บัตรแตะเพื่อยกท่ีก้ันขึ้น และ
สัญญาณรับได้ไกลไม่เกิน 12 เซนติเมตร ขณะนี้
อยู่ระหว่างการแก้ไขคาดว่าด าเนินการทันก่อน
วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 และในบัตรแต่ละบัตรจะ
มีรหัสบัตร ซึ่ งจะไม่ซ้ า กัน ท้ังนี้  จะต้องน า
สติ๊กเกอร์เดิมมาคืน หากขอแลกบัตรใหม่จะต้อง
กรอกแบบฟอร์ม และส่งทะเบียนมาใหม่ พร้อม
ท้ังบัตรเดิม กรณีคู่สมรสรบกวนขอให้ท าบัตรจอด
รถคันเดียว เพื่อให้บุคลากรท่านอื่นไม่เสียสิทธิ์ 
และมีท่ีจอดรถเพิ่ม 
 
3. บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก สามารถเร่ิมท าได้
ตั้งแต่วันท่ี 1-31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 –
15.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์) และหากใช้รถคันเดิมสามารถกรอก
แบบฟอร์ม และน าบัตรเดิมมาแลกเพื่อลดการ
จัดเก็บเอกสาร ส าหรับการจอดรถจักรยานยนต์
บริเวณทางโค้งอาคาร 32 กองอาคารและ
สถานท่ี ได้มีการกวดขันและตักเตือนหลายคร้ัง 
โดยมีการล็อคล้อ และได้แจ้งให้น าไปจอดหน้าโฮม
เบเกอร่ี เรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ 
การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

 

ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

ครั้งที่ 9(18)/2560 วันที่ 20 ก.ย. 2560 
1. กองอาคารและสถานท่ี ควรท าหนังสือแจ้งไป
ยังหน่วยงานต่าง ๆ และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ในการปรับปรุงพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย หรือการ
ปรับปรุงหน่วยงาน ซึ่งบางหน่วยงานอาจไม่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากกองอาคารและสถานท่ีอาจท าให้
มีผลกระทบต่อการท างาน ท้ังนี้ เพื่อให้บุคลากร
และหัวหน้าหน่วยงานทราบ และได้เตรียมขนย้าย
เอกสารและอุปรณ์ให้เ รียบร้อย ซึ่งระหว่าง
ด าเนินการควรให้เสร็จทันตามระยะเวลาท่ีได้
ก าหนด โดยหลาย ๆ หน่วยงานมีผลกระทบต่อ
การให้บริการ 
 
2. บริเวณท่ีจอดรถจักรยานยนต์ มีการจอดรถ
ซ้อนและล็อครถไว้จะสามารถด าเนินการได้
อย่างไรบ้าง สามารถเรียกเป็นค่าปรับได้หรือไม่  
 
 
 
 
 
3 .  น โยบายการสู บบุ ห ร่ี ใ นสถ าน ท่ี ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยมีวิธีการด าเนินการอย่างไร  
 

 
1. มีการประสานไปยังหน่วยงาน ท่ีเ ก่ียวข้อง
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ท่ีจอดรถจักรยานยนต์จะไม่ เหมือนท่ีจอด
รถยนต์ หากมีการเรียกปรับคงด าเนินการได้ยาก 
เนื่องจาก พื้นท่ีจอดรถมีจ านวนจ ากัดและส่วน
ใหญ่จะมีการเวียนเข้าออก ซึ่งพื้นท่ีจะไม่ชัดเจน
เหมือนท่ีจอดรถยนต์ เช่น บริเวณชั้นใต้ดินอาคาร 
11 บริเวณท่ีจอดรถเป็นแอ่งแม้ตรงนี้จะมีน้ าท่วม
บ่อยก็ยังจอดโดยไม่สนใจว่าน้ าจะท่วมหรือไม่   
 
3. เร่ืองการสูบบุหร่ีในสถานท่ีศึกษา ปัจจุบันมี
นโยบายให้มีการตรวจสอบและยึดบุหร่ี  ซึ่ ง
นักศึกษาจะไม่ทราบว่าเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย โดย
สถานศึกษาควรเป็นสถานท่ีท่ีปลอดบุหร่ี ห้ามสูบ
บุหร่ีในสถานศึกษา ณ ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ จะออกประกาศ ใ ห้
สถานศึกษาเป็นสถานท่ีปลอดบุหร่ี และแอลกฮอล์
ร้อยเปอร์เซนต์ ซึ่งคาดว่าในเดือนตุลาคม 2560 
และหลังจากท่ีด าเนินแล้วนั้น มีการตรวจและยึด
บุหร่ีจากนักศึกษา เป็นบุหร่ี 50 ซอง และบุหร่ี
ไฟฟ้า 10 แท่ง โดยส่วนมากพบบริเวณใต้อาคาร 
32 ถึงแม้จะมีประกาศของมหาวิทยาลัยยกเลิก
เขตสูบบุหร่ี ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะมีนโยบายจับ
และปรับโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจเข้ามาจับและปรับ จะไม่สามารถปฏิเสธได้
ว่ า ไม่ รู้กฎหมายโครงการนี้ ร่ วมมือระหว่ าง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสถานีต ารวจสามเสน 



 

ข้อเสนอแนะ 
การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

 

ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

ครั้งที่ 10(19)/2560 วันที่ 18 ต.ค. 2560 
1. เคร่ืองหมายอินทรธนูของผู้ชาย เมื่อลงรายละเอียด
บนพื้นก ามะหยี่จนครบแล้ว แต่ยังมีส่วนของพื้น
ก ามะหยี่เหลือเป็นเพราะเหตุใด 
 
 
2. สถานท่ีจอดรถจักรยานยนต์ ควรมีผู้รับผิดชอบ
ดูแลนักศึกษาท่ีน ารถไปจอดในสถานท่ี “ห้ามจอด” 
และควรมีมาตรการล็อคล้อ เนื่ องจากจอด
รถจักรยานยนต์ขว้างทางขึ้น-ลง  
 
3. บริเวณจอดรถจักรยานยนต์ควรมีการตีเส้นเพื่อ
ก าหนดพื้นท่ีจอดให้ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบัน
รถจักรยานยนต์จอดซ้อนกัน  
 
4. ขอทราบรายละเอียดของผู้ท่ีสอบบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในการท าสัญญาจ้างนั้นมีนโยบาย
อย่างไร 
 

 
1. ขนาดของอินทรธนูชายและหญิงจะไม่เท่ากัน 
รวมถึงรายละเอียดการปักขนาดก็จะไม่เท่ากัน 
อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขนาดของอินธนู 
ซึ่งจะมีการปรับแก้ในคร้ังต่อไป 
 
2. มีการประสานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยจะ
รับไปด าเนินการตามท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะ 
 

 

 

ครั้งที่ 11(20)/2560 วันที่ 27 พ.ย. 2560 
1. สโมสรอาจารย์ ท่ีเป็นห้องรับประทานอาหารของ
อาจารย์ ท่ีจะมีการก่อสร้าง บริเวณส านักงาน
อธิการบดีหลังเดิม มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ถนนบริเวณหน้าอาคาร 12 และบริเวณทางขึ้น
สระมรกต ควรตีเส้นทางม้าลายหรือท าป้ายรณรงค์
เร่ืองลดความเร็ว เนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่ขับด้วย
ความเร็ว   
 
 
 

 
1. อยู่ระหว่างการออกแบบจะด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย
ได้จัดท าห้อง Dusit Brisitro บริเวณห้องพยาบาล 
อาคาร 2 ชั้น 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ส าหรับห้องเรียน
ปฏิบัติการของโรงเรียนการท่องเท่ียวและบริการ 
และมอบหมายสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ีกับโรงเรียนการ
ท่องเท่ียวและการบริการ ร่วมกันในการจัดสรรเวลา
ส าหรับจ าหน่ายอาหาร 
 
2. มีการประสานไปยังหน่ วยงานท่ีเ ก่ียวข้ อง
เรียบร้อยแล้ว 



 

ข้อเสนอแนะ 
การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

 

ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

ครั้งที่ 12(21)/2560 วันที่ 27 ธ.ค. 2560 
1. การจัดจ าหน่ายเคร่ืองหมายแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีราคาแพง และจะมีสวัสดิการให้ยืม
เคร่ืองแบบพนักงานหรือไม่  
   
 

 
1. ตามนโยบายมหาวิทยาลัยการจั ดจ าหน่าย
เค ร่ืองหมายแบบพนั กงาน ณ ปั จจุ บั นไม่ มี
งบประมาณสนับสนุน ท้ังนี้  การมี เคร่ืองแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นของตัวเองเป็นวิธีปฏิบัติ
เช่นเดียวกับข้าราชการ เมื่อเป็นข้าราชการจะต้องซื้อ
เคร่ืองหมายแบบข้าราชการเป็นของตัวเอง ซึ่งราคา
ของเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นจ านวน
เงิน 1,450 บาท ประกอบด้วย อินธนู เข็มคอเสื้อ 
หน้าหมวก กระดุม เป็นต้น 
 

ครั้งที่ 1(22)/2561 วันที่ 17 ม.ค. 2561 
1. อาคาร 1 บริเวณห้องเรียนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ไม่ เรียบร้อย เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ เนื่องจากมี
หน่วยงานภายนอกใช้บริการในการจัดสอบเป็น
ประจ า อาจท าให้เสียภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. อาคาร 11 บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์ไปบริเวณฝั่ง
ชั้น 4 อาคาร 11 ห้อง 402 – อาคาร 11 ห้อง 403 
เป็นทางต่างระดับ ควรจัดท าสัญลักษณ์แถบสีเพื่อ
เห็นเป็นทางต่างระดับ  
3. กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สามารถ
เชิญตัวแทนของแต่ละคณะเข้าร่วมประชุมสภา
คณาจารย์และพนักงาน ได้หรือไม่ 
 

 
1. มีการประสานไปยั งหน่ วยงาน ท่ี เ ก่ียวข้ อง
เรียบร้อยแล้ว 

ครั้งที่ 2(23)/2561 วันที่ 21 ก.พ. 2561 
1. เนื่องด้วยในวันท่ี 8-9 มีนาคม 2561 จัดให้เป็นวัน
ซ้อมใหญ่งานรับพระราชทานปริญญาบัตร และใน
วันท่ี 11 มีนาคม 2561 เป็นวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ในการ
นี้  บุคลากรท่ีมีค าสั่ งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ี  
679/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2558 -
2559 ให้ผู้ปฏิบัติงานตามค าสั่งสามารถจอดรถและ
น ารถออกจากอาคารจอดรถและพื้นท่ีจอดรถใน
มหาวิทยาลัยได้จนกระท่ังการด าเนินการของ  
คณะกรรมการด าเนินงาน แล้วเสร็จลงในแต่ละวัน 
โดยกองอาคารและสถานท่ีจะอ านวยความสะดวก
ให้กับคณะกรรมการในการน ารถเข้า-ออกจนแล้ว

 
1. มีการประสานไปยั งหน่ วยงาน ท่ี เ ก่ียวข้ อง
เรียบร้อยแล้ว 



 

ข้อเสนอแนะ 
การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

 

ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

เสร็จ ท้ังนี้  ขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้ญาติ
บัณฑิตและผู้ติดตามหรือบุคคลภายนอกขึ้ นบน
อาคารเรียน(ยกเว้นช่างภาพท่ีบัณฑิตน ามา)       
หากบุคลากรท่านได้พบเห็นโปรดแนะน าให้ลงไปรอ
บัณฑิตบริเวณด้านล่างของอาคาร และหากบุคลากร
พบเห็นบุคคลต้องสงสัยขึ้นบนอาคารเรียนหรือ
บริเวณต่างๆของมหาวิทยาลัย โปรดแจ้งมายังกอง
อาคารและสถานท่ี เพื่อกองอาคารและสถานท่ีจะได้
น าตัวผู้ต้องสงสัยลงมาจากอาคารเรียนหรือประสาน
เจ้าหน้าต ารวจเพื่อตรวจสอบต่อไป 
 
ครั้งที่ 3(24)/2561 วันที่ 21 มี.ค. 2561 
1. บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย (ตัวส ารอง) 
ก าหนดระบุวันเวลาไว้ว่าจะหมดวันท่ีเท่าไหร่ และ
จะเรียกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อใด 
   
   
 

 
1. บุคลากรท่ีสอบเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีตัวส ารอง
ไว้ นั้น ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกบรรจุเนื่องจาก ยังไม่
มีงบประมาณ ทั้งนี้ ผู้ ท่ีขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ตัวส ารอง) จะหมดอายุ 2 ปี         
ตามกฎหมายส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน 
 

ครั้งที่ 4(25)/2561 วันที่ 19 เม.ย. 2561 
1. บริเวณอาคาร 13 ท่ีมีการวางพัสดุครุภัณฑ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีบุคคลภายนอกมา
ติดต่อประสานงาน จะท าให้เสียภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
2.สโมสรอาจารย์จะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด 
 
 
 
3.ศูนย์หนังสือหลังเดิม มหาวิทยาลัยมีแผนปรับปรุง
อย่างไร 
 

 
1. บริเวณอาคาร 13 ท่ีมีการวางพัสดุครุภัณฑ์นั้น 
เนื่องจากจะน าไปแทงจ าหน่ายโดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
ตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายครุภัณฑ์ และคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 
 
2. ส าหรับสโมสรอาจารย์ปัจจุบันอยู่ ระหว่ าง
ด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน
สิงหาคม  
 
3. ศูนย์หนังสือหลังเดิมจะด าเนินการร้ือถอนและ
จัดท าเป็นท่ีนั่งพักผ่อนส าหรับนักศึกษา 
 

 

 

 

 



 

ข้อเสนอแนะ 

การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

ครั้งที่ 5(26)/2561 วันที่ 16 พ.ค. 2561 

1. ข่าวลือการเปิด-ปิด อาคารเรียน และอาคาร
ส านักงาน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โดย
ขอให้บุคลากรทุกท่านน ารถออกจากอาคารจอด
รถภายในเวลา 18.00 น. ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 
2561 เป็นต้นไป มีความชัดเจนอย่างไร 

2. ขอทราบว่า ในอนาคตจะมีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยอยู่ภายในบริเวณอาคารสถานท่ี
จอดรถหรือไม่   

3. บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก หมดอายุแล้ว
สามารถใช้บัตรเก่าสแกนข้ึนอาคารจอดรถได้
หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 1. กองอาคารและสถานท่ี ขอชี้แจงให้ทราบว่า
ยังไม่มีการให้บุคลากรน ารถออกก่อนเวลา 18.00 
น. หากมีความคืบหน้าอย่างไร กองอาคารและ
สถานท่ีจะท าหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงาน 
ท้ังนี้ การปิดประตูมหาวิทยาลัยทุกประตูยังคง
เป็นเวลา 19.00 น. ยกเว้นประตู 5 (ถนนราชวิถี) 
ให้ปิดเวลา 21.00 น.  

 2. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยยังคงให้บริการ
บริเวณอาคารสถานท่ีจอดรถ เพื่อให้บริการ
ผู้ปกครองท่ีมารับ-ส่ง บุตรหลานโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ โดยจอดรถได้ตั้งแต่เวลา 07.00-
09.00 น.  

  3. หากบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ของบุคลากร
หมดอายุแนะน าให้ท าบัตรใหม่ เนื่องจากรหัส 
RFID ด้านในรหัสไม่เหมือนกัน ท้ังนี้ หากอาจารย์
หรือบุคลากรท่านใดลืมพกบัตรสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีอยู่บริเวณนั้น ซึ่ง
ยินดีให้บริการความช่วยเหลือ 

ครั้งที่ 6(27)/2561 วันที่ 27 มิ.ย. 2561 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายอื่นของกองทุนสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
หากไม่ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถน า
เงินกองทุนฯ ดังกล่าว จ่ายเป็นค่าตอบแทนได้
หรือไม่  

 

1. ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง 
ค่าใช้จ่ายอื่นของกองทุนสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
ข้อ (1) (2) (3) และ(4) เป็นสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

ครั้งที่ 7(28)/2561 วันที่ 24 ก.ค. 2561 

1. ท่ีจอดรถอาคาร 12 ชั้น อยากทราบว่า
ผู้ปกครองสามารถน าจอดรถจอดบริเวณชั้น 2  
ไดห้รือไม่ 

 

1. อาคารจอดรถบริเวณ ชั้น ๒ เป็นท่ีจอดรถ
ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว  



 

ข้อเสนอแนะ 

การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากเดิมเป็นจอดรถของบุคลากรและอาจารย์ 
โดยพบว่าผู้ปกครองได้น ารถจอดบริเวณเต็ม
บริเวณชั้น 2 ท าให้บุคลากรและอาจารย์ ไม่
สามารถจอดรถในบริเวณดังกล่าวได้จึงต้องน ารถ
ไปจอดในบริเวณชั้น 4 และชั้น 5 แทน  
2. อยากทราบท่ีจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหน้า
ฟิตเนต ห้ามน ารถจักรยานยนต์ไปจอดบริเวณนั้น
แล้วใช่หรือไม ่

2. บริเวณหน้าฟิตเนส มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบาย
ให้จอดรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเป็นบริเวณ
ทางเดินไปโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งอาจจะท า
ให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กเล็กได้ ทั้งนี้ จะเรียนหารือ
กับผู้บริหารอีกคร้ังหนึ่งในการตีช่องจอดรถ
บริเวณด้านล่างเส้นสีฟ้าแทน  

ครั้งที่ 8(29)/2561 วันที่ 15 ส.ค. 2561 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ในหมวดวิชาพ้ืนฐานท่ัวไป ได้มีการจัดการเรียน
การสอน 21 ตอนเรียนในวันเดียวกัน ท าให้ภาระ
งานของอาจารย์ผู้สอนมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ใน
การจัดการเรียนการสอนเทอมถัดไป ควรมีการ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อกระจายตอน
เรียนให้เท่ากัน 
2 .ควรมีการประสานงานล่วงหน้ากับอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาพื้นฐานท่ัวไป มีรายวิชาใดค้าง
อยู่หรือไม่ รวมท้ังการประเมินการสอนมีวิธีการ
ประเมินอย่างไร 
3 .ควรจัดมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะยาวและ
ระยะสั้น ให้แก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาพื้นฐาน
ท่ัวไป โดยมีใบรับรองผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว  
4. ค ว ร จั ด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ท่ี ท า ห น้ า ท่ี ดู แ ล
ประสานงาน ในหมวดวิชาพื้นฐานขาดผู้ดู แล
ประสานงาน  
5. ควรมีการจัดท าเนียบอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 
6. การจัดตารางสอนควรด าเนินการก่อนล่วงหน้า 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอนในการ
เตรียมการสอนในรายวิชาของสาขาด้วย  
7. รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ขาดอัตลักษณ์อัต
ลักษณ์ของโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ
และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง   
 
 

 

 
1. ได้จัดท าหนังสือไปยังรองสภาวิชาการ เพื่อ
รับทราบข้อเสนอแนะ ในเร่ือง การเรียนการสอน 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย จาก
ประชาคมสวนดุสิต ตามบันทึกข้อความท่ี สนม .
8865/2561 
 
2 .ได้จัดท าหนังสือไปยังผู้อ านวยการกองอาคาร
และสถานท่ี เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ ในเร่ือง 
กองอาคารและสถานท่ี ตามบันทึกข้อความท่ี 
สนม . 9601/2561  
 

 



 

ข้อเสนอแนะ 

การประชุมครั้งที่ / วันที่ 

ผลการติดตามข้อเสนอแนะ 

กองอาคารและสถานที่  
1. อาคารเรียน การเปิด – ปิด อาคารเรียน ควร
ขยายเวลาในการปิดออกไป จากเดิมเวลา 06.00-
18.00 น. เป็นเวลา 06.00-19.00 น. ในช่วงเปิด
ภาคเรียนได้หรือไม่  
2. การลงชื่อน ารถออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปนั้น ควรมีมาตรการ
รักษาความปลอดภัย รวมท้ังการตรวจสอบลาย
ชื่อและบัตรประจ าตัวก่อนออกจากมหาวิทยาลัย 
เพื่อป้องกันการปลอมแปลง และเป็นการพิสูจน์
ตัวตนได้ด้วย 
3. ควรเพิ่มสมุดลงเวลาส าหรับลงนามหลังเวลา 
19.00 น. มากขึ้น เนื่องจาก เสียเวลาในการต่อ
แถว 
4. ส านักงานอธิการบดีหลังเดิมท่ีอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด 
5. รถยนต์ท่ีจอดอยู่บริเวณด้านหลัง อาคาร 11 
สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม่ เนื่องจาก จอดท้ิง
ไว้นานและท าให้ดูไม่เรียบร้อย 
6. ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย มีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนท่ีกันหรือไม ่
7. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ท่ีรับผิดชอบ
ทางเข้า–ออก บริเวณอาคาร 12 ควรตรวจสอบ
บัตรจอดรถของบุคลากรก่อนว่ามีหรือไม่ หากไม่มี
จึ งจะกดสวิตซ์ ใ ห้ เพื่ อผ่ าน เข้ า ท่ีจอดรถ ได้  
เนื่องจาก อาคาร 12 จะมี ท้ังผู้ปกครองและ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 
8 .ควรมีการอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  
ให้ใช้ค าพูดท่ีเหมาะสมในการให้บริการ 
 
 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
 

 

ประกอบไปด้วย 

- โครงการประชุมสภาคณาจารย์และพนกังานสัญจร 

- โครงการสวนดุสิตในยุค 5.0 กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา 

- โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจรประจ าปี พ.ศ. 2560 

- โครงการปัจจัยที่สง่ผลต่อความสุขในการท างานในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- โครงการกีฬาบุคลากร Sport For Health 
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(พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2561) 
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดสุิต กรุงเทพมหานครฯ 10300  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 02-244-5000 

www.senate.dusit.ac.th 
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