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บทสรุปผูบริหาร 

  สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจท่ีสําคัญคือการใหคําปรึกษาและ

ขอแนะนําแกมหาวิทยาลัย สงเสริมจรรยาบรรณ ความกาวหนาและผดุงเกียรติของคณาจารยและพนักงาน จึง

เปนสวนหนึ่งในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายบายบุคลากรประจํามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน กรรมการกองทุนสะสมเล้ียงชีพ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข

การบริหารงานบุคคล  และคณะกรรมการเฉพาะกิจของมหาลัยในสวนท่ีเก่ียวของกับบุคลากร สวนการ

ดําเนินงานมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการและ

คณะกรรมการดําเนินงาน มี 4 คณะอนุกรรมการ ประกอบดวยคณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย จรรยาบรรณ 

รองทุกข สวัสดิการและสิทธิประโยชน คณะอนุกรรมการฝายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 

คณะอนุกรรมการฝายกิจการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฝายส่ือสารองคกร  

  การดําเนินงานมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสภาคณาจารยและพนักงาน ระหวาง

ปงบประมาณ 2560-2562 มีกลยุทธจํานวน 4 กลยุทธคือ กลยุทธการบริหารและการจัดการ กลยุทธการสราง

เสริมคุณภาพชีวิตจรรยาบรรณและผดุงเกียรติของบุคลากร กลยุทธการส่ือสารประชาสัมพันธและสรางความมี

สวนรวมของประชาคม และกลยุทธการพิทักษผลประโยชนและสวัสดิการของบุคลากร แบงการดําเนินงานตาม

กลยุทธออกเปน 27 โครงการ วิสัยทัศนคือเปนสภาฯ ท่ีไดรับการยอมรับและเปนท่ีพ่ึงของบุคลากรในการรักษา

สิทธิประโยชนและผดุงเกียรติของคณาจารยพนักงานและมหาวิทยาลัย การทํางานยึดหลักการ รักษาธรรมาภิ

บาล มีจิตบริการและทํางานเชิงรุก 

  ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 - 2560 สรุปไดวามีการดําเนินงานจริงท้ังส้ิน 10 

กิจกรรม/โครงการคือ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสภาคณาจารยและพนักงาน จัดทําผลการดําเนินงาน

ของสภาคณาจารยและพนักงานเปนรายป มีการศึกษาขอมูลงานวิจัยเร่ืองความอยูดีมีสุขของบุคลากร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการงานสํานักงานธุรการและการจัดประชุมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหารและรายงานผลการดําเนินงาน การพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย

และพนักงาน มีการสรางเครือขายและความรวมมือกับประชาคมชุมชนและสถาบันอุดมศึกษาตางๆ การสงเสริม

กิจกรรมเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

               มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ การผดุงเกียรติของบุคลากรจัดงาน

เพชรเฟองฟาขจร มีการจัดทําเว็บไซตสภาคณาจารยและพนักงาน การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาคม

เพ่ือแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การรวบรวมผลการติดตามสถานสถานการณและความ

เคล่ือนไหวตางๆท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย การเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเปนปจจุบันสูประชาคมและ

สาธารณะ การสงเสริมความรู รักษาสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากร การรับเร่ืองรองเรียนและรอง

ทุกขของบุคลากร การตรวจสอบปญหาและธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทอดศักด์ิ  ศรีสุรพล) 

        ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 
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คํานํา 

 
  บทบาทสภาคณาจารยและพนักงาน (สคพ.) ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

พ.ศ. 2558 มาตรา 25 กําหนดหนาท่ีสภาคณาจารยและพนักงานไว 4 ขอ แตโดยสรุปคือใหคําปรึกษา 

และขอแนะนําแกมหาวิทยาลัย สงเสริมจรรยาบรรณ ความกาวหนาและผดุงเกียรติของคณาจารยและพนักงาน 

             ในชวงปท่ีผานมา กรรมการสภาจากคณาจารยและพนักงานดําเนินงานตามบทบาทและ 

ทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ มีสวนผลักดันใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาและเปนสวนเชื่อมใน 

การติดตอส่ือสารระหวางฝายบริหารกับประชาคมของมหาวิทยาลัย การสรางความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยกับกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ     รวมท้ังลดความขัดแยง

ในองคกร  มีการเปดโอกาสใหผูบริหารและกรรมการสภาฯ ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ฝายบริหารก็รับฟง

ขอคิดเห็นจากสภาคณาจารยและพนักงานดวยความเขาใจและนําไปรวมพิจารณาในการดําเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย 

          ภายใตแนวคิดประเทศไทย 4.0 และสวนดุสิต 5.0 สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตท่ีมีพันธกิจในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจแกบุคลากร ตอบสนองกลยุทธในการจัดการ

ขององคกรสวนดุสิต สามารถทํางานไดตามภารกิจ สรางประสิทธิภาพของบุคลากรใหเต็มศักยภาพ จะสงเสริม

ความกาวหนาและผดุงเกียรติของคณาจารยและพนักงานตลอดไป 

                                                                              

       สภาคณาจารยและพนักงาน                    

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                                    พฤษภาคม 2560 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล 

ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

(ดํารงตําแหนง เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2559) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาระ  มีผลกิจ 

รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 

(ดํารงตําแหนง เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2559) 

นายณัฐวุฒิ  ตันมณี 

เลขานุการคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 

(ดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559) 

คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 
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นายครรชิต อนุกูล นายพศิน  อนิทา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ปกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระสิทธิ์  ทรงมา นายอดุมวิทย  วนักุมภา นายอาณัติ  สนธิทรัพย 

อาจารย ดร.พนัชัย เมนฉาย นายสกล  โพฉลาด นางสาวสุชานนั  ลภัสุวรรณ

คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 
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อาจารย ดร.ฉัตรชัย บษุบงค อาจารยรติญา นนธิราช ผูชวยศาสตราจารยดุสิต อังธารารักษ 

นายวนัสวี ดีนิสสัย 

(ดํารงตําแหนง 1 พ.ค. 2559) 
 

คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานที่พนวาระ 

2559)

นางสาวกานดา ธาราภูมิ 

(ดํารงตําแหนง 7 ก.ย. 2559) )

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรูญ เฉลิมทอง 

(ดํารงตําแหนง 27 ม.ค. 2560)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรูญ เฉลิมทอง ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริัฐ ชวนชม 

(ดํารงตําแหนง 19 ม.ค.2560) 

ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ศรีสุดา  วงศวิเศษกุล 
อาจารยวันวิสาข พงษปลื้ม นางสาวพรพิมล นามวงค นายวโิรจน  พยัคพนัธุ 

คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 
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บทบาทและหนาท่ีสภาคณาจารยและพนักงาน 

 

คณะอนุกรรมการ บทบาทและหนาที ่ รายช่ือคณะอนุกรรมการ 

1. คณะอนุกรรมการพัฒนา 
   วิชาการ วิจัย และ 
   นวัตกรรม 
 

1. ศึกษาและวิจัยเพือ่การพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหมี 
   ความเขมแข็ง 
2. นําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีจะนําไปสูการพัฒนา 
   และสงเสริมคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย 
3. ใหขอเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการจดัหาส่ิงอํานวย 
   ความสะดวกใหเกิดความพรอมในงานวชิาการ การวิจัย  
   และการปฏบิัติงานของคณาจารย และพนักงาน 
 
 
โครงการที่มีแผนจะดําเนินการมีดังน้ี 
1. โครงการ “สรางความอยูดีมีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
   สวนดุสิต” 

1. อาจารย ดร.พันชัย  เมนฉาย 
2. ผูชวยศาสตราจารยดุสิต   
   อังธารารักษ 
3. ผูชวยศาสตราจารย  
   ดร.สุรสิทธิ์  ทรงมา 
4. ผูชวยศาสตราจารย  
   ดร.ธนากร  ปกษา 
5. นายครรชิต  อนุกูล 
6. นายวนัสวี ดนีิสสัย   
7. ผูชวยศาสตราจารย  
   ดร.จิรฐั  ชวนชม 
 

2. คณะอนุกรรมการกิจการ 
   ผูปฏิบตังิานใน    
   มหาวิทยาลัย 
 

1. สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบและใหขอเสนอแนะกับ 
   มหาวิทยาลัยในการบริหารจดัการบุคลากรใหมีความสุข  
   ความม่ันคง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย 
   ดร.ธนากร  ปกษา    
2. อาจารยวนัวิสาข  พงษปลื้ม 
3. อาจารยรติญา  นนธิราช 
4. นายอดุมวิทย  วนักุมภา 
5. นายอาณัติ  สนธิทรัพย 

3. คณะอนุกรรมการสื่อสาร 
   องคกร 

1. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสารระหวาง 
   ผูบริหารกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
2. เผยแพรอํานาจหนาท่ี สภาคณาจารยและพนักงาน ผลการ 
   ดําเนนิงานกิจกรรม  และส่ือสารทําความเขาใจกับบุคลากร 
   ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบท่ีหลากหลายไดแก  
   ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-office) และผาน 
   เครือขายสังคมออนไลน   (social media) 
3. รายงานผลการดําเนินงานใหสภาคณาจารยทราบเปน 
   ประจาํ 
4. ดําเนินการอืน่ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
โครงการนําเสนอ 
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพือ่พัฒนามหาวิทยาลัย 
2. โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลากร (แบดมินตัน) 

1. ผูชวยศาสตราจารย  
   ดร.สุระสิทธิ์  ทรงมา   
2. นายพศิน  อินทา 
3. อาจารย ดร. ฉัตรชัย บุษบงค 
4. นางสาวกานดา ธาราภูมิ 
5. นายสกล  โพฉลาด 
6. นายอุดมวิทย  วันกุมภา 
7. นายอาณัติ  สนธิทรัพย 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
   ศรีสุดา  วงศวิเศษกุล 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
   จรูญ  เฉลิมทอง 
 

4. คณะอนุกรรมการ 
   กฎหมาย จรรยาบรรณ  
   รองทุกข สวัสดิการและ 
   สิทธิประโยชน 

1. รับขอรองเรียนและขอรองทุกข ของคณาจารยและพนักงาน 
   มหาวิทยาลัย 
2. สงเสริมความรูและรักษาสิทธิประโยชนของบุคลากร  
3. สรางธรรมาภบิาลใหเกิดข้ึนในองคกร 
โครงการนําเสนอ 
1. โครงการอบรมกฎหมายท่ีบุคลากรทางการศึกษาควรรู 
   และงบประมาณ 
2. โครงการประชุมสภาคณาจารยและพนักงานสัญจร 

1. อาจารย ดร.สาระ  มีผลกิจ   
2. นางสาวสุชานนั  ลภัสุวรรณ 
3. อาจารยวนัวิสาข  พงษปลื้ม   
4. นายณัฐวุฒิ  ตันมณ ี
5. อาจารยรติญา  นนธริาช 
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สวนท่ี 2  
แผนยุทธศาสตร 

ของสภาคณาจารย 

และพนักงาน 
ปงบประมาณ 2560-2562 
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แผนยุทธศาสตรของสภาคณาจารยและพนักงาน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน  เปนสภาคณาจารยและพนักงานที่ไดรับการยอมรับและเปนที่พ่ึง 
ของบุคลากรในการรักษาสิทธิประโยชนและผดุงเกียรต ิ

ของคณาจารยพนักงานและมหาวทิยาลัย 
 

พันธกิจ 
1. ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกมหาวทิยาลยั 
2. สงเสริมจรรยาบรรณ และความกาวหนาของคณาจารยและพนกังาน 
3. ผดุงเกียรติของคณาจารยและพนักงาน 

 

วัฒนธรรมในการทํางาน 
 1. จิตสาธารณะ 
 2. มีหลักการ 
 3. รักษาธรรมาภิบาล 
 4. ทํางานเชิงรุก 
 



ห น า ท่ี  10 | 50 

 

กลยุทธของสภา
คณาจารยและ

พนักงาน 
แผนกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1. กลยุทธการบริหาร 
   และการจัดการ 

1.1 การจดัทําแผนยุทธศาสตรของสภาคณาจารยและพนักงาน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปงบประมาณ 2560-2562 
1.2 การจัดทําผลการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน 
    เปนรายป 
1.3 การจดัการงานสํานักงาน ธรุการและการจัดประชุมใหมี 
    ประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
1.4 การรวบรวมขอมูลเพือ่การบริหารและรายงานผลการ    
    ดําเนนิงาน 
1.5 การพฒันาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 
1.6 การสรางเครือขายและความรวมมือกับประชาคมชุมชน 
    และสถาบนัอดุมศึกษาตาง ๆ 

ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทอดศักดิ ์ศรีสุรพล) 
เลขานุการสภาคณาจารยและพนักงาน (นายณัฐวุฒิ ตันมณี) 
 
เลขานุการสภาคณาจารยและพนักงาน (นายณัฐวุฒิ ตันมณี) 
 
เลขานุการสภาคณาจารยและพนักงาน (นายณัฐวุฒิ ตันมณี) 
 
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประจําป

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

- 
2562 

2. กลยุทธการสราง 
   เสริมคุณภาพชีวิต 
   จรรยาบรรณและ 
   ผดุงเกียรติของ 
   บุคลากร 

2.1 การสงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 
2.2 การสงเสริมใหบุคลากรปฏบิัติตามหลักจรรยาบรรณ 
 
2.3 การผดุงเกียรติของบุคลากร งานเพชรเฟองฟาขจร 
 
2.4 การศึกษาขอมูล งานวิจัย ความอยูดีมีสุขของบุคลากร 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ รองทุกขฯ  
(อาจารย ดร.สาระ มีผลกิจ) 
คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ รองทุกขฯ  
(อาจารย ดร.สาระ มีผลกิจ) 
คณะอนุกรรมการกิจการผูปฏบิัติงานฯ  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ปกษา) 
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  
(อาจารย ดร.พันชัย เมนฉาย) 

3. กลยุทธการส่ือสาร 
   ประชาสัมพันธและ 
   สรางความมีสวน 
   รวมของประชาคม 

3.1 การจดัทําเวบ็ไซต สภาคณาจารยและพนกังาน 
 
3.2 การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาคมเพื่อแสวงหา   
    แนวทางในการพัฒนามหาวทิยาลัย 
3.3 การรวบรวมผลการติดตามสถานสถานการณและความ 
    เคลื่อนไหวตาง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลยั 
3.4 การเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเปนปจจุบนัสูประชาคม 
    และสาธารณะ 
 

คณะอนุกรรมการส่ือสารองคกร  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระสิทธิ์ ทรงมา และนายพศิน อนิทา) 
คณะอนุกรรมการส่ือสารองคกร  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระสิทธิ์ ทรงมา และนายพศิน อนิทา) 
เลขานุการสภาคณาจารยและพนักงาน (นายณัฐวุฒิ ตันมณี) 
 
คณะอนุกรรมการส่ือสารองคกร  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระสิทธิ์ ทรงมา และนายพศิน อนิทา) 
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กลยุทธของสภา
คณาจารยและ

พนักงาน 
แผนกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

4. กลยุทธการพิทักษ 
    ผลประโยชนและ 
    สวัสดิการของ 
    บุคลากร 

4.1 การสงเสริมความรู รักษาสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
    ของบุคลากร  
4.2 การรับเรื่องรองเรียนและรองทุกขของบุคลากร 
 
4.3 การตรวจสอบปญหาและธรรมาภบิาลในการดาํเนนิงาน 
    ของมหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ รองทุกขฯ  
(อาจารย ดร.สาระ มีผลกิจ) 
คณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ รองทุกขฯ  
(อาจารย ดร.สาระ มีผลกิจ) 
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล) 

 



Senate SDU Annual Report 2016-2017 

 

หนาที ่ 12 /53 
 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
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กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการในป 2559 – 2560 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ 

1 การศึกษาขอมูล งานวิจัย ความอยูดีมีสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
- โครงการ “สรางความอยูดีมีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 

2 กิจกรรมการสรางเครือขายและความรวมมือกับประชาคม ชุมชน 

และสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

- การเขารวมพิธีเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต 2 ธรรมาสน  
   เฉลิมพระเกียรติฯ 
- กิจกรรมประชุมรวมกับสภาคณาจารยและขาราชการ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3 การสงเสริมกิจกรรมเพ่ือสรางเสรมิคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

- กีฬาเพ่ือสุขภาพ 

4 การผดุงเกียรติของบุคลากร 

- เคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 

- การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกพนักงานมหาวิทยาลัย 
5 การจัดทําเว็บไซต สภาคณาจารยและพนักงาน 

- เว็บไซตสภาคณาจารยและพนักงาน 

6 การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาคมเพ่ือแสวงหาแนวทาง 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

- โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- โครงการประชุมสภาสัญจรสภาคณาจารยและพนักงาน  

7 การสงเสริมความรู รักษาสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากร 

- การประกันสุขภาพแบบกลุมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

8 การรวบรวมผลการติดตามสถานการณและความเคลื่อนไหวทันตอขอมูล

ขาวสาร ท่ีเปนประโยชนท้ังทางตรงและทางออม ท้ังภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

9 การเผยแพรขาวสารและขอมูลท่ีเปนปจจุบันสูประชาคมและสาธารณะ 

10 การรับฟงขอเสนอแนะของบุคลากร 

- การติดตามขอเสนอแนะของบุคลากร 
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1. การศึกษาขอมูล งานวิจัย ความอยูดีมีสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

1.1 โครงการ “สรางความอยูดีมีสุข ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”  

โดยคณะอนุกรรมการดานการวิจัยและนวัตกรรมสภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ 

 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานองคกรกับความสุขในการทํางานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการสงเสริมความสุขใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 โดยไดแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวน 371 

คน ตามสูตรของ Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% จากจํานวนบุคลากร ท้ังหมด 2,387 คน  

การออกแบบสอบถามไดอาศัยทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow (1954) และองคประกอบท่ีมีผลตอความ 

พึงพอใจในการทํางานของ Locke (1976) และ Lothians (1998) แลวนํามาปรับเพ่ือใหเขากับบริบท

ของการทํางานตามวัฒนธรรมของสวนดุสิตประกอบดวย 4 ตอน คือ คําถามท่ีเปนขอมูลท่ัวไป คําถาม 

ท่ีเปนแบบประเมินความสุข   คําถามท่ีเปนแบบสอบถามความพึงพอใจตอการทํางานในมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 6 ประเด็นยอยคือ  

 1) งานท่ีอยูในความรับผิดชอบ  

 2) สภาพแวดลอมในการทํางานและส่ิงอํานวยความสะดวก  

 3) ภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร  

 4) คาตอบแทน สวัสดิการ และความโปรงใส  

 5) โอกาสท่ีจะนําไปสูความกาวหนาในอาชีพ 

 6) การส่ือสารของบุคลากรในองคกร  

 นอกจากนี้ยังมีคําถามปลายเปดเก่ียวกับความคิดเห็นในการทํางานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชน 

ส่ิงท่ีประทับใจในมหาวิทยาลัย ขอคิดเห็นในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเปน 

ประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ โดยขอคําถามท่ีสรางข้ึนไดถูกนําไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใช

กลุ มตัวอย าง จํานวน 30 คน และวิเคราะห  เ พ่ือตรวจสอบความเ ท่ียง (Reliability) ด วยวิ ธี 

การประมาณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) และนําไปใชจริง

กับกลุมตัวอยาง และทําการวิเคราะหผลดวยสถิติไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของตัวแปร และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยการวิเคราะหคาสหสัมพันธ

แบบเพียรสัน เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางดวยโปรแกรม SPSS for Windows  

 นอกจากนั้นไดทําการวิเคราะหเนื้อหาของคําถามปลายเปดเพ่ือเสนอแนะแนวทางการสงเสริม

ความสุขใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการวิจัยพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ท่ีเปนตัวอยางวิจัย จํานวนท้ังส้ิน 371 คน เปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 127 คน (รอยละ 34.23) 

เปนบุคลากรสายสนับสนุน 244 คน (รอยละ 65.76) สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 74.12) มีอายุอยู

ระหวาง 31–40 ป มากท่ีสุด (รอยละ 38.30) มีสถานภาพโสด รอยละ 57.95 มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รอยละ 36.39 มีอายุในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตํ่ากวา 5 ป และอายุ 5-10 ป
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เทากัน (รอยละ 25.47) เปนพนักงานมหาวิทยาลัยรอยละ 59.36 นอกจากนี้อยูในสังกัดสํานักงานหรือ

หนวยงานรอยละ 67.40 มีเงินเดือนอยูระหวาง 10,001-15,000 บาท รอยละ 26.26 และคาตอบแทน

หรือเงินประจําตําแหนงสวนใหญบุคลากรมีคาตอบแทนหรือเงินประจําตําแหนงตํ่ากวา 10,000 บาท  

รอยละ 73.29  

 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความสุขในการทํางานอยูในภาพรวมอยู ในระดับมาก  

(M = 3.71, SD = 0.49) จากคะแนนเต็ม 5 โดยบุคลากรมีความสุขในการทํางาน 3 อันดับแรก ไดแก 

 อันดับ  1 ความรูสึกภูมิใจในตัวเอง (M = 4.18, SD = 0.67)  

 อันดับ 2 ความมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา (M = 4.16, SD = 0.69) 

 อันดับ 3 ความสุขกับการริเร่ิมงานใหมๆ และมุงม่ันท่ีจะทําใหสําเร็จ (M = 4.11, SD = 0.66) 

 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรปจจัยขององคกร พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู ระดับมาก (M = 7.38, SD = 1.67) จากคะแนนเต็ม 10 โดย

บุคลากรมีความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ไดแก  

 อันดับ 1 ดานงานท่ีรับผิดชอบ (M = 7.81, SD = 1.38)  

 อันดับ 2 ดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร (M = 7.59, SD = 1.61)  

 อันดับ 3 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (M = 7. 57, SD = 1.65)  

 อันดับสุดทาย ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในอันดับท่ี 6 คือ ดานคาตอบแทนสวัสดิการ  

               และความโปรงใส (M = 6.53, SD = 1.90)  

 ผลการวิเคราะหความสุขในการทํางาน จําแนกตามตําแหนงงานปจจุบัน ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม 

คือ กลุมขาราชการ กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ มพนักงานเงินรายได และกลุมลูกจางประจํา  

โดยความสุขในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ัง 4 กลุม ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหดานงานท่ีรับผิดชอบ จําแนกตามตําแหนงปจจุบัน ซึ่ง

แบงออกเปน 4 กลุม คือ กลุมบุคลากรสายวิชาการ กลุมหัวหนาสวนงาน กลุมบุคลากรสายสนับสนุน 

และกลุมผูบริหารในทุกระดับ โดยดานงานท่ีรับผิดชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท้ัง 4 กลุม 

อยูในระดับมากมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 7.67-7.99 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 1.15-1.48 เม่ือ 

วิ เคราะหความแตกตางของค าเฉล่ียพบว า ด านงานท่ีรับผิดชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือมีกลุมตําแหนงปจจุบันท่ีตางกัน เม่ือพิจารณา 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางานท้ัง 4 กลุม อยูในระดับมากมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 6.89 – 7.86 มีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 1.31 – 1.72 เม่ือวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียพบวา ดานสภาพ

แวดลอมในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เม่ือมีกลุมตําแหนงปจจุบันท่ีตางกัน เม่ือวิเคราะหดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกรท้ัง 4 กลุม  

อยู ในระดับมากมีคาเฉล่ียอยู ระหวาง 7.04-8.07 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู ระหวาง 1.33-1.99  

เม่ือวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียพบวา ดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกรของบุคลากร

มหาวิทยาลัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือมีกลุมตําแหนงปจจุบันท่ีตางกัน 

เม่ือพิจารณาดานคาตอบแทน สวัสดิการ และความโปรงใสท้ัง 4 กลุม อยูในระดับมากมีคาเฉล่ียอยู
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ระหวาง 5.89 - 7.03 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 1.75-1.85 เม่ือวิเคราะหความแตกตางของ 

คาเฉล่ียพบวา ดานคาตอบแทน สวัสดิการ และความโปรงใสของบุคลากรมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือมีกลุมตําแหนงปจจุบันท่ีตางกัน เม่ือวิเคราะหดานโอกาส และ

ความกาวหนาในอาชีพท้ัง 4 กลุม อยูในระดับมากมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 7.00-7.42 มีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูระหวาง 1.47-1.82 เม่ือวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียพบวา ดานโอกาส และความ 

กาวหนาในอาชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ 

มีกลุมตําแหนงปจจุบันท่ีตางกัน เม่ือพิจารณาดานการส่ือสารในองคกรท้ัง 4 กลุม อยูในระดับมากมีคา

เฉล่ียอยูระหวาง 7.11-7.56 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 1.66-1.80 เมื่อวิเคราะหความแตกตาง

ของคาเฉล่ียพบวา ดานการส่ือสารในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือมีกลุมตําแหนงปจจุบันท่ีตางกัน ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของเพียรสันระหวางตัวแปรท้ังหมด 28 คู พบวาตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.37-0.84 โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกัน

สูงสุด คือ ดานคาตอบแทน สวัสดิการ และความโปรงใสกับดานโอกาส และความกาวหนาในอาชีพ  

มีขนาดความสัมพันธเทากับ 0.86 รองลงมาคือ ดานโอกาสและความกาวหนาในอาชีพกับดานการ

ส่ือสารในองคกร มีขนาดความสัมพันธเทากับ0.84 สวนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุดคือ ดาน 

ความสุขในการทํางานกับดานการส่ือสารในองคกร มีขนาดความสัมพันธเทากับ 0.37 สวนการวิเคราะห

ประเด็นท่ีเปน คําถามปลายเปด บุคลากรมหาวิทยาลัยไดระบุถึงสวัสดิการและคาตอบแทนและให

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเร่ืองของเงินเดือนไมเพียงพอตอคาครองชีพเนื่องจากคาครองชีพ 

คอนขางสูง รวมถึงสวัสดิการไมคอยมี ท้ังนี้บุคลากรมีความคิดเห็นตอสวัสดิการและคาตอบแทน อยาก

ใหมหาวิทยาลัยมีการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหกับบุคลากรตามความเหมาะสมและควรจัดสวัสดิการใหกับ

บุคลากรท่ีดีกวานี้ เชน การเบิกคาเทอมบุตร คารักษาพยาบาล เปนตน  

 นอกจากน้ีบุคลากรสวนใหญไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงท่ีประทับใจของผูบริหารนั้น คือ  

ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความรู ความสามารถ บุคลิกภาพท่ีดี ประสบการณทํางาน และมีการทํางานท่ี 

เปนระบบมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล นโยบาย ยุทธศาสตร เอกลักษณท่ีชัดเจนในการทํางานสามารถนํา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปสูการพัฒนา และรวมถึงความวางใจในตัวผูบริหารในการปฏิบัติงานเพ่ือให

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีชื่อเสียง ท้ังน้ี ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น ยอมรับในการ

ตัดสินใจของบุคลากร และมีความใกลชิดหรือเปนกันเองระหวางผูบริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัย  

 แตอยางไรก็ตามบุคลากรมหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นไววา ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีมีอายุ 

60 ปข้ึนไป ควรเปดโอกาสใหผูบริหารรุนใหมไดมีการแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือมีสวน 

รวมในการบริหารการทํางาน ในการดํารงตําแหนงผูบริหารและควรมีหลักธรรมภิบาลในการคัดเลือก  

ยึดกฎเกณฑและคุณธรรม โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรอยางเทาเทียมกัน รวมถึงการบริหารงานของ 

ผูบริหารควรนึกถึงสวนงานเปนหลัก 
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2. การสรางเครือขายและความรวมมอืกับประชาคม ชุมชนและสถาบันอุดมศกึษาตางๆ 

2.1 กิจกรรมพิธีเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต 2 ธรรมาสน เฉลิมพระเกียรติฯ 

สภาคณาจารยและพนักงาน รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดก
ประยุกต 2 ธรรมาสน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยไดจัดต้ังเปน “กองทุนเทศน
มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” นํามาสนับสนุนเปนทุนการศึกษาท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ปจจุบันมีเงิน
กวา 3 ลานบาทเศษ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เม่ือวันท่ี 28-29 กันยายน 
2559 
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2.2 กิจกรรมประชุมรวมกับสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

    พระนคร 

 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดรับเกียรติ
เขาประชุมรวมกับสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ หอง
ประชุมรพีพัฒน ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใน
การประชุมคร้ังนี้ ตัวแทนคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 4 คน ประกอบไปดวย ผศ.
ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน ผศ.ดร.สุระสิทธ์ิ  ทรงมา นายอาณัติ 
สนธิทรัพยและนายณัฐวุฒิ  ตันมณี เลขานุการและกรรมการ ไดแลกเปล่ียนความรูถึงแนวทาง 
การดําเนินงาน แผนยุทธศาสตร กลยุทธการดําเนินงาน รวมถึงกิจกรรมและโครงการตางๆ ท่ี 
สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยดําเนินการระหวางป 2560-2562  
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ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

มอบของท่ีระลึกใหแกประธานและตัวแทนสภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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3. การสงเสรมิกิจกรรมเพ่ือสรางเสรมิคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
กิจกรรมกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 ตามท่ี คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ไดจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ประจําป 2559 - 2560 โดยใชกีฬาแบดมินตัน เปนเคร่ืองมือในการสรางเสริมสุขภาพกายและ 
สรางความสัมพันธระหวางหนวยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งกิจกรรมกีฬาไดจัดข้ึน ระหวาง
วันท่ี 6 มีนาคม – 24 เมษายน 2560 ณ อาคารพลศึกษา สรุปผลการแขงขัน โครงการกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ “กีฬาแบดมินตันบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งท่ี 1” 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
ลําดับท่ี รางวัลชนะเลิศ ชื่อ-สกุล 

1 ประเภทชายคูมือใหม นายกุศล  พิทักษกิจ    นายรชา ดําเกล้ียง 

2 ประเภทหญิงคูมือใหม นางสาวสุภารัช น้ําใจดี    นางสาวนิชา  ดําเกล้ียง 

3 ประเภทคูผสมมือใหม นายธนวัฒน รัตนเดโช    นางสาวไพรินทร  บุญญสิริสกุล   

4 ประเภทชายคูท่ัวไป นายศุภกร  ปรุงศิลปชัย   นายธนวัฒน  รัตนเดโช 

5 ประเภทหญิงคูท่ัวไป นางสาวมนตทิพย  แกวกําเนิด    นางสาวมุจรินทร  เมืองจันทร 

6 ประเภทคูผสมท่ัวไป นางสาวมนตทิพย  แกวกําเนิด    นายภานุมาศ  แสงแกว 

7 ประเภทชายคู 30-39  ป นายฉลองรัตน  บุญวงศ     นายธรรมรัตน  คุณาจินดาพร 

8 ประเภทหญิงคู 30-39  ป นางสาวชนินันทร แยมขวัญยืน   นางสาวจารุณี  วิเทศ 

9 ประเภทคูผสม 30-39  ป นางสาวชนินันทร แยมขวัญยืน   นายธรรมรัตน คุณาจินดาพร 

10 ประเภทคูผสม 40-49  ป นายสธนวัฒน  ประกอบผล   นางสิริลักษณ มณีรัตน 
 

11 ประเภทคูอายุรวม 90 ป   นายบรรจง  วัฒนสาร    นายวิวัฒน ศรีปาน 
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ผลการเก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการกฬีาเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

ขอมูลท่ัวไป 

ผลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

36 คน แบงเปนนักกีฬา 33 คน และกรรมการตัดสิน 3 คน จําแนกตามเพศ เพศชายตอบแบบสอบถาม 

22 คน เพศหญิงท่ีตอบแบบสอบถาม 14 คน โดยมีอายุเฉล่ียท่ี 36 ป  

ความพึงพอใจโครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

ผลการตอบแบบสอบถามการจัดการแขงขันฯ รายดาน พบวาคะแนนเฉล่ียในภาพรวมของ

โครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̄=3.97) เมื่อแยกเปนรายดาน ดานประโยชนในการเสริมสราง
สุขภาพท่ีแข็งแรงมีความพึงพอใจมากท่ีสุดสูงเปนอันดับท่ี 1 (x ̄=4.58) รองลงมาคือดานการดูแลเอาใจใส
ของผูดําเนินการจัดการแขงขัน มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (x ̄= 4.28) สวนดานมาตรฐานของ
สนามแขงมีคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่ากวาดานอ่ืนๆ (x ̄=3.67) 
 

ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ปรับปรุงสนามใหไดมาตรฐาน 

2. แบงรุนใหท่ัวถึงมากกวานี้ครับ 

3. ขอใหแบงประเภทของอันดับมือ ไมควรแบงตามอายุ 

4. อยากใหมีการประชาสัมพันธใหมากกวาเดิม 

5. อยากใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนกีฬาทุกประเภท 

6. อยากใหจัดทุกปเลยครับ 

7. ระยะเวลาจัดนานไป 

8. อยากใหมีการจัดแขงขันแบบนี้ทุกป 

9. ควรเ พ่ิมการประชาสัมพันธ ใหมากข้ึน และจัดประเภทผู เลนให เหมาะสมตาม

ความสามารถ 

10. เพ่ิมการประชาสัมพันธใหมากข้ึน และควรเพ่ิมระยะเวลาในการรับสมัคร และควรมี

ความชัดเจนในการดําเนินโครงการคะ 

11. ควรมีการ PR ใหท่ัวถึง + การแขงขันระยะเวลาเร็วไป  
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ภาพกิจกรรม 
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4. การผดุงเกียรติของบุคลากร 

4.1 เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 
 สภาคณาจารยและพนักงาน ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการผลักดัน ใหมีการ
จัดทําเคร่ืองหมายประดับคอเส้ือ กระดุม และอินทรธนู สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
กระบวนการ และขอปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2558  
 โดยขณะน้ีไดดําเนินการจัดทํา (ราง) รูปแบบเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย และผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ 
สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรียบรอยแลว โดยจะมีผลบังคับใชเม่ือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอไป 

 
4.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 สภาคณาจารยและพนักงาน ได เสนอแนะแกมหาวิทยาลัย ถึงการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณแกพนักงานมหาวิทยาลัย วาสามารถดําเนินการไดหรือไม  โดยเสนอให
มหาวิทยาลัย ทําหนังสือสอบถามไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถึงขอสงสัยดังกลาว  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตอบขอสงสัยตามท่ีมหาวิทยาลัย ดําเนินการถามเปน
ท่ีเรียบรอยแลว โดยผลสรุป คือ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผนดิน สามารถ
ดําเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณได โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาท่ีกําหนด
ไว  
 ท้ังนี้ สภาคณาจารยและพนักงาน ไดดําเนินการติดตามโดยตลอด เพ่ือเปนการพิทักษสิทธ์ิของ
บุคลากรอันพึงได และเปนเคร่ืองเชิดชูเกียรติแกวงศตระกูล อีกท้ังเปนการสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานตอไป  
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5. การจัดทําเวบ ต สภาคณาจารยและพนักงาน 

เวบ ตสภาคณาจารยและพนักงาน 

 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รวมถึงการรับฟงขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียนตางๆ ของ 
สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย ไดจัดทําไวหลากหลายชองทางเพ่ือใหครอบคลุมบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ โดยเนนย้ําถึงความถูกตองของขอมูล ขาวสาร ท่ีเผยแพรออกไปตองมี
ลักษณะเดียวกัน เพ่ือปองกันการเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนหรือเขาใจไมตรงกัน เร่ิมต้ังแตกําหนดประเด็นท่ี
ตองการนําเสนอ อาจเกิดจากผลการประชุมประจําเดือน ผลงานท่ีสภาคณาจารยผลักดันใหเกิดข้ึน หรือ
สาระนารูท่ีมีประโยชนตอบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เม่ือผานมติสภาคณาจารยและพนักงานแลว  
จะมอบหมายผูรับผิดชอบเพ่ือจัดทํารางขอมูลรวมไปถึงภาพประกอบตางๆ เพ่ือทีมอนุกรรมการส่ือสาร
องคกรไดจัดทําเปนอินโฟกราฟกใหเขาใจไดงายข้ึน และขอมติสภาคณาจารยและพนักงานในคร้ังสุดทาย
กอนเผยแพรสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบผานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-office) 
โปรแกรมไลน (Line) เฟสบุค (Facebook) เว็บไซตมหาวิทยาลัย เว็บไซตสภาคณาจารยและพนักงาน 
บอรดประชาสัมพันธบริการอาคาร 2 และแผนพับสงใหตามคณะ หนวยงาน ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง 
รายละเอียดดังภาพท่ี 1  

ภาพท่ี 1 แผนการประชาสัมพันธสภาคณาจารยและพนักงาน 
 เว็บไซตสภาคณาจารยและพนักงาน พัฒนาข้ึนโดยใช Wordpress ซึ่งเปนชนิดเดียวกับท่ีทาง
มหาวิทยาลัยใชงานอยู เพ่ือใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เว็บไซตท่ีพัฒนาข้ึนรองรับการใชงานผาน
มือถือท่ีเรียกวา Responsive โดยมี URL: http://senate.dusit.ac.th/ เน้ือหาภายในเว็บไซตประกอบ
ไปดวยโครงสรางการบริหาร รายชื่อคณะกรรมการ แผนยุทธศาสตร บทบาทหนาท่ี รายงานการประชุม 
ผลงาน ประกาศ/ขอบังคับ และสวนติดตอเราเพ่ือรับฟงขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ รวมถึงขอมูล 

ประเด็นสําคญัประจําเดือน ผลงาน 

ผานมติท่ีประชุมสภาคณาจารยและพนักงาน 

มอบหมายผูรับผิดชอบตนเรื่องรางขอมูลและภาพท่ีใชประกอบ สงภายใน 7 วัน 

ทีมอนุกรรมการส่ือสารจดัทําเปนอนิโฟกราฟก 
 

คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานพิจารณาอนุมัติผาน LINE 

Board Facebook Web Senate แผนพับ/คณะ/

หนวยงาน/ศูนยนอก 
Web 

 
E-office 

สาระนารู 

Line 
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ขาวสาร ภาพถายกิจกรรมตางๆท่ีสภาคณาจารยดําเนินการจัด หรือเขาไปรวมดําเนินการ ซึ่งถือเปนอีก
หนึ่งชองทางท่ีสําคัญในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร รวมถึงรับฟงขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายละเอียดดังภาพท่ี 2-11  

 
 

ภาพท่ี 2 หนาแรกเว็บไซตสภาคณาจารยและพนักงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 รายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 
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ภาพท่ี 4 ยุทธศาสตรการทํางานของสภาคณาจารยและพนักงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 บทบาทหนาท่ีและรายชื่อคณะอนุกรรมการฝายตางๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 รายงานการประชุมประจําเดือนสภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ภาพท่ี 7 ผลงานท่ีเกิดการผลักดันของสภาคณาจารยและพนักงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ประกาศ/ขอบังคับท่ีบุคลากรควรรู 
 

 
 

ภาพท่ี 9 หนาติดตอสภาคณาจารยและพนักงาน 
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ภาพท่ี 10 หนารับขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนตางๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ภาพกิจกรรมตางๆของสภาคณาจารยและพนักงาน 
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6. การสงเสริมความรูรักษาสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากร 
การประกันสุขภาพแบบกลุมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ดวย สภาคณาจารยและพนักงาน ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ใหพิจารณาขอมูล

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เร่ือง การประกันสุขภาพกลุมของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไดนําเขาท่ี

ประชุมสภาคณาจารยและพนักงาน เพ่ือพิจารณาเลือกสรรเปนระยะเวลา 4 เดือนและนําเสนอขอมูล

สิทธิประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ ในเดือนธันวาคม 2559  ท้ังนี้ ได รับการพิจารณาอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งดําเนินการดูแลสวัสดิการประกันภัยกลุม โดยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีความคุมครองท่ีไดรับเพ่ิมเติม ดังนี้ 

รายละเอียดการคุมครอง สิทธิใหม 
กรณีผูปวยนอก (OPD) คร้ังละ 1,500 บาท / วัน / 30 คร้ัง / ป 
กรณีนอนพักรักษาตัว  คาหอง 3,800 บาท / คืน สูงสุด 90 วัน 
เกิดอุบัติเหตุ 4,000 บาท / อุบัติเหตุ 
ทันตกรรม 1,000 บาท / ป  

  

ท้ังนี้ การสงเสริมสวัสดิการของบุคลากร จึงเปนอีกหนึ่งพันธกิจท่ีสภาคณาจารยและพนักงาน ไดมอบ

ใหแกบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  
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7. การประชุมระดมความคิดเห็นของประชาคมเพ่ือแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

7.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สรุปผลการดําเนนิงานและผลลัพธท่ีได 

สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนองคกรหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ประกาศใช ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

1) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในกิจการของมหาวิทยาลัย  
 2) สงเสริมจรรยาบรรณของคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย  

 3) สงเสริมความกาวหนาและผดุงเกียรติของคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยและ  
4) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย  
การท่ีองคกรจะมีความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยดีนั้นจะตองอาศัยการส่ือสาร 

สองทางเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลรวมกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสะทอนความคิดเห็น
จากคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ ฉะนั้นหนาท่ีสําคัญของสภา
คณาจารยและพนักงาน คือ การส่ือสารระหวางคนในองคกรเพ่ือใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคลากร
และผูบริหาร  

สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงไดจัดทําโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย เม่ือวันจันทรท่ี 16 มกราคม 2560 ณ หองประชุมลําพอง 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบุคลากรทุกระดับ 2) ศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรสวนดุสิตในเร่ืองความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และ การผดุงเกียรติของบุคลากร 
และ 3) เพ่ือนําเสนอแผนการจัดการความรูสําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานของสภาคณาจารยและ
พนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใชวิธีการสนทนากลุมยอยในรูปแบบการจัดการความรู ผูเขารวม
สนทนามีท้ังกลุมหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน เปนตัวแทนหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยท้ังสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน จํานวน 50 คน  ผลการดําเนินงาน พบวา ผูเขารวมสนทนามีขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยตองมีการ
กําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจน และทําตามแผนท่ีต้ังไว รวมท้ังศึกษาหาความรูในสวนงานท่ี
รับผิดชอบ เชน การเขาอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เปนตน และตองมีแผนพัฒนาตนเองตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน (ผศ./รศ./ศ . หรือ ชํานาญการ/ 
ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควรสนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และ
จัดกิจกรรมพัฒนาคูมือปฏิบัติงาน (สายสนับสนุน) อยางตอเนื่อง ตองใหการสนับสนุน สงเสริม เปด
โอกาสใหบุคลากรพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบการคัดเลือก “คนใหเหมาะกับงาน” รวมถึงควรจัดกิจกรรม
ยกยองใหรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน การพิจารณาข้ึน
เงินเดือน ควรประเมินจากหลากหลายมิติ เชน ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เปนตน ผูมีสวน
เก่ียวของตองหารือกันเพ่ือกําหนดกระบวนการท่ีชัดเจน ในการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงผูบังคับบัญชา หรือตนสังกัดควรกํากับติดตามอยางเครงครัด 
และมหาวิทยาลัยควรสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน เชน 
ทักษะการเขียนผลงาน อุปสรรคในการเขียนผลงาน และการเผยแพรผลงาน และใหการสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร ในการเพ่ิมพูนทักษะท่ีจําเปนในหนาท่ี ทักษะดานภาษา ท้ังนี้ บุคลากรมีความ
คาดหวังมากท่ีสุดวา สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ควรเปนกระบอกเสียง 
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แทนคณาจารย คิดแทนบุคลากร สรางความม่ันคงในอาชีพ การตอสัญญาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ
ตาง ๆ และผลักดันใหเกิดความเสมอภาคของบุคลากร ซึ่งผลการประเมินจากผูเขารวมโครงการ พบวา 
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และตองการใหมีการจัดโครงการนี้บอย ๆ และมีการจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่อง ซึ่งสภาคณาจารยและพนักงาน ไดรายงานผลการจัดโครงการดังกลาวตอมหาวิทยาลัย 
ในรูปแบบรายงานการวิจัยโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ภาพ
บรรยากาศการจัดโครงการแสดงไดดังภาพตอไปนี้  
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7.2 โครงการประชุมสภาสัญจรสภาคณาจารยและพนักงาน 

     ครั้งท่ี 1 วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันท่ี 19 มีนาคม 2560 

 คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ไดจัดโครงการประชุมสภาสัญจรสภาคณาจารยและ
พนักงาน คร้ังท่ี 1 วิทยาเขตสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟง
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและรับทราบขอมูลจากบุคลากรวิทยาเขต ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และ
นําเสนอตอผูบริหารตอไป กิจกรรมท่ีจัดข้ึนประกอบไปดวย การเยี่ยมชมศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง
นครนายก ตามดวยกิจกรรมการใหความรูและตอบขอซักถามเก่ียวกับสิทธิประโยชนจากประกันสุขภาพ
กลุม สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ โดยตัวแทนจากบริษัท อเมริกัน อินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส 
จํากัด ดูแลรับผิดชอบโดย บริษัท  เจเอฟอี ไลฟ เซอรวิส จํากัด (ไทยแลนด) และประชุมสภาคณาจารย
และพนักงาน คร้ังท่ี 3(12)/2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 จากการจัดโครงการดังกลาว มีการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจและสรุปได ดังนี้ 
สวนคะแนนเฉล่ียในแตละดาน เปนดังนี้ 
 1. ดานกิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย        จากคะแนนเต็ม 5 อยู ท่ี 4.29 
 2. ดานการมีสวนรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย จากคะแนนเต็ม 5 อยู ท่ี 4.63 
 3. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย จากคะแนนเต็ม 5 อยูท่ี 4.51 
และผูเขารวมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูไดมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการสัญจรใหท่ัวถึงทุกศูนยการศึกษา วิทยาเขต เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น  

    และเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

2. ควรมีการจัดประชุมอยางตอเนื่อง 

3. ควรมีเวทีหรือพ้ืนท่ีในสวนของอาจารยและเจาหนาท่ีใหมากกวานี้ 
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ผลท่ีไดรับตามวัตถุประสงคและเปาหมายการประชุมสัญจรท่ีตั้งไวเปนดังตอไปนี้ 
 สภาคณาจารยและพนักงาน ไดขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและรับทราบขอมูลจากบุคลากรศูนย
การศึกษานอกท่ีต้ังและวิทยาเขต เพ่ือนําเสนอผูบริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากแบบสอบถามและ
การแลกเปล่ียนในการประชุม สรุปผลไดดังนี้    
 1.1 วิทยาเขตสุพรรณบุรีกับ มสด.5.0 พบวาจุดเดนคือเนนผลิตบัณฑิตดานอาหารซึ่ง
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีโครงการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑของวิทยาเขต
เอง ผลิตและจําหนายได โดดเดนทางดานบริการวิชาการสูทองถ่ิน เครือขายความรวมมือกับทองถ่ิน 
บุคลากรมีความพรอมในการกาวสู มสด. 5.0 มีการเรียนการสอนตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มุงม่ัน
การใชพ้ืนท่ีและทรัพยากรของวิทยาเขตอยางคุมคา บุคลากรมีการบูรณาการการทํางานท่ีหลากหลายมี
การนําแนวคิดทางธุรกิจมาประยุกตกับการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสอดคลอง
กับประเทศไทย 4.0       
 1.2 ภาพอนาคตวิทยาเขตสุพรรณบุรีคือ เปนท่ียอมรับของชุมชนและภูมิภาครวมถึงระดับประเทศ
ตอไป ผลิตบัณฑิตเปนท่ีตองการของผูประกอบการใหมากท่ีสุด บุคลากรเปนท่ียอมรับและเชิดหนาชูตา
ของมหาวิทยาลัย เปนวิทยาเขตท่ีเปนศูนยกลางการพัฒนาความรูของจังหวัดและพ้ืนท่ีภาคกลาง เปน
ธุรกิจศึกษา รองรับ มสด. 5.0 เนนการบริหารเชิงรุกโดยมีนักศึกษาเปนสวนรวม เปนศูนยกลางการ
ทองเท่ียวและการดูแลผูสูงอายุของภาคกลางมีเครือขายรวมมือกับจังหวัดและชุมชน 
 1.3 ส่ิงสนับสนุนท่ีวิทยาเขตสุพรรณควรไดรับคือ เครือขายเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ สมํ่าเสมอและ
ท่ัวถึง สรางสภาพแวดลอมในการใชชีวิตและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และคุณคาแกสังคมอยางยั่งยืน 
มีการพัฒนาสภาพภายในและทางเชื่อมอาคารใหสมบูรณ การประสานความรวมมือเก่ียวกับกิจกรรมและ
โครงการตางๆกับภายในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงความรูสูทองถ่ินรวมกัน  
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ครั้งท่ี 2 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 

 คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ไดจัดโครงการประชุมสภาสัญจรสภาคณาจารยและ
พนักงาน คร้ังท่ี 2 ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและรับทราบขอมูลจากบุคลากรศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ และนําเสนอตอผูบริหารตอไป กิจกรรมท่ีจัดข้ึนประกอบไปดวย การเยี่ยมชมศูนย
การศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก ตามดวยกิจกรรมการใหความรูและตอบขอซักถามเก่ียวกับสิทธิประโยชน
จากประกันสุขภาพกลุม สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ โดยตัวแทนจากบริษัท อเมริกัน อินเตอรแนชชั่น
แนล แอสชัวรันส จํากัด ดูแลรับผิดชอบโดย บริษัท  เจเอฟอี ไลฟ เซอรวิส จํากัด (ไทยแลนด) และ
ประชุมสภาคณาจารยและพนักงาน คร้ังท่ี 4(13)/2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หองประชุม
เฟองฟาขจร 
 จากการจัดโครงการดังกลาว มีการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจและสรุปได ดังนี้ 

ความพึงพอใจในเฉล่ียรายขอไดแสดงไวในตารางขางตน สวนคะแนนเฉล่ียในแตละดาน เปนดังนี้  

 1. ดานกิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย      จากคะแนนเต็ม 5 อยู ท่ี 3.95 

 2. ดานการมีสวนรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย จากคะแนนเต็ม 5 อยู ท่ี 4.30 

 3. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ มีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย  จากคะแนนเต็ม 5 อยูท่ี 4.38

 ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของโครงการฯ อยูท่ี 4.17 และผูเขารวมโครงการแลกเปล่ียน

เรียนรูไดมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. อยากใหมีการจัดโครงการนี้อยางสมํ่าเสมอและมีการจัดโครงการอยางตอเนื่องเ พ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลซึ่งกันและกัน 

2. อยากใหมีการจัดประชุมสัญจรครบทุกศูนยฯ/วิทยาเขต 

3. อยากใหไดมีการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ 

4. ทําใหบุคลการในศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังไดรับทราบขอมูลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สภาคณาจารยและพนักงาน ทราบผลงานท่ีไดดําเนินงานและบทบาทของสภาคณาจารยฯ มากข้ึน 

5. ขอเสนอแนะจากผูเขารวม พบวาอยากใหมีเอกสารท่ี AIA นําเสนอแจกใหบุคลากรและ 

มีความชัดเจนในการนําเสนอประกันภัยกลุมมากกวานี้ 
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ผลท่ีไดรับตามวัตถุประสงคและเปาหมายการประชุมสัญจรท่ีตั้งไวเปนดังตอไปนี้ 
 สภาคณาจารยและพนักงาน ไดขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและรับทราบขอมูลจากบุคลากรศูนย
การศึกษานอกท่ีต้ังและวิทยาเขต เพ่ือนําเสนอผูบริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากแบบสอบถามและ
การแลกเปล่ียนในการประชุม สรุปผลไดดังนี้    
 1.1 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก กับ มสด.5.0 พบวาจุดเดนคือมีความเปน
เอกลักษณ พ้ืนท่ีอาคารสวยงาม มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจน มีการกําหนดกระบวนการ
ทํางานและแนวคิด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางลง
ตัวและตอเนื่อง มีการคนหาความชํานาญและความสามารถของบุคลากร มาใชประโยชนท้ังการ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ อยางเหมาะสม ทําใหเกิดการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน 
 1.2 ภาพอนาคตศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก คือ เปนวิทยาเขตท่ีไดรับการยอมรับของ
ชุมชนและภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศ ทางดานปฐมวัย งานวิจัยชุมชนและบริการวิชาการท่ีเขมแข็ง มี
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยางชัดเจน 
 1.3 สิ่งสนับสนุนท่ีศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ควรไดรับคือ เครือขายเทคโนโลยีท่ี
สมบูรณ สมํ่าเสมอและท่ัวถึง เรงปรับปรุงอาคารสถานท่ีและอุปกรณตางๆใหพรอมใชงาน สนับสนุนให
บุคคลในทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาศูนย ดูแลสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากรและสรางความมั่นคงให
บุคลากรเพ่ือขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีความสุขและทุมเท 
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ภาพกิจกรรม 

 
 

ผูอํานวยการและบุคลากร ศูนยการศกษานอกท่ีตัง้นครนายก ตอนรับคณะกรรมการ 

สภาคณาจารยและพนักงานและพาเยี่ยมชมอาคารส านท่ีโดยรอบศูนยการศกษานอกท่ีตั้ง 

กิจกรรม “สาระดีดี จากประกันสุขภาพ

กลุม” โดย ตัวแทนจากบริษัท บริษัท 

อเมริกัน อินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัวรันส 

จํากัด ดูแลรับผิดชอบโดย บริษัท  เจเอฟ

อี ไลฟ เซอรวิส จํากัด (ไทยแลนด) พรอม

ตอบขอซักถามตางๆ  
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8. การรวบรวมผลการติดตามสถานการณและความเคลื่อนไหวทันตอขอมูลขาวสาร  

   ท่ีเปนประโยชนท้ังทางตรงและทางออม ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

   - ภายในมหาวิทยาลัย 

ตารางกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัยท่ีจัดข้ึนท้ังหนวยงานภายในและบริการภายนอก  

การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

การนําเสนอหัวขอวิจัยเพ่ือขอรับทุนสําหรับคณาจารยใหทันตอเวลา 

การตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร 

การมอบนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยใหกับคณะ หนวยงาน อาจารย เจาหนาท่ี 

การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 

การรองเรียนเร่ืองใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา 

การรับรางวัลการแขงขันของนักศึกษาและบุคลากร 

มติท่ีประชุมของสภามหาวิทยาลัยและจากการประชุมของผูแทนสภาคณาจารยและพนักงาน  

        และความคืบหนาในเร่ืองตางๆ 

ติดตามกิจกรรมท่ีนําเสนอทาง เครือขายประชาสัมพันธ มสด.และประชาคม 

ติดตามกิจกรรมท่ีนําเสนอทางเฟสบุค แฟนเพจ Suan Dusit University 

ติดตามกิจกรรมท่ีนําเสนอทางส่ือตางๆของคณะ สํานัก หนวยงานตางๆ 

ติดตามกิจกรรมท่ีนําเสนอผานทางส่ือโซเชียล 

ฯลฯ 
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- ภายนอกมหาวิทยาลัย 

การติดตามขอมูลขาวสาร ความเคล่ือนไหว กิจกรรม มติ ประกาศ ของ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยตางๆ เครือขายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ครุสภา สกว. วช. หนังสือพิมพ ส่ือโซเชียล โทรทัศน ฯลฯ เชน  

ขาวอุดมศึกษา 

แนวทางการรับนักศึกษาผานแอดมิดชั่นท่ัวประเทศในป 2561  , 

เกณฑการรับสมัครอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ, 

การราง พ.ร.บ.การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา  

การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา , 

สกอ. เปดตัวโครงการ Thai MOOC , 

ทลายแกงทําวุฒิปลอมของสถาบันอุดมศึกษา, 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ, , 

ติดตามการฟองรองขอพิพาทระหวางเจาหนาทีและผูบริหารของมหาวิทยาลัย, 

การใชมาตรา44 ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศการรับสมัครเขารวมสัมมนา เผยแพรผลงาน และประชุมทางวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอก 

ผลกระทบการเปดปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามเอเซียน 

การรับสมัครครูผูชวย 2560 ผูไมมีใบประกอบวิชาชีพสมัครได 

ฯลฯ 
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9. การเผยแพรขาวสารและขอมลูท่ีเปนปจจุบันสูประชาคมและสาธารณะ  

โดยผานชองทาง e-Office, Line Facebook เว็บไซตมหาวิทยาลัย เว็บไซตสภาคณาจารยและ

พนักงาน บอรดประชาสัมพันธบริการอาคาร 2  SDU Timeline และสารสภาคณาจารยและพนักงาน 

เชน  

การประชุมสภาคณาจารยและพนักงาน  

บทบาทหนาท่ีของสภาคณาจารยและพนักงาน  

แนวทางการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ี  

การสํารวจความความคิดเห็นเพ่ือนํามาพัฒนามหาวิทยาลัย 

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การรับขอเสนอแนะจากประชาคมพรอมติดตามความคืบหนาและการใหความกระจางและ

แกปญหา 

ความคืบหนาการดําเนินงานในดานตางๆ 

ฯลฯ 
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10. การรับขอเสนอแนะของบุคลากร 

สรุปรายงานการติดตามขอรองเรียนของคณาจารยและเจาหนาท่ี ประจําป พ.ศ. 2559-2560 

ขอเสนอแนะ 
การประชุม ครั้งที่ / วันที ่

ผลการติดตามขอเสนอแนะ 

คร้ังที่ 1(8)/2559  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2559 
  1. เรื่องสถานท่ีจอดรถและเครื่องมือและอุปกรณ
การออกกําลังกายของศูนยสุขภาพท่ีชํารุด ซ่ึงไดมี
การรองเรียนไปแลวนั้น มีการติดตามผลเปน
อยางไร 

   
   
1.  ปญหาสถานท่ีจอดรถ กองอาคารไดแกไข โดยหมุนเวียนพนักงาน
รักษาความปลอดภัยทุก 15 วัน เพื่อไมใหอยูซํ้าในจุดเดิมเปนการแกปญหา
การลอคพื้นท่ีจอดรถ สําหรับเครื่องมือและอุปกรณการออกกําลังกาย 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการของบประมาณเพื่อซอมแซมปรับปรุง ซ่ึงจะ
ดําเนินการแลวเสร็จและเปดใหบริการภายในเดือนกุมภาพันธ 2559 
 

คร้ังที่ 2(9)/2559  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 
2559 
  1. เรื่องสถานท่ีจอดรถและเครื่องมือและอุปกรณ
การออกกําลังกายของศูนยสุขภาพท่ีชํารุด ไดมีผล
การเปนอยางไร 
 
 

 
     
ปญหาสถานท่ีจอดรถ กองอาคารและสถานท่ี ไดจัดทําประกาศกอง
อาคารสถานท่ี เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 จะเริ่มดําเนินการอยาง
เครงครัดตรวจสอบบัตรอนุญาต ผานเขา-ออก ดังนี้ 
     1. ผูท่ีไมมีบัตรอนุญาต ผานเขา-ออก และบัตรอนุญาตท่ีหมดอายุ 
จะไมอนุญาตใหนํารถยนตผานเขาในอาคาร 12, ใตอาคารรักตะกนิษฐ, 
ลานหนาอาคารเรียน 4 (คณะครุศาสตร) และลานใตอาคารเรียน 32 
ผูฝาฝนจะถูกลอคลอและปรับในอัตรา 500 บาท 
     2. ผูท่ีจอดรถคางคืนภายในมหาวิทยาลัย ณ อาคาร 12, ใตอาคาร        
รักตะกนิษฐ และใตอาคารเรียน 32 ท้ังท่ีมีบัตรอนุญาตและไมมีบัตร
อนุญาต ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีพื้นท่ีจํากัดและการใหบริการใชพื้นท่ีเปน
แบบสวนรวม  กองอาคารและสถานท่ีไดดําเนินการจดหมายเลขทะเบียน
รถท่ีจอดคางคืนเพื่อใชประกอบการพิจารณาในการ งด การออกบัตร
อนุญาตประจําป 2559 ใหกับรถท่ีไมใหความรวมมือในการใชพื้นท่ี
สวนรวมของมหาวิทยาลัย โดย 
     2.1 ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2559 เปนตนไป กองอาคารและสถานท่ี
จะดําเนินการตรวจสอบบัตรอนุญาตและการจอดรถคางคืน โดยไมไดรับ
อนุญาต หากพบผูฝาฝนจะดําเนินการลอคลอและปรับในอัตรา 500 บาท              
ตามขอปฏิบัติมหาวิทยาลัยฯ 
    2.2 สําหรับผูแจงหมายเลขโทรศัพทไวในการขอบัตรอนุญาต ให
ติดตอกองอาคารและสถานท่ีเพื่อแจงหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอทานได
โดยสะดวก  ในกรณีท่ีกองอาคารและสถานท่ีไมสามารถติดตอทานไดจะ
ดํา เนินการลอคลอและปรับในอัตรา 500 บาท  ตามขอปฏิบั ติ
มหาวิทยาลัยฯ 
 
     สําหรับเครื่องมือและอุปกรณการออกกําลังกาย ขณะนี้ไดมีการ
ปรับปรุงซอมแซมเรียบรอยแลว 
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คร้ัง 1/2559  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 
 1. สถานท่ีจอดรถจักรยานยนตไมเพียงพอ และ
บริเวณอาคารจอดรถชั้นใตดินมีกลิ่นอับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มานมูลี่  อาคาร 11 และอาคาร 12 ชํารุดไม
สามารถใชงานได เครื่องฉายโปรเจตเตอรติดต้ังขวาง
บริเวณกระดานไวทบอรด จึงทําใหเขียนหรือใชงานได
ไมสะดวก และหองเรียนท่ีแจงวาเต็มแตพบวาไมมี
อาจารยผูสอน 
  
 

  
     1. ปญหาสถานท่ีจอดรถ กองอาคารและสถานท่ี ไดจัดทําประกาศ
ติดต้ังตามจุดตาง ๆ เพื่อใหทราบ ณ ปจจุบันมีการปรับแกไขประกาศ
เพื่อท่ีจะไดดําเนินการอยางเครงครัด โดยไดสงประกาศใหกองกฎหมาย
ตรวจพิจารณา และหากประกาศแลวเสร็จจะมีการแจงประชาสัมพันธให
ทราบตอไป 
     1.1 สําหรับสถานท่ีจอดรถจักรยานยนตบริเวณอาคารจอดรถชั้นใตดนิ     
มีกลิ่นเหม็นอับ ซ่ึงมาจากระบบทอบําบัดน้ําเสีย กองอาคารและสถานท่ี 
ไดดําเนินการแกไข โดยประสานงานกับศูนยส่ิงแวดลอม และรายงานผล
ใหมหาวิทยาลัยทราบถึงปญหาดังกลาวแลว ซ่ึงการแกไขจะตองดําเนิน
ปรับปรุงท้ังระบบ เนื่องจากระบบทอบําบัดน้ําเสียมีปริมาณน้ําท่ีไม
เหมาะสม ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ โดยศูนยส่ิงแวดลอม หากมีความ
คืบหนาจะนําเสนอใหท่ีประชุมทราบตอไป 
     2. ปญหาหองเรียนเต็มแตไมมีอาจารยผูสอนอยูนั้น สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ไดประสานงานกับกองอาคารและสถานท่ี พบวา
เกิดจากอาจารยประจําวิชางดการเรียนการสอนแตไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ดังนั้น หากอาจารย งดการเรียนการสอนหรือติดภารกิจขอใหทํา
บันทึกขอความผานระบบe-office แจงมายังสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เพื่อประสานงานไปยังหนวยงานเครื่องชวยสอน งดใช
หองเรียนหรือประสานงานกับเครื่องชวยสอนโดยตรง 
 

คร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 
 1. การตอสัญญาจางพนกังานมหาวิทยาลยัในกรณี
ท่ีหมดสัญญาจางโดยไมไดรับการแจงตอสัญญา
จากกองบริหารงานบุคคล หากพนกําหนดจะยัง
ดําเนินการตอสัญญาจางยอนหลังไดหรือไม 
 2. สถานท่ีจอดรถของนักศึกษา อาจขอความรวมมือ
จากอาจารยผูสอนในการใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
เรื่องสถานท่ีจอดรถภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูล
ใหกองอาคารและสถานท่ี พิจารณาแกไขปญหาตอไป 
 

 
    1. การตอสัญญาจาง ในกรณีท่ีหมดสัญญาจางโดยไมไดรับการติดตาม                
ควรสอบถามไปยังกองบริหารงานบุคคล หากไมไดรับคําตอบท่ีชัดเจนใหทํา
หนังสือแจงไปยังผูอํานวยการบริหารงานบุคคล เพื่อรับทราบปญหาและตอบ
ชี้แจงในเรื่องกลาว 
    2. มหาวิทยาลัยเปดรับนักศึกษาเขาใหมทุกป และไดประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบในเรื่องของการนํารถยนตของนักศึกษาเขามาจอดใน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีจํากัด จึงทําใหสถานท่ีจอดรถมีไม
เพียงพอตอความตองการ 

คร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559    
 1. สถานท่ีจอดรถอาคาร 12  
     1.1 ทางเขาท่ีจอดรถมีปายก้ันขอความวา “ท่ีจอด
รถเต็ม” แตเม่ือตรวจสอบพบวาท่ีจอดรถชั้น 4 และชั้น 
5 ยังวางอยู จึงควรมีเจาหนาท่ีกํากับดูแลประจําแต
ละชั้นเพื่อแจงขอมูลวาในแตละชั้นมีท่ีจอดรถวาง
หรือไม 
    1.2 สาเหตุท่ีทําใหสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ 

 
     1. สถานท่ีจอดรถอาคาร 12 บริเวณ ชั้น 4 และชั้น 5 หากเปนเวลา
ชวงเชาจะเต็ม เนื่องจากผูปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศจะจอดรถสง
บุตรหลาน ต้ังแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป จะเริ่มวางเนื่องจากผูปกครอง
เดินทางกลับ สําหรับสาเหตุท่ีไมมีเจาหนาท่ีประจําในแตละชั้นเพื่อทําหนา
ท่ีกํากับดูแล เนื่องจากเจาหนาท่ีมีไมเพียงพอ ซ่ึงกองอาคารและสถานท่ี 
กําลังดําเนินการโยกยายเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยจากศูนยการศึกษา
นอกท่ีต้ัง ท่ีจะปดศูนยฯ มาปฏิบัติงานจะสามารถลดปญหาดังกลาวได 
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เนื่องจากพื้นท่ีจอดรถถูกนําไปใชเปนพื้นท่ีจอดรถถูก
นําไปใช เปนพื้นท่ี เก็บครุภัณฑ ท่ี ไม ไดแลว หาก
เคลื่อนยายก็จะทําใหไมมีท่ีจอดรถเพิ่มข้ึน 
    1.3 มหาวิทยาลัยควรทําท่ีจอดรถแบบอัจฉริยะ 
เพื่อแกปญหาในการขาดแคลนท่ีจอดรถ   
 2. ขอทราบนโยบายการปรับปรุงและกอสราง ภายใน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหอง
สโมสรอาจารยไปเปนพื้นท่ีของโฮมเบเกอรี่  และ
สํานักงานมหาวิทยาลัย ไดยายไปยังอาคารสํานักงาน
มหาวิทยาลัยหลังใหมแลว สํานักงานมหาวิทยาลัย
หลังเดิม มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับปรุง
อยางไร 
  
3. มหาวิทยาลัยพอจะมีพื้นท่ีสําหรับจัดสรรใหเปน
หองของสภาคณาจารยและพนกังาน และบุคลากรท่ีมา
ติดตอหรือรับขอรองเรียนไดหรือไม 
 4. ประตูทางออกโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ดานซาย
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหกับผูปกครองจอดรถ
ต้ังแตหนาประตูทําใหรถท่ีขับออกถนนใหญไมสามารถ
เลี้ยวซายเขาถนนเลนหนึ่งได สวนดานขวาใหรถเครื่อง
สามลอจอดจนถึงปายหามเลี้ยวขวา ดังนั้นรถท่ีขับออก
ทางประตูโรงเรียนสาธติฯ ชองทางเดินรถจะแคบลงทํา
ใหรถติด ฝากกองอาคารสถานท่ีดูแลในสวนนี้ดวย 
 5. ขอใหประชาสัมพันธการปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณ
ดานหนาอาคารสวนดุสิตโพล เนื่องครัวสวนดุสิต 
อาคาร 11 และครัวสวนดุสิต อาคาร 12 มีพื้นท่ีรองรบั
นักศึกษาไมเพียงพอจึงไดมีการปรับปรุงขยายพื้นท่ี 
6. ขอทราบความชัดเจนในการย่ืนขอกําหนด
ตําแหนงจากอาจารยเปนรองศาสตราจารย ซ่ึง
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตาจารย และศาสตราจารย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ขอ 5.2.3 ผลงานทาง
วิชาการ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้ 
 (1) 1.1 ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้ ไมนับ
งานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
      1.2 ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซ่ึงมีคุณภาพ

 
 
 
      2. สําหรับครุภัณฑ เครื่ องปรับอากาศ ท่ี ไม ได ใช แล ว เปน
เครื่องปรับอากาศท่ีมาจากศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังท่ีปดไปแลว ซ่ึงอยู
ระหวางการแทงจําหนายออกท้ังหมด โดยกองอาคารสถานท่ีจะเรง
ดําเนินการใหแลวเสร็จอีกสวนหนึ่งโรงเรียนการอาหารนานชาติ ซ่ึงเปน
หนวยงานท่ีจัดอบรมการประกอบอาหารและมีผูเขาอบรมเปนจํานวนมาก 
ทําใหหองน้ําท่ีมีอยูเพียงหองเดียวนั้นไมเพียงพอ จึงตองใชพื้นท่ีในการ
กอสรางหองน้ําเพิ่มเติมบริเวณชั้น 5 ซ่ึงกองอาคารสถานท่ีกําลังเรง
ปรับปรุงใหแลวเสร็จ 
       3. การจัดทําท่ีจอดรถแบบอัจฉริยะ เม่ือประมาณ 2 ป กอง
อาคารสถานท่ีไดงบประมาณในการจัดทําท่ีจอดรถแบบอัจฉริยะ แตสํานัก
งบประมาณอนุมัติเฉพาะงบครุภัณฑให  
      4. สํานักงานมหาวิทยาลัยหลังเดิม มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ปรับปรุงใหม โดยแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกสวนของหองประชุม จะ
ยังคงไวดังเดิม และสวนของสํานักงานมหาวิทยาลัยเดิมจะปรับปรุงเปน
สโมสรอาจารย พรอมท้ังมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงอาคาร 2 หลัง 238 
เปนหองรับประทานอาหารเพิ่มเติมอีกหนึ่งหอง ซ่ึงอยูระหวางการ
ดําเนินการ 
 
     5. ทางกองอาคารและสถานท่ีขอนําเรื่องดังกลาวหารือกับผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 
 
    6.ตามบันทึกขอความท่ี สนม.11936/2559 เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 
2559 เรื่องขอความอนุเคราะหขอมูลในการขอกําหนดตําแหนงแบบขาม
ตําแหนง นั้น 
     ในการนี้ งานกําหนดตําแหนงทางวิชาการขอเรียนชี้แจงเก่ียวกับกรณี
ขอขามตําแหนงดังกลาววาเปนการเสนอขอโดยใชวิธีพิเศษ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับรวม) 
ขอ 7 การแตงต้ังอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธี
พิเศษ ใหดําเนินการดังนี้ 
     6.1 การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรอง
ศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 
     ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับ
การแตงต้ังตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติ
โดยอนุโลม โดยใหแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน พิจารณา
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ดี โดยผลงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาท่ี
ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให
ความเห็นชอบ และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี 
ก.พ.อ. กําหนดรวมท้ังไดรับการรับรองการใช
ประโยชนตอสังคม โดยปรากฎผลท่ีสามารถ
ประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ
หรือ 
     1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซ่ึงมี
คุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ ท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด   และ 
 (2) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ 
ซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด 
 8. ขอทราบความคิดเห็นของกรรมการสภา
คณาจารยและพนักงาน ในการจัดทําหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ชื่อรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหนวยกิต วามีความ
เหมาะสมหรือไม โดยขอใหแจงไปยังเลขานุการฯ 
เพื่อรวบรวมขอมูลกอนเขาพบรองอธิการบดีฝาย
วิชาการ เพื่อหารือในเรื่องดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการ
ตัดสินของ ท่ีประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาส่ีในหาเสียง 
     ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการท่ีแสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทาง
วิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
    8.ตามบันทึกขอความท่ี สนม. 10848/2559 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 
2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะหดําเนินการ โดยท่ีประชุมมีมติมอบหมาย
ใหกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน สายวิชาการ ศึกษารายละเอียด
ของรายวชิาตาง ๆ อาทิ คําอธิบายรายวิชา ชื่อวิชา และหนวยกิต มีความ
เหมาะสมหรือไม  
     ในการนี้ อาจารย ดร.สาระ มีผลกิจ ดําเนินการเขาพบ ดร.สุวมาลย 
มวงประเสริฐ รองอธิการบดีฝายวิชาการ และเขาประชุมสภาวชิาการ โดย
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจากท่ีสอบถามเบื้องตนในการเขียน (ราง) หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปไดมีการเขียนจากทฤษฎีทําใหมีหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจํานวน 7 
วิชา มีลักษณะเปนรายวิชา ดังนี้ 
     1. ความเปนสวนดุสิต  
     2. วิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาความเปนผูรอบรู 
     3. ภาษาอังกฤษเพื่อนําตน 
     4. ภาษาอังกฤษเพื่อสะทอนความคิด 
     5. สังคมอารยชน 
     6. พลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี 
     7. วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
     โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะวา ควรใหมีความ
สมดุลกับมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร เชน รายชื่อวิชา 
เม่ืออานจะตองเขาใจ วิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาความเปนผูรอบรู มี
จํานวน 6 หนวยกิต จะมีผลกระทบกับคณะท่ีมีการสอนรายวิชาเฉพาะ
ทางโดยเฉพาะคณะพยาบาศาสตรจะทําใหเกินเวลาสอน บางวิชาตอง
เลื่อนเปดสอนเทอมถัดไป หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พื้นฐานความรูของแตละ
วิชาควรมีอะไรบาง อาทิ ทุกคณะจะตองเรียนสังคมอารยชน กอนท่ีจะ
เรียนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี สังคมอารยชนเรียนเพื่อรูจัก 
พลเมืองท่ีดีเรียนเพื่อเขาใจ และคณะตองมีเครือขายและควรประชุมใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนักศึกษาควรจะเรียนอะไรกอนหนาและหลัง เพื่อ
ไมใหกระทบตอหนวยกิตวิชาเอกและวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาจะไดทักษะ
ในการลําดับข้ันตอน ท้ังนี้ ควรมีโครงการอบรมท่ีสอนวิชาศึกษาท่ัวไปโดย
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9. ขอใหกองอาคารสถานท่ีจัดพื้นท่ีสําหรับสูบบุหรี่
ใหแกบุคลากรและนักศึกษา เนื่องจากบุคลากรและ
นักศึกษามักจะใชบริเวณใตอาคาร 32 เปนสถานท่ี
สูบบุหรี่ ซ่ึงโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
ชั้น 2 จะไดรับผลกระทบจากควันและกลิ่นบุหรี่
รบกวน จึงขอความอนุเคราะหกองอาคารสถานท่ี
จัดพื้นท่ีเพิ่มเติมใหบุคลากรและนักศึกษา ซ่ึงตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 19 หามสูบ
บุหรี่ภายในอาคารและส่ิงกอสราง แตอนุโลมใหจัด
เขตสูบบุหรี่นอกอาคารส่ิงกอสรางไดแก 1) สถานท่ี
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 2) 
สถานท่ีใหบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือแกสเชื้อเพลิง 
3) มหาวิทยาลัย สถานศึกษา สถาบันการศึกษา 
ต้ังแตระดับอุดมศึกษาข้ึนไป 
 
  10. บริเวณทางหนีไฟ อาคาร 32 ผนังอาคาร
เปอนสีสเปรย ขอความอนุเคราะหกองอาคาร
สถานท่ีในการดําเนินการปรับปรุงซอมแซม 

บางวิชาตองเฉลี่ยกันเพื่อไมให 6 หนวยกิต ของวิชาศึกษาท่ัวไปกระทบการ
เรียนการสอนในคณะตาง ๆ โดยอธิการบดีมอบหมายใหแตละคณะจัดสรรให
เหมาะสมและไมกระทบหนวยกิตและไมกระทบตอวิชาพื้นฐาน 
    9. มหาวิทยาลัยไดจัดพื้นท่ีสําหรับสูบบุหรี่ และกระทรวงสาธารณสุข
ไดเขาตรวจสอบพื้นท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหเรียบรอยแลว สําหรับในเรื่อง
ดังกลาวตองขอความรวมมือจากคณาจารยหากพบเห็นนักศึกษาท่ีสูบบุหรี่ 
นอกเขตพื้นท่ี   ท่ีกําหนดไว ขอใหแจงและประชาสัมพันธใหนักศึกษาไปสูบ
ในพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยจัดให และในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาบางครั้งเลิก
ดึก และมีการสูบบุหรี่ จึงอยากขอความอนุเคราะหกองพัฒนานักศึกษา ชวย
ดูแลนักศึกษาในเรื่องดังกลาวดวย เนื่องจากนักศึกษาคอนขางจะเชื่อฟงกอง
พัฒนานักศึกษา 
     ท้ังนี้ กองพัฒนานักศึกษามีบุคลากรจํานวนนอย การดูแลนักศึกษาอาจ
ไมท่ัวถึงหากพบเห็นสามารถแจงกับทางหลักสูตรไดทันที เนื่องจากกองพัฒนา
นักศึกษาเปนผูอนุญาตใหนักศึกษาจัดกิจกรรมแตการจัดกิจกรรมตองอยูใน
การควบคุมดูแลของอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษาจะเชื่อฟงอาจารย
ประจําหลักสูตรมากกวา ในการขอพื้นท่ีเพื่อใหนักศึกษาไดกิจกรรมนั้น หาก
อยูในสถานศึกษาจะมีความปลอดภัยกวาการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี  
     
   10. กองอาคารและสถานท่ีจะรับไปดําเนินการปรับปรุงซอมแซม บริเวณ
ทางหนีไฟ อาคาร 32 
 

 คร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 
   1 .  เรื่ อ งการประ กันภัยกลุ มของพนักงาน
มหาวิทยาลัยบุคลากรตองบังคับทําทุกคนหรือไม 
และตรวจสุขภาพประจําปมีทุกปหรือไม 
 

 
     1. ประกันกลุมของพนักงานมหาวิทยาลัยบุคลากรจะตองทําทุกคน
และไมมีเปนรายบุคคล ท้ังนี้ รายไดสวนนึงมาจากเงินของบุคลากรท่ีมี
จํานวนมากจะตองชวยดูแลบริหารเพื่อใหเปนประโยชนกับบุคลากร และ
บุคลากรจะทําประกันหรือไมทําประกันซ่ึงไมเก่ียว เพราะเปนสวนรวม 
อาทิ การนําเงินชวยเหลือบุคลากรท่ีบิดามารดาเสียชีวิตจะตองชวยกัน
ดูแล ดังนั้น กรรมการสภาคณาจารยและพนกังาน ตองชวยกันดูแลอยาใช
ใหผิดวัตถุประสงค 
     ท้ังนี้  จะสอบถามขอมูลในเบื้องตนจากทางหนวยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบตรวจสุขภาพประจําป เดิม นางจันทรจนา ศิริพันพัฒนา เปน
ผูดูแลรับผิดชอบ  ในการนี้ ไมทราบหนวยงานเดมิเปนผูดูแลหรือไม หรือ
ฝายอนามัยท่ีดูแลของมหาวิทยาลัยเปนผูดูแล 

     คร้ังที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     1.1 รูปแบบการประเมินของมหาวิทยาลัยควรมี

 
     1. ในการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการชุดกอนไดเชิญทาน
อธิการบดี รองศาสตราจารยดร.ศิโรจน ผลพันธิน มามอบนโยบายการ
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มาตรฐานและรูปแบบการประเมินเหมือนกัน และควร
สอดคลองกับความเปนจริงและควรมีหลากหลาย
มุมมอง เชน ประเมินตนเองจากเพื่อนรวมงาน 
ผูบังคับบัญชาเพื่อความเปนธรรมโดยไม ผูกขาด
คณะกรรมการเดียวท่ีเปนผูประเมิน 
     1.2 ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
แตละคณะโดยใหมีการหมุนเวียนตามความเหมาะสม
และจัดทํารูปแบบระบบเอกสารตาง ๆ เปนมาตรฐาน
เดียวกันจากกองกลาง 
    1.3 คุณภาพของนักศึกษาจะมีวิธีการรับฟงความ
คิดเห็นจากนักศึกษาหรือคณาจารยวาทิศทางท่ีเกิดข้ึน
มีผลกับนักศึกษาอยางไร เนื่องจาก นโยบายท่ีเกิดข้ึน
สงผลกับนักศึกษาหลาย ๆ อยาง เชน การมีสวนรวม
ของนักศึกษา การทํากิจกรรมตาง ๆ  
     1.4 มาตรฐานการประเมินควรมีความเสมอภาค
และรวบรวมความคิดเห็นจากการประเมินท่ีไดนอย 
     1.5 การวภิาคประเมินคุณภาพการศึกษาของสวน
งานควรมีมาตรฐานในการประเมินหรือไม 
     1.6 การประเมินท่ีหลากหลายมุมมองจะตอง
ไมใชผูบริหารประเมินเพียงอยางเดียว โดยจะตองมี
ตัวแทนจากคณาจารยในแตละหลักสูตรตาง ๆ ซ่ึง
คณะกรรมการแตละหลักสูตรควรมีการเปลี่ยน 
      1.7 บุคลากรมีสิทธิท่ีจะเห็นการประเมินหรือไม 
โดยบางคณะไมสามารถเห็นการประเมินของตนเองได  
     1.8 มหาวิทยาลัยควรเปนผูจัดทําการวิพากษ
แบบประเมินโดยใหกองบริหารงานบุคคลเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทําแบบประเมิน อาทิ แบบ
ประเมินสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหเกิด
ความเสมอภาคเทากันในทุก ๆ หนวยงาน     
    1.9 มหาวิทยาลัยควรปรับขอบั งคับระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินสวนงาน พ.ศ. 2558 โดยใหมหาวิทยาลัย
เปนตัวกลางในการจัดวิพากษของการใชรูปแบบ
ประเมิน 
   1.10 อยากทราบการจัดสรรการประเมินสวนงาน
ของแตละคณะมีกฎเกณฑท่ีแตกตางกัน โดยแตละ
เกณฑมหาวิทยาลัยจัดสรรอยางไร  
2. ควรมีมาตรฐานในการเขาเรียนและการเรียน
หนังสือของนักศึกษา โดยเปนส่ิงท่ีตองชวยดูแลให

ดําเนินงานและไดใหความรูการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
จะมีขอแตกตางกัน เนื่องจาก มีบริบทในการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน 
รายละเอียดของการประเมินจึงแตกตางกัน แตดําเนินการภายใตขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฉบับเดียวกัน และในการประเมินกรณีนี้จะมีขอบังคับระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินท่ีชัดเจน โดยมีวิธีการตามขอบังคับ โดยสรุป 
ดังนี้  
     ในเดือนแรกของรอบการประเมินจะตองมีการจัดประชุมของบุคลากร           
เพื่อกําหนดรูปแบบในการประเมินในแตละครั้ง โดยภายใน 1 ปประเมิน จะมี
การประเมินสองรอบประเมิน เม่ือเริ่มปงบประมาณใหมในหนึ่งเดือนแรกคณะ/
หนวยงานจะจัดการประชุมเพื่อนําเสนอการประเมิน บุคลากรทุกทานจะ
สามารถเสนอแนะและหลังจากประเมินตองมีการลงนามรับทราบรูปแบบการ
ประเมินเปนหลักฐานดวย และหากไดผลสรุปเรียบรอยแลวบุคลากรจะตอง
ดําเนินการตามแบบประเมิน ท้ังนี้ จะศึกษาขอบังคับระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการ ตามขับบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล ใหถูกตอง 
     หากคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน จะนําเสนอให
มหาวิทยาลัยฯ ปรบัแกไขขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล แนะนําใหนํา
ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล มาศึกษาใหละเอียด และนําเขาท่ี
ประชุมในครั้งตอไป  เดือนมกราคม 2560 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2. ในภาคการศึกษาท่ีผานมาสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดมี
การเดินสํารวจการใชหองเรียนพบวา มีบางหองเรียนท่ีมีนักศึกษาเขาใช
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มาตรฐานของนักศึกษามีคุณภาพดีข้ึน  
 3. การขอใชหองเรียนแตตารางสอนหนาหองทุก
อาคารเต็มท้ังหมด และเม่ือไดตรวจสอบหลังเวลา 
14.30 น.   ไปแลวหองเรียนจะวางและไมมีการใช 
 4. ในการประเมินมหาวิทยาลัยจะตองกําหนดตัวชี้วัด
ใหชัดเจนและจะตองลงสูระดับบุคคล เชน การ
ประเมินบุคลากรจะตองกําหนดตัวชี้วัดภาระงานและ
รับผิดชอบดวยภารกิจอะไร 
 5. การรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพมีกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีจะเสนอแนะมหาวิทยาลัยตอการสงเสริม
ใหกับคณาจารยอยางไร 
  6. อาคาร 1 ชั้น 1 หองละหมาดควรเปลี่ยนเกาอี้
ใหมและบริเวณดานขางหองละหมาดมีความสกปรก 
  7. อาคาร 32 เกาอี้เลกเชอรแบบพับบริเวณหนา
หองน้ํามีความชํารุด 
 

หองเรียนแตไมพบอาจารย เชน การปลอยใหนักศึกษาอยูในหองเรียนเฉยๆ  
เนื่องจาก อาจารยยังมาไมถึงหองเรียน โดยในปจจุบันจะมีนอยลง เนื่องจาก
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดสํารวจการใชหองเรียนและมีการแจงกลับไปยัง
คณะเพื่อทราบอีกดวย 
     ท้ังนี้ ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 จะมีการก้ันรั้วบริเวณหนามหาวิทยาลัย       
ท่ีจะทําการกอสรางซ่ึงทําใหการเดินผานบริเวณนั้นไมมีความสะดวก โดยพื้น
ทางเดินท่ีเกินออกมาขางนอก ในชวงแรกมีการก้ันทางเดินสําหรับเด็ก
นักศึกษาในเบื้องตนกอน และจะเริ่มดําเนินการประมาณปมกราคม 2560 
เนื่องจากรถขนปูนจะมาในชวงปลายป 2559 จึงทําใหมีความแตกตางจาก
สัปดาหนี้ โดยในวันเสารท่ี 17 ธันวาคม 2559 มีการติดต้ังรั้วอาคาร 1 
บริเวณท่ีนั่งจะมีการขยับขยายออกตามความเหมาะสม โดยจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอีกครั้ง ท้ังนี้ ในสวนท่ีอันตรายบริเวณประตู 5 จะปดไวเพื่อไมให
ไดรับอันตรายจากทางเดิน  ขอความอนุเคราะหใหบุคลากรเดินออมบริเวณ
หลังเซเวน เนื่องจากในชวงท่ีดําเนินงานเปนชวงปดภาคเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีแตยังเปนชวงเปดเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
ท้ังนี้ หากมีการดําเนินการท่ีจะเปนอันตรายหรือมีอุปกรณท่ีอาจหลนจากท่ีสูง 
ขอความรวมมือทางกองอาคารและสถานท่ีแจงบุคลากรใหทราบเพื่อปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุได 

คร้ังที่ 1(10)/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 
 1. กระบวนการตรวจสุขภาพประจําปแตกตางจาก
ปกอน อาทิ การตรวจวัดคาสายตาเปนการตรวจท่ี
รวดเร็ วมากอาจทําใหผล ท่ีไดจากการตรวจ
คลาดเคลื่อนไมชัดเจน  
 2. วัคซีนหัดเยอรมันท่ีนํามาใหบริการไมควรมีการ
จํากัดจํานวน ควรมีใหบุคลากรทุกคน  
3. ผลการตรวจจากปท่ีผานมาของบุคลากรท่ีไดรับ
การตรวจมะเร็งปากมดลูก ไดรับผลการตรวจวา
เปนมะเร็งปากมดลูกในระยะท่ี 1 บุคลากรผูนั้นจึง
ไดมีการตรวจเช็คจากโรงพยาบาลอื่น ซ่ึงผลการ
ตรวจไมไดเปนมะเร็งปากมดลูก จึงขอใหการตรวจมี
ความละเอียดรอบคอบกวาเดิม 
 4. การตรวจรางกายของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน
การประกอบอาหาร ท่ีไดรับผลการตรวจวาเปนโรค
แตเม่ือตรวจใหมแลวไมปรากฎโรค จะแกไขอยางไร 
5. ควรใหขอมูลลําดับข้ันตอนการตรวจสุขภาพและ
หองท่ีใชรับรองการตรวจท่ีชัดเจน  
6. ควรแยกวันสําหรับการตรวจระบบหัวใจ และ
ระบบความดัน ไมควรนํามารวมอยูในวันเดียวกัน  

 
    1. ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงขอเสนอแนะจากบุคลากรในเรื่องดังกลาว
ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ตามบรรทุกขอความเลขท่ี สนม.
1066/2559 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560  
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 7. การตรวจสุขภาพประจําปหากมีความประสงค
ขอตรวจกับโรงพยาบาลเอกชนไดหรือไม 
 8. รายชื่อบุคลากรยังไมเปนปจจุบันเนื่องจากบาง
คนลาออกไปแลวยังมีรายชื่อ หรือบุคลากรบางคน
เปนพนักงานหลายเดือนแลวแตยังไมมีรายชื่อ    

คร้ังที่ 2(11)/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 
 1. ควรมีการประชาสัมพันธการประกันภัยกลุมของ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหตัวแทนบริษัทประกัน
ชี้แจงใหบุคลากรรับทราบสิทธิประโยชนท่ีไดรับ 
 
 
 
 
 
2. เดิมบุคลากรท่ีมีประกันสุขภาพ สามารถนํา
กรมธรรมมาเบิกเงินกับมหาวิทยาลัยโดยไดเวนเงินคืน
เปนจํานวนเงิน 2,999 บาท แตปจจุบันยังไมไดทราบ
ความท่ีชัดเจนวาไดเงินคืนหรือไม 

 
     1. มหาวิทยาลัยอนุมัติ การประกันภัยกลุมของพนักงานมหาวิทยาลยั 
เรียบรอยแลว โดยใหตัวแทนของหนวยงานไปรับบัตรประกันพรอมกับคูมือ
กรมธรรมท่ีกองคลังและสามารถนําใบเสร็จและใบรับรองแพทยมา
เบิกจายยอนหลัง ท้ังนี้ คาหองพยาบาลไดเพิ่มข้ึนจากท่ีเดิมเปน 3,800 
บาท และประกันฑันตกรรมสามารถนํามาเบิกกับเอไอเอเปนจํานวน 1,000 
บาท และในกรณีท่ีมีประกันกรมธรรมเดิมสามารถใชสิทธิ์ประกันสิทธิของ
ประกันทานกอนแลวนําใบเสร็จมาเบกิกับประกันเอไอเอโดยประกันเอไอเอ
จะใหเงินเวนคืนให  
   2. การทําประกันภัยกลุมของพนักงานมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยและ
พนักงานไดมีการประชาสัมพันธทางระบบไลนกลุมของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนเรียบรอยแลว  
     ประกันภัยกลุมท่ีไดรับบริการจะตองมียอดบอกจํานวนคน ซ่ึง 
มหาวิทยาลัยมีพนักงานจํานวน 900 คน โดยบริษัทประกันภัยให
งบประมาณ 5,000,000 บาท บริษัทประกันภัยจะใหผลประโยชนท่ีเพิม่ข้ึน 
แตถาจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยนอยกวา 900 คน ผลประโยชนท่ีไดรบั
จะลดลง เชน พนักงานทําประกัน 80 คน จะเปนจํานวนเงินท่ีสูงข้ึนและ
ผลประโยชนท่ีไดรับจะนอย ดังนั้น จึงเปนลักษณะการกระจายความเส่ียง
ท่ีสรางความเปนธรรมใหกับพนักงาน โดยไดมีการตอรองกับบริษัทประกัน
วาหากใครมีประกันอยูแลวสามารถนํามาเบิกคาหองโดยคืนเปนเงินสมทบ 
ท้ังนี้ บริษัทประกันไดมีการใหสิทธิ์ประกันเพิ่มเติมกับฝายบริหาร ซ่ึงเปน
การคุมครองประกันเพิ่มจากกรมธรรม  
 
 

 
 

 

 

 

 



Senate SDU Annual Report 2016-2017 

 

หนาที ่ 52 /53 
 

ภาพกิจกรรม 

  



Senate SDU Annual Report 2016-2017 

 

หนาที ่ 53 /53 
 

 
 

สวนที่ 4 
ภาคผนวก 

ประกอบไปดวย 
 - โครงการกีฬาเพ่ือพัฒนาบุคลากร (แบดมินตัน) 
 - โครงการประชุมสภาสัญจรคณาจารยและพนักงาน 
 - คําสั่งเดินทางไปปฏบัิติงาน 
 - คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใหเขารวมประชุมสภาคณาจารยและ 
   ขาราชการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 - บันทึกขอความเลขที ่สนม.14710/2560 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2560 
   เรื่อง มติที่ประชุมการเสนอขอทบทวนสวสัดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ดานการประกนัภัยกลุมของพนักงานมหาวทิยาลัยสวนดสุิต 

 



























คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๑๑๓๓/๒๕๖๐

เร่ือง ใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน
___________________________

ตามที่สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการประชุมสภาสัญจรสภาคณาจารย
และพนักงาน ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ครั้งที่ ๓(๑๒)/๒๕๖๐ และรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะและรับทราบขอมูลจากบุคลากรวิทยาเขต ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดวยการส่ือสารผานสภา
คณาจารยและพนักงาน

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหบุคลากรรายนามดังตอไปน้ีไปปฏิบัติงานในวันดังกลาว โดยให
เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระสิทธิ์ ทรงมา
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ปกษา
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรูญ เฉลิมทอง
๕. อาจารย ดร.พันชัย เมนฉาย
๖. อาจารยฉัตรชัย บุษบงค
๗. อาจารยวันวิสาข พงษปล้ืม
๘. อาจารยรติญา นนธิราช
๙. อาจารยดุสิต อังธารารักษ
๑๐.นายอุดมวิทย วันกุมภา
๑๑.นายสกล โพฉลาด
๑๒.นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ
๑๓.นายครรชิต อนุกูล
๑๔.นายพศิน อินทา
๑๕.นายวนัสวี ดีนิสสัย
๑๖.นายอาณัติ สนธิทรัพย
๑๗.นายณัฐวุฒิ ตันมณี
๑๘.นางสาวชนมนิภา มณีโชติ
๑๙.นางจันทรา เลิศอนันต
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- ๒ -

๒๐. นายวิชิต ผาอัดรัตน พนักงานขับรถทะเบียน ฮจ-๗๔๑๘
๒๑. นายสมศักด์ิ มะวรคนอง พนักงานขับรถทะเบียน ฮธ-๒๒๕๑
๒๒. นายเกรียงไกร ศรีสุวรรณรัตน พนักงานขับรถทะเบียน ฮล-๑๘๖๑

ทั้งน้ี ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

14 มี.ค. 60  เวลา 11:31:36  Non-PKI Server Sign
Signature Code : QwAyA-EIAMg-A0AEM-ARAAx
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คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๑๕๖๖/๒๕๖๐

เร่ือง ใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน
___________________________

ดวยสภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการประชุมสภาสัญจรสภาคณาจารยและ
พนักงาน ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก จังหวัด
นครนายก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ครั้งที่ ๔(๑๓)/๒๕๖๐ และ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและรับทราบขอมูลจากบุคลากรจากศูนยการศึกษานอกที่ต้ังในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ดวยการสื่อสารผานสภาคณาจารยและพนักงาน

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหบุคลากรรายนามดังตอไปน้ีไปปฏิบัติงานในวันดังกลาว โดยให
เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล
๒. อาจารย ดร.สาระ มีผลกิจ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ปกษา 
๔. ผูชวยศาสตราจารยดุสิต อังธารารักษ
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระสิทธิ์ ทรงมา
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรูญ เฉลิมทอง
๗. อาจารยฉัตรชัย บุษบงค
๘. อาจารยรติญา นนธิราช
๙. นายอุดมวิทย วันกุมภา
๑๐. นายครรชิต อนุกูล
๑๑. นายพศิน อินทา
๑๒. นายวนัสวี ดีนิสสัย
๑๓. นายอาณัติ สนธิทรัพย
๑๔. นางสาวกานดา ธาราภูมิ
๑๕. นายณัฐวุฒิ ตันมณี
๑๖. นางสาวชนมนิภา มณีโชติ
๑๗. นางจันทรา เลิศอนันต
๑๘. นายคําภู สายแวว พนักงานขับรถทะเบียน ฮร-๖๒๒๗
๑๙. นายเผชิญ สงวนเผา พนักงานขับรถทะเบียน ฮร-๖๒๒๙
๒๐. นายอุดม ธรรมรัตน พนักงานขับรถทะเบียน ฮร-๖๒๓๑

ทั้งน้ี ในวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
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ส่ัง ณ วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

07 เม.ย. 60  เวลา 12:44:35  Non-PKI Server Sign
Signature Code : RQAyA-EUAMQ-BDADM-AMgA4
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สวนงาน  สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานเล านุการส ามหาวิทยาลัย

 
 ันทก อความ  

ที  สนม  วันที     ธันวาคม 

เรือง
 

มติทีประชุมการเสนอ อท ทวนสวัสดิการ องพนักงานมหาวิทยาลัย 

ดาน การประกัน ัยกลุม องพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรียน อธิการ ดี

 

ตามที ทีประชุมส าค าจารย ละพนักงาน นการประชุมครังที  เมือวันที  ธันวาคม

 ดพิจาร าการเสนอ อท ทวนสวัสดิการ องพนักงานมหาวิทยาลัย ดาน การประกัน ัยกลุม องพนักงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดยทีประชุมพิจาร ามีมติ หความเห็นชอ  หเสนอมหาวิทยาลัย นการทําประกัน ัยกลุม

พนักงานมหาวิทยาลัย ดยเสนอรูป การประกัน ัยกลุมจาก ริ ัทประกัน ัย อเมริกันอินเตอร นชชัน นล

อสชัวรันส จํากัด    ดู ลรั ผิดชอ ดําเนินการ ดย ริ ัท เจเอ อี ล  เ อรวิส ทยเลนด จํากัด งมี

อัตราคาเ ียประกัน ัยตอคนตอปเปนจํานวนเงิน  าท สีพันเการอยหาสิ าท วน  เนืองจากมีผล

ประ ยชนทีเปนประ ยชนตอพนักงานมหาวิทยาลัยเพิม น รวม งเพิมเติมการคุมครองกร ี อน น อุด น ูด

หินปูน การผา นคุด ละการรัก าราก น หอีกดวย ดยมีความครอ คลุมอืน  ดังเอกสาร เสนอราคาที น มา

พรอมนี

ทังนี ดตรวจสอ อมูลจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยจากกอง ริหารงาน ุคคล มีจํานวนทังสิน  คน

ปดรอยเกาสิ เกาคน  อมูล  วันที  พ ศจิกายน 

เพือ หการดําเนินการดานสวัสดิการ องพนักงานมหาวิทยาลัยเปน ปดวยความตอเนือง งความคุมครอง

เดิมจะหมดสิน าย นวันที  ธันวาคม  จง คร อเสนออัตราคาเ ียประกัน ัย จํานวนทังสิน 

าท สีลานสี สนหาหมืนหาสิ าท วน  องจาก ริ ัทประกัน ัย อเมริกันอินเตอร นชชัน นล อสชัวรันส

จํากัด    ดู ลรั ผิดชอ ดําเนินการ ดย ริ ัท เจเอ อี ล  เ อรวิส ทยเลนด จํากัด ตอมหาวิทยาลัยฯ ตอ

ป 

จงเรียนมาเพือ ปรดพิจาร า

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร เทอดศักดิ ศรีสุรพล
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ประธานส าค าจารย ละพนักงาน
 ธ ค   เวลา    

   2

 

1

นางรัชนีกร พลวิชิต

ผูอํานวยการกองกลาง
 ธ ค   เวลา     

    

2

วาทีรอยตรี ดร วราธร อ ิรัตน

รัก าการ ทนผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย
 ธ ค   เวลา 2     

    

ผูชวยศาสตราจารย ดร พิทัก  จันทรเจริญ

รองอธิการ ดี าย ริหาร
 ธ ค   เวลา     

    

มอบ รองฯบรหิาร พจิารณา

รองศาสตราจารย ดร ศิ รจน ผลพันธิน

อธิการ ดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2  ธ ค   เวลา     

    

๑. มอบกองคลงัดดาเนนิการโดย
บรรจใุนวาระการประชมุคณะ
กรรมการกองทนุสวสัดกิาร
พนักงานมหาวทิยาลยั ภายหลงั
จากทีข่อ้บงัคบักองทนุสวสัดกิาร
และสทิธปิระโยชนข์องพนักงาน
มหาวทิยาลยัไดรั้บอนุมตัจิากสภา
ม. และดดาเนนิการใหไ้ดม้าซึง่คณะ
กรรมการตามขอ้บงัคบัเรยีบรอ้ย
แลว้

แจง้ ๑. นางสาวศริขิวญั พรมนอ้ย
๒. นางสาวชตุมิณฑ เกตจุิว๋

ทราบ เพือ่ดดาเนนิการตามทีร่อง
บรหิารสัง่การตอ่ไป

นางสาวกนกวรร  คน ือ

ผูอํานวยการกองคลัง
2  ธ ค   เวลา 2     

    



























คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๑๑๓๓/๒๕๖๐

เร่ือง ใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน
___________________________

ตามที่สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการประชุมสภาสัญจรสภาคณาจารย
และพนักงาน ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ครั้งที่ ๓(๑๒)/๒๕๖๐ และรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะและรับทราบขอมูลจากบุคลากรวิทยาเขต ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดวยการส่ือสารผานสภา
คณาจารยและพนักงาน

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหบุคลากรรายนามดังตอไปน้ีไปปฏิบัติงานในวันดังกลาว โดยให
เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระสิทธิ์ ทรงมา
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ปกษา
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรูญ เฉลิมทอง
๕. อาจารย ดร.พันชัย เมนฉาย
๖. อาจารยฉัตรชัย บุษบงค
๗. อาจารยวันวิสาข พงษปล้ืม
๘. อาจารยรติญา นนธิราช
๙. อาจารยดุสิต อังธารารักษ
๑๐.นายอุดมวิทย วันกุมภา
๑๑.นายสกล โพฉลาด
๑๒.นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ
๑๓.นายครรชิต อนุกูล
๑๔.นายพศิน อินทา
๑๕.นายวนัสวี ดีนิสสัย
๑๖.นายอาณัติ สนธิทรัพย
๑๗.นายณัฐวุฒิ ตันมณี
๑๘.นางสาวชนมนิภา มณีโชติ
๑๙.นางจันทรา เลิศอนันต
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- ๒ -

๒๐. นายวิชิต ผาอัดรัตน พนักงานขับรถทะเบียน ฮจ-๗๔๑๘
๒๑. นายสมศักด์ิ มะวรคนอง พนักงานขับรถทะเบียน ฮธ-๒๒๕๑
๒๒. นายเกรียงไกร ศรีสุวรรณรัตน พนักงานขับรถทะเบียน ฮล-๑๘๖๑

ทั้งน้ี ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

14 มี.ค. 60  เวลา 11:31:36  Non-PKI Server Sign
Signature Code : QwAyA-EIAMg-A0AEM-ARAAx
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คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๑๕๖๖/๒๕๖๐

เร่ือง ใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน
___________________________

ดวยสภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการประชุมสภาสัญจรสภาคณาจารยและ
พนักงาน ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก จังหวัด
นครนายก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ครั้งที่ ๔(๑๓)/๒๕๖๐ และ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและรับทราบขอมูลจากบุคลากรจากศูนยการศึกษานอกที่ต้ังในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ดวยการสื่อสารผานสภาคณาจารยและพนักงาน

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหบุคลากรรายนามดังตอไปน้ีไปปฏิบัติงานในวันดังกลาว โดยให
เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล
๒. อาจารย ดร.สาระ มีผลกิจ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ปกษา 
๔. ผูชวยศาสตราจารยดุสิต อังธารารักษ
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระสิทธิ์ ทรงมา
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จรูญ เฉลิมทอง
๗. อาจารยฉัตรชัย บุษบงค
๘. อาจารยรติญา นนธิราช
๙. นายอุดมวิทย วันกุมภา
๑๐. นายครรชิต อนุกูล
๑๑. นายพศิน อินทา
๑๒. นายวนัสวี ดีนิสสัย
๑๓. นายอาณัติ สนธิทรัพย
๑๔. นางสาวกานดา ธาราภูมิ
๑๕. นายณัฐวุฒิ ตันมณี
๑๖. นางสาวชนมนิภา มณีโชติ
๑๗. นางจันทรา เลิศอนันต
๑๘. นายคําภู สายแวว พนักงานขับรถทะเบียน ฮร-๖๒๒๗
๑๙. นายเผชิญ สงวนเผา พนักงานขับรถทะเบียน ฮร-๖๒๒๙
๒๐. นายอุดม ธรรมรัตน พนักงานขับรถทะเบียน ฮร-๖๒๓๑

ทั้งน้ี ในวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
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ส่ัง ณ วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

07 เม.ย. 60  เวลา 12:44:35  Non-PKI Server Sign
Signature Code : RQAyA-EUAMQ-BDADM-AMgA4
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สวนงาน  สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานเล านุการส ามหาวิทยาลัย

 
 ันทก อความ  

ที  สนม  วันที     ธันวาคม 

เรือง
 

มติทีประชุมการเสนอ อท ทวนสวัสดิการ องพนักงานมหาวิทยาลัย 

ดาน การประกัน ัยกลุม องพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรียน อธิการ ดี

 

ตามที ทีประชุมส าค าจารย ละพนักงาน นการประชุมครังที  เมือวันที  ธันวาคม

 ดพิจาร าการเสนอ อท ทวนสวัสดิการ องพนักงานมหาวิทยาลัย ดาน การประกัน ัยกลุม องพนักงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดยทีประชุมพิจาร ามีมติ หความเห็นชอ  หเสนอมหาวิทยาลัย นการทําประกัน ัยกลุม

พนักงานมหาวิทยาลัย ดยเสนอรูป การประกัน ัยกลุมจาก ริ ัทประกัน ัย อเมริกันอินเตอร นชชัน นล

อสชัวรันส จํากัด    ดู ลรั ผิดชอ ดําเนินการ ดย ริ ัท เจเอ อี ล  เ อรวิส ทยเลนด จํากัด งมี

อัตราคาเ ียประกัน ัยตอคนตอปเปนจํานวนเงิน  าท สีพันเการอยหาสิ าท วน  เนืองจากมีผล

ประ ยชนทีเปนประ ยชนตอพนักงานมหาวิทยาลัยเพิม น รวม งเพิมเติมการคุมครองกร ี อน น อุด น ูด

หินปูน การผา นคุด ละการรัก าราก น หอีกดวย ดยมีความครอ คลุมอืน  ดังเอกสาร เสนอราคาที น มา

พรอมนี

ทังนี ดตรวจสอ อมูลจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยจากกอง ริหารงาน ุคคล มีจํานวนทังสิน  คน

ปดรอยเกาสิ เกาคน  อมูล  วันที  พ ศจิกายน 

เพือ หการดําเนินการดานสวัสดิการ องพนักงานมหาวิทยาลัยเปน ปดวยความตอเนือง งความคุมครอง

เดิมจะหมดสิน าย นวันที  ธันวาคม  จง คร อเสนออัตราคาเ ียประกัน ัย จํานวนทังสิน 

าท สีลานสี สนหาหมืนหาสิ าท วน  องจาก ริ ัทประกัน ัย อเมริกันอินเตอร นชชัน นล อสชัวรันส

จํากัด    ดู ลรั ผิดชอ ดําเนินการ ดย ริ ัท เจเอ อี ล  เ อรวิส ทยเลนด จํากัด ตอมหาวิทยาลัยฯ ตอ

ป 

จงเรียนมาเพือ ปรดพิจาร า

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร เทอดศักดิ ศรีสุรพล
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ประธานส าค าจารย ละพนักงาน
 ธ ค   เวลา    

   2

 

1

นางรัชนีกร พลวิชิต

ผูอํานวยการกองกลาง
 ธ ค   เวลา     

    

2

วาทีรอยตรี ดร วราธร อ ิรัตน

รัก าการ ทนผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย
 ธ ค   เวลา 2     

    

ผูชวยศาสตราจารย ดร พิทัก  จันทรเจริญ

รองอธิการ ดี าย ริหาร
 ธ ค   เวลา     

    

มอบ รองฯบรหิาร พจิารณา

รองศาสตราจารย ดร ศิ รจน ผลพันธิน

อธิการ ดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2  ธ ค   เวลา     

    

๑. มอบกองคลงัดดาเนนิการโดย
บรรจใุนวาระการประชมุคณะ
กรรมการกองทนุสวสัดกิาร
พนักงานมหาวทิยาลยั ภายหลงั
จากทีข่อ้บงัคบักองทนุสวสัดกิาร
และสทิธปิระโยชนข์องพนักงาน
มหาวทิยาลยัไดรั้บอนุมตัจิากสภา
ม. และดดาเนนิการใหไ้ดม้าซึง่คณะ
กรรมการตามขอ้บงัคบัเรยีบรอ้ย
แลว้

แจง้ ๑. นางสาวศริขิวญั พรมนอ้ย
๒. นางสาวชตุมิณฑ เกตจุิว๋

ทราบ เพือ่ดดาเนนิการตามทีร่อง
บรหิารสัง่การตอ่ไป

นางสาวกนกวรร  คน ือ

ผูอํานวยการกองคลัง
2  ธ ค   เวลา 2     
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