
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันพุธท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ     ทรงม้า   ประธานกรรมการ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร      แสงรุ่งเรือง  รองประธาน 
๓.   อาจารย์พรพิมล                         นามวงศ์   กรรมการ 
๔.   อาจารย์ ดร.วันดี                        สิริธนา   กรรมการ 
๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต      พิจิตรกำเนิด  กรรมการ 
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย     บุษบงค์   กรรมการ 
๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์        อินทสระ  กรรมการ 
๘.   อาจารย์รติญา                           นนธิราช   กรรมการ 
๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์          แสงเย็น   กรรมการ 
๑๐. อาจารย์จิระพงศ์                        ป้อมน้อย  กรรมการ 
๑๑. นายครรชิต                              อนุกูล   กรรมการ 
๑๒. นางสาวศิริขวัญ                         พรมน้อย  กรรมการ 
๑๓. นายอาณัติ                              สนธิทรัพย์  กรรมการ 
๑๔. นายอุดมวิทย์                           วันกุมภา  กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุชานัน                        ลัภสุวรรณ  กรรมการ 
๑๖. นายชิษณุพงศ์                          ลิ้มจำเริญ  กรรมการ 
๑๗. นางสาวสุขทิพย์                       สุขใส   กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามคณะกรรมการท่ีลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร       ปักษา   กรรมการ 
๒.   นายชาคริช                             รอดอำพัน  กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทิักษ์   จันทรเ์จริญ  รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 
๒.   ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร   อภิรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย 
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๓.   นางรัชนีกร     พลวิชิต   ผู้อำนวยการกองกลาง 
๔.   นางสาวนัยรัตน์    เสมสว่าง  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.   นางสาวชนม์นิภา    มณีโชต ิ   เจ้าหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประธานการประชุม และ    
กล่าวแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานมหาวิทยาลัย และนางรัชนีกร พลวิชิต ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในการนี้ โดยดำเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
  

ระเบียบวาระที่ ๑ ประกาศผลการเลือกต้ังสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
         

          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุม เรื่อง ประกาศ  

ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระสำคัญดังนี้   
  ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีสภาคณาจารย์
และพนักงาน นั้น เนื่องจากกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานพ้นจากตำแหน่งตามวาระมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้มีคำสั่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๒ สัง่ ณ วันที ่๑๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือดำเนินการเลอืกต้ังสภาคณาจารย์และพนักงาน             
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้มี วันเลือกตั้ง                 
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต     
เรื่อง หน่วยเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และพนักงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น 
   ในการนี้  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน      
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

  ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ ประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์  
และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๒ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 

   สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานที่ประชุมนำเสนอทีป่ระชุม เรื่อง กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีสาระสำคัญดังนี ้
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   กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน อาทิ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    

   ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ      
สภาคณาจารย์และพนักงาน 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน 
 

   สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุม เรื่อง การพิจารณา
เลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีสาระสำคัญดังนี้    
   ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องผลการเลือกตั้ง         
สภาคณาจารย์และพนักงาน ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรคสอง “ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธาน รองประธาน และเลขานุการตำแหน่งละหนึ่งคน ตามลำดับ” 
   ในการนี้ จึงให้กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ตามประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์
และพนักงาน พิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ ตามลำดับ 
  

   ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา การพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน 
และเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 

 การพิจารณา ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ สภาคณาจารย์และพนักงาน      
โดยให้เป็นการลงคะแนนลับ นับเปิดเผย  
 ที่ประชุมมีการพิจารณาและลงมติ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓ การลงมติ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ โดยที่ประชุมมีมติให้มีการเสนอช่ือและการออกเสียงลงคะแนน    
โดยลับและนับเปิดเผย ตามลำดับดังนี ้
 

 การลงคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
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 กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์        
และพนักงาน มีจำนวน ๑๗ คน มีผู้ถูกเสนอช่ือเพื่อเป็นประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ  ทรงม้า 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร    แสงรุง่เรือง 

 ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการนับคะแนน ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน จำนวน ๒ คน ดังนี้ 
        ๑. นายอดุมวิทย์  วันกุมภา 
 ๒. นางสาวสุชานัน  ลัภสุวรรณ 
 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาเลือกประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มีการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งครั้ง ที่ประชุม
พิจารณาเลือก ดังนี้  
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ   ทรงม้า  คะแนนเสียง ๑๐ เสียง 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร     แสงรุ่งเรือง คะแนนเสียง ๖ เสียง 
 ๓. บัตรเสีย      จำนวน  ๑ ใบ 
 
 
 
 
 การลงคะแนนเลือกรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกรองประธานสภาคณาจารย์   
และพนักงาน มีจำนวน ๑๗ คน มีผู้ถูกเสนอช่ือเพื่อเป็นรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร     แสงรุ่งเรือง 
 ๒. อาจารย์รติญา      นนธิราช 
 ๓. นายอาณัต ิ      สนธิทรัพย์ 
 ๔. นายครรชิต      อนุกูล 
 ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการนับคะแนน ตำแหน่งรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน จำนวน ๒ คน ดังนี ้
        ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย   บุษบงค์ 
 ๒. อาจารย์พรพิมล     นามวงศ์ 
 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาเลือกรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มีการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งครั้ง             
ที่ประชุมพิจารณาเลือก ดังนี้ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร     แสงรุ่งเรือง คะแนนเสียง ๗ เสียง 
 ๒. อาจารย์รติญา      นนธิราช คะแนนเสียง ๓ เสียง 
 ๓. นายอาณัต ิ      สนธิทรัพย์ คะแนนเสียง ๔ เสียง 



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที ่๑/๒๕๖๒  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒                                                                                               ๕ | ๖ 

 

 ๔. นายครรชิต      อนุกูล  คะแนนเสียง ๓ เสียง 
 

 การลงคะแนนเลือกเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานที่อยู่ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก เลขานุการสภาคณาจารย์     
และพนักงาน มีจำนวน ๑๗ คน มีผู้ถูกเสนอช่ือเพื่อเป็นรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 ๑. นางสาวสุขทิพย์   สุขใส    
 ๒. อาจารย์พรพิมล   นามวงศ์ 
 ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการนับคะแนน ตำแหน่งเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน จำนวน ๒ คน ดังนี้ 
        ๑. นางสาวศริขวัญ    พรมน้อย 
 ๒. นายชิษณุพงศ์    ลิ้มจำเจริญ   
 การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาเลือกรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มีการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งครั้ง         
ที่ประชุมพิจารณาเลือก ดังนี้ 
 ๑. นางสาวสุขทิพย์   สุขใส  คะแนนเสียง ๑๓ เสียง 
 ๒. อาจารย์พรพิมล   นามวงศ์  คะแนนเสียง ๓ เสียง 
 ๓. บัตรเสีย      จำนวน  ๑  ใบ 
 

 สรุปผลการลงคะแนนเลือก ประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ   ทรงม้า  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร     แสงรุ่งเรื่อง รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 ๓. นางสาวสุขทิพย์     สุขใส  เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 

 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะนำเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดำเนินการในข้ันตอนต่อไป 
 มติ  ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนนเลือก ประธาน รองประธาน และเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน              
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ   ทรงม้า  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร     แสงรุ่งเรือง รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 ๓. นางสาวสุขทิพย์     สุขใส  เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 

 ในการนี้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์              
ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม้า ในฐานะประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ ๔  การหารือกำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม้า ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุม เรื่อง การหารือ
กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศผลการเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒         
ให้ประธานเรียกประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้งหนึ่ง หรือเมื่อกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดร้องขอ      
ให้มีการประชุมเพื่อกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ประธานเรียกประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานภายในสิบวัน นับแต่วันที่           
ได้รับคำร้องขอ 
    ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา ในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวางแผนการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ต่อไป  และหากกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน            
มีวาระหรือเอกสารจะนำเสนอที่ประชุม ขอให้จัดส่งเอกสารมายังฝ่ายเลขานุการ สำหรับการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นการรับฟัง
นโยบายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพิจารณา (ร่าง) กำหนดการประชุม
สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ พร้อมทั้ง หารือแผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงานสำหรับ    
แนวทางการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานชุดที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่       
การจัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ผ่านการประชุมสภาคณาจารย์       
และพนักงานสัญจร ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย 
โดยบทบาทหน้าที่สภาคณาจารย์และพนักงาน จะผลักดันการสื่อสารระหว่างบุคลากร เพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานให้มากยิ่งข้ึน 
     

    ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา การหารือกำหนดการประชุม      
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

 การพิจารณา  สรุปประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมกำหนดใหม้ีการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ 
โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. และมอบฝ่ายเลขานุการฯจัดทำร่างกำหนดการ
ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 ๒. การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ให้มากยิ่งข้ึน  
 ๓. ขอให้กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ถ่ายภาพชุดสูทสากลที่กราฟฟิคไซท์  ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อนำมาจัดทำ Website สภาคณาจารย์และพนักงาน  
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 มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๓         
ของเดือน ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
(นางสาวชนม์นิภา มณีโชติ)              (นางสาวสุขทิพย์  สุขใส) 
ผู้บันทกึรายงานการประชุม         กรรมการและเลขานุการ 

  สภาคณาจารย์และพนักงาน 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


