
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 

วันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
ผู้มาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ     ทรงม้า   ประธานกรรมการ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร       ปักษา   กรรมการ 
๓.   อาจารย์ ดร.วันดี                        สิริธนา   กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต      พิจิตรกำเนิด  กรรมการ 
๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์        อินทสระ  กรรมการ 
๖.   อาจารย์รติญา                           นนธิราช   กรรมการ 
๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์          แสงเย็น   กรรมการ 
๘.   อาจารย์จิระพงศ์                        ป้อมน้อย  กรรมการ 
๙.   นายครรชิต                              อนุกูล   กรรมการ 
๑๐. นางสาวศิริขวัญ                         พรมน้อย  กรรมการ 
๑๑. นายอุดมวิทย์                           วันกุมภา  กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุชานัน                        ลัภสุวรรณ  กรรมการ 
๑๓. นายชิษณุพงศ์                          ลิ้มจำเริญ  กรรมการ 
๑๔. นายชาคริช                             รอดอำพัน  กรรมการ 
๑๕. นางสาวศุจิรัตน์                             ประกอบกิจ  กรรมการ 
๑๖. นางสาวสุขทิพย์                       สุขใส   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร      แสงรุ่งเรือง  รองประธาน 
๒.   อาจารย์พรพิมล                         นามวงศ์   กรรมการ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย     บุษบงค์   กรรมการ 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวชนม์นิภา    มณีโชต ิ   เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ 
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          สภามหาวิทยาลัย  
 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
    
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
  วาระที่ ๑.๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙(๔๓)/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม้า ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุมเรือ่ง สรุปประเด็นสำคัญ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๔๓)/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙(๔๓)/๒๕๖๒ เมื่อวันที่               
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบในเรื่องต่าง ๆ โดยสำนักงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมดั งกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม             
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๔๓)/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ ๑.๒ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย 
  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
 
          สรุปเรื่อง นายครรชิต อนุกูล นำเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานด้านการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญดังนี ้
   ตามที่ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มอบหมายให้นายครรชิต อนุกูล เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในฐานะตัวแทนจาก   
สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้  
   ๑. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านวิจัย มีนโยบายช้ีแจงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เน้นเรื่ององค์ความรู้ที่ถ่ายถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี
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แก่ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำโครงการนวัตกรรมสุขภาพชะลอวัย ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอางค์ เกษตร และพยาบาล 
เป็นต้น   
   ๒. ทุนวิจัยที่หักงบประมาณร้อยละ ๒๐ เป็นการแบ่งเฉลี่ยให้กับการขับเคลื่อนการบริหารงานทั่วไป     
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และเป็นทุนวิจัยให้กับที่ปรึกษาวิจัย และหัวหน้าวิจัย 
   ๓. การวิจัยในช้ันเรียนของสถาบันวิจัยและพัฒนายังได้รับการสนับสนุน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การทำ
วิจัยร่วมกับนักศึกษา การนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิจัยกับชุมชน และการนำความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาให้กับนักศึกษา   
และหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเ้พิ่มประเด็นการจัดทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาและหลักสูตร  
   ๔. ในแต่ละโครงการ การประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามีรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรยัง       
ไม่เข้าใจระบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในหน่วยงานย่อยหรือการอบรมการพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหลายโครงการ
ที่น่าสนใจสามารถติดตามได้จากปฏิทินแผนการดำเนินงาน SDU Research Club ได้ตลอดทั้งปี  
   ๕. สถาบันวิจัยและพฒันา มีการจัดทำแผนผงัเสน้ทางการเผยแพร่โครงการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
หากอาจารยท์่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
   ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่ อทราบ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานงานด้านการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
       วาระที่ ๑.๓ สรุปรายรบั – รายจา่ย บัญชสีภาคณาจารย์และพนักงาน เดอืน ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
          สรุปเรื่อง นางสาวสุขทิพย์ สุขใส นำเสนอที่ประชุม เรื่อง สรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์และพนักงาน 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญดังนี้   

             ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับเงินสนับสนุนจากประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน      
เป็นเงินกองกลางในการดำเนินกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมานั้น         
โดยรับเงินสมทบจากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิน เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)           
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระสิทธ์ิ ทรงม้า สมทบจำนวนเงินเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมจำนวนทั้งสิ้น 
๑๔,๕๑๔.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้นำเงินดังกล่าวไปดำเนิน
กิจกรรมตามความเหมาะสม ดังนี้ 
   ๑. ร่วมทำบุญงาน บิดาของ นายอนุวัฒน์ เพาะบุญ   จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๒. ร่วมทำบุญมารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
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                รวมเป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 
 
   ดังนั้น ยอดเงินคงเหลอื ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๒,๕๑๔.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย
สิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) 
 
  ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีสภาคณาจารย์
และพนักงาน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
       วาระที่ ๑.๔ สรุปประเดน็สำคญัจากการประชมุคณะกรรมการนโยบายบคุลากรประจำมหาวิทยาลัย 
  ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐(๓๔)/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
 
          สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม้า ประธานนำเสนอที่ประชุมเรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๓๔)/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
   ตามที่ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๓๔)/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในฐานะตัวแทนจากสภาคณาจารย์และ
พนักงาน ได้จัดทำสรุปประเด็นสำคัญจากทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัย เรื่อง มหาวิทยาลัยจะมีนโยบาย
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยที่ไม่มีการเลิกจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑. ให้หัวหน้าส่วนงานแต่ละสว่นงานพิจารณารายช่ือบคุลากรรอ้ยละ ๓๐ สุดท้ายของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นำไปพัฒนาความรู้ความสามารถ นำมาพัฒนางานใหม่ของมหาวิทยาลัยให้มี ความเข้มแข็ง เช่น ร้อยละ ๓๐         
ของสายวิชาการ เมื่ออบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถแล้ว ต้องกลับมาเปิดหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่เป็นความต้องการ      
ในปัจจุบัน และร้อยละ ๓๐ ของหน่วยงานสายสนับสนุนต้องสามารถทำงานตามภาระงานใหม่ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายได้ 
 ๒. บุคลากรที่จะหมดสัญญาจ้างภายใน ๑ ปี ต้องพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด     
ไว้หากพัฒนาแล้วไม่สำเร็จ มหาวิทยาลัยจะไม่จ้างต่อในปีงบประมาณถัดไป 
 ๓. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีเงินเดือนเกินข้ันสูงของเงินเดือนระดับปฏิบัติการ หากยังไม่ได้แต่งตั้ง  
ในระดับชำนาญการ จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนในส่วนที่เกินข้ันสูงของเงินเดือนระดับปฏิบัติการตามเงื่อนไขการใช้บัญชี



รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๒                                                                                            ๕ | ๑๑ 

 

เงินเดือนสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องบัญชี
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบุคลากรมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ๑. ควรทำหลักเกณฑ์ ข้ันตอนในการตัดร้อยละ ๓๐ และกำหนดแนวทางสำหรับบุคลากรร้อยละ ๓๐ 
ให้มีความชัดเจนป้องกันการถูกร้องเรียน  
 ๒. ควรคำนึงถึงบางหน่วยงานที่อัตราไม่เกิน หรือมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หากไม่มีผู้ปฏิบัติงาน
อาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  
 ๓. จำนวนนักศึกษาที่ลดลง หลักการบริหารงานบุคคลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน คือ ไม่มีการจ้าง
เพิ่ม หากมีการลาออกจะไม่มีการจ้างทดแทนในตำแหน่งนั้น ๆ  
 
 ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่ อทราบ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๓๔)/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒  
  
          สรุปเรื่อง นางสาวสุขทิพย์ สุขใส กรรมการและเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒     
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ในการนี้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้จัดทำรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว 
    
   ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
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       วาระที่ ๓.๑ รายงานการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
   ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
   สรุปเรื่อง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม้า ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุม เรื่อง รายงานการติดตาม    
การมอบหมายงานจากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒โดยมีสาระสำคัญ
ดังนี ้
   ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒      
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งหนังสือติดตามการมอบหมายงาน ไปยังอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ สวัสดิการ และ           
สิทธิประโยชน์ โดยที่ประชุมมอบหมาย ให้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรักความผูกพัน       
เราชาวสวนดุสิต ในรุ่นที่ ๒ เนื่องจากเป็นโครงการที่เปน็ประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และขอให้นำเสนอในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รับทราบและได้จัดทำ
โครงการเรียบร้อยแล้ว  
   
  ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ รายงานการติดตามการมอบหมายงาน     
จากการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
      วาระที่ ๓.๒ (ร่าง) โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
         สรุปเรื่อง นายครรชิต อนุกูล นำเสนอที่ประชุม เรื่อง (ร่าง) โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระสำคัญดังนี้   
 ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒         
ที่ประชุมมอบหมาย ให้ทบทวนรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรม 
และเพิ่มงบประมาณการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรม นั้น ในการนี้ นายครรชิต อนุกูล ได้ดำเนินตามข้อสังเกต   
และข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว 
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   ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา โครงการการสร้างขวัญกำลังใจของอาจารย์
และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 คำอธิบายเพ่ิมเติม 
 นายครรชิต อนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพิ่มกิจกรรมในส่วนของการจัด
ประชุมโดยมีการสำรวจบุคลากรและสรุปประเด็นจากการแจกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเป็นไปตาม
เป้าหมายในเชิงบริบทของสภาคณาจารย์และพนักงาน และเป็นเชิงประจักษ์ไปยังผู้บริหารหรือกลุ่มบุคลากรได้รับทราบ
ข้อมูล ทั้งนี้ ได้กำหนดหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน ซึ่งจัดทำเป็น 
๒ รูปแบบ คือ การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ประเด็นตามที่กำหนดไว้ และนำมา
รวบรวมข้อมูลเพื่อตอบโจทย์กับประชาคมของชาวสวนดุสิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กับบุคลากร โดยจะจัดทำเป็น
โครงการต่อเนื่องตลอด ๓ ปี ในปีแรกจะเป็นการจัดทำแบบสำรวจ ในปีที่ ๒ นำผลในการสำรวจมาสังเคราะห์จัดทำเป็น
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในแต่ละหน่วยงาน และในปีที่ ๓ จัดทำผลสรุปรายงานและนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป   

 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 ๑. ควรมีการสัมภาษณ์บุคลากรและจัดทำเป็นคลิปวีดีโอ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 ๒. ควรเชิญแต่ละหน่วยงานร่วมหารือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM โดยจัดทำหัวข้อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม  
 ๓. ควรเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่าย เช่น ค่าห้องประชุม ค่าวิทยากร  
 ๔. ควรแก้ไขกิจกรรมหลัก ให้มี ๔ กิจกรรม โดยหัวข้อโครงการขอหารือในครั้งต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โดยให้ดำเนินการตามที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
       วาระที่ ๓.๓ (ร่าง) โครงการเพชรเฟ่ืองฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา นำเสนอที่ประชุม เรื่อง (ร่าง) โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีสาระสำคัญดังนี ้
 ตามที่ ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒    
ที่ประชุมมอบหมาย ให้ทบทวนรายละเอียดเนื้อหาโครงการและปรับงบประมาณการดำเนินงาน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแผนกิจกรรม นั้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา ไดด้ำเนินการแก้ไขตามที่ประชุมมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว 
 
 ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 คำอธิบายเพ่ิมเติม  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา กล่าวเพิ่มเติมว่า จะดำเนินการจัดทำโครงการในช่วงปลายเดือนกันยายน – 
ธันวาคม  ๒๕๖๓ โดยมอบรางวัลและเกยีรติบัตรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ จะระงับการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒            
เนื่องจาก สภาคณาจารย์และพนักงานยังดำรงตำแหน่งไม่นาน ในส่วนของงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ ๘๐ ได้แก่ เงินรางวัล       
ค่าโล่ห์รางวัล และค่าช่อดอกไม้มอบให้กับบคุลากรที่ได้รบัรางวัล และคณะกรรมการทุกท่านที่เชิญเข้าร่วมนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
โดยในปีที่ผ่านมาได้เสนอเงินรางวัลคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และได้หารือกับอธิการบดี โดยท่านเสนอให้เพิ่มเงินรางวัลเป็นรางวัล
คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จึงไม่มีการปรับลดเงินรางวัล นั้น โดยได้มีการหารือกับประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน          
จะจัดกิจกรรมในงบประมาณในปีถัดไป 
  
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ๑. ควรหากิจกรรมอื่นมาทดแทนที่สอดคล้องกับการส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และบุคลากรได้มีส่วนร่วม           
เช่น โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
 ๒. ควรหากิจกรรมทีส่่งเสรมิสรา้งขวัญและกำลงัใจทีส่ามารถนำไปสอดแทรกร่วมกับพันธกิจโครงการอื่นได้ เช่น โครงการ
สร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ๓. ควรให้บุคลากรในสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่ เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นตัวแทนการบรรยายความสำเร็จ             
ในสายอาชีพจากการพัฒนางานของตนเอง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
 มต ิที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โดยให้ดำเนินการตามที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
   
       วาระที่ ๓.๔  (ร่าง) โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด นำเสนอที่ประชุม เรื่อง (ร่าง) โครงการสร้างเสริมนิสัย
การออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
 ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒         
ที่ประชุมมอบหมาย ให้ดำเนินการแก้ไขหัวข้อ (ร่าง) โครงการประชาสัมพันธ์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน                      
เป็น “(ร่าง) โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และเพิ่มงบประมาณการดำเนินงาน ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกิจกรรม นั้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ได้ดำเนินการแก้ไข        
ตามที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว 
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 ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา โครงการสร้างเสริมนิสัยการออม          
ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 คำอธิบายเพ่ิมเติม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด กล่าวเพิ่มเติมว่า  เป็นโครงการที่ส่งเสริมนิสัยการออมให้บุคลากร         
โดยขอปรับระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ จะดำเนินจัดกิจกรรม ๒ ครั้ง คือ ให้ความรู้ในรูปแบบ KM  และเมื่อได้องค์ความรู้    
จะจัดทำรายงานต่อไป หลังจากการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ นั้น บุคลากรได้เรียนรู้เป็นเชิงประจักษ์ว่ามีกระบวนการที่จะออม
อย่างไร  
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้  
 ๑. ควรเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่าย เช่น ค่าห้องประชุม ค่าวิทยากร 
 ๒. ในส่วนที่เป็นข้อมูลรายงานผลการออมควรเป็นร้อยละ และผลของโครงการต้องสอดคล้องกับการออมที่ดีข้ึน           
ของบุคลากร 
 ๓. เมื่อบุคลากรเข้ารับฟังบรรยายแล้วคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรควรติดตามผลของโครงการทุกระยะ ๒ – ๓ เดือน
ว่าผลตอบรับเป็นอย่างไร 
 ๔. ควรมอบรางวัลให้กับบุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการออม  
 ๕. ควรให้บุคลากรทำแบบทดสอบก่อนและหลัง จากการเข้าร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากร 
 ๖. ควรเปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมเป็นตัวแทนจากการออม จำนวน ๑๐ คน โดยติดตามผลและให้คำแนะนำ    
กับบุคลากรที่เข้าร่วมตลอดจนแล้ว เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นตัวช้ีวัดว่ามีบุคลากรที่เข้าใจเรื่องการออม 
 
 มต ิที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ โดยให้ดำเนินการตามที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 
       วาระที่ ๓.๕  รายงานความคืบหน้าโครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ (Sport For Health ) 2019  
 
          สรุปเรื่อง  นายอุดมวิทย์ วันกุมภา นำเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
(Sport For Health ) 2019 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
 ตามที่  สภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒              
มีมติให้ความเห็นชอบ โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ (Sport For Health ) 2019 และนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโครงการ
กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sport For Health ) 2019 เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยโครงการแข่งขัน “กีฬาเพื่อสุขภาพ 2019” ได้ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบคมินตัน          
ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ            
ในส่วนของการแข่งขันจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันสุดท้ายของการแข่งขัน และขอความร่วมมือจากคณะกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดการแข่งขัน 
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 ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ รายงานความคืบหน้าโครงการกีฬา           
เพื่อสุขภาพ (Sport For Health ) 2019 
 
 มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพ่ือพิจารณา 
   
       วาระที่ ๔.๑ (ร่าง) โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
          สรุปเรื่อง  นายชิษณุ พงศ์ลิ้มจำเริญ นำเสนอที่ประชุม เรื่อง (ร่าง) โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
   ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒  ที่ประชุม
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต นั้น ในการนี้ นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเรญิ ได้ดำเนินตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำเสนอที่พิจารณา
ต่อไป 
 
 ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อพิจารณา (ร่าง) โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย            
ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 คำอธิบายเพ่ิมเติม  
 นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโครงการที่ได้สืบเนื่องมาจากคราวที่แล้ว โดยจะเพิ่มกิจกรรมหัวข้อ       
การบรรยายการเข้าสู่ตำแหน่งการเช่ียวชาญในสายอาชีพของบุคลากร รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของตัวบุคลากรด้วย            
ซึ่งดำเนินการเป็นกิจกรรมที่ ๓ จากเดิมกิจกรรมที่ ๒ เป็นโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความรักความผูกพัน
ชาวสวนดุสิต นั้น ซึ่งกลุ่มเปา้หมายจะเป็นตัวแทนจากบุคลากรสายวิชาการ ๔๐ คน และสายสนับสนุน ๔๐ คน ทั้งนี้ งบประมาณ
ที่ขออนุมัติ ค่าตอบแทนวิทยากรขอตัดออก เนื่องจากเป็นบุคลากรภายใน ทั้งนี้ ได้มีการประสานไปยังกองบริหารงานบุคคล     
ในการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยการใช้ระบบ Register ลงทะเบียน หากโครงการอนุมัติแล้วเสร็จ      
จะดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์แจ้งไปยังกองบริหารงานบุคคลต่อไป  
 นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมว่า หากเป็นค่าตอบแทนวิทยากรภายในให้จัดทำเป็นหนังสือเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมแทนโดยให้นับเป็นภาระงาน เช่น โครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  โครงการการสร้างขวัญกำลังใจ  
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ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบหลักควรระบุเป็นตัวบุคคลในแต่ละกิจกรรม       
โดยไม่ต้องใส่เป็นภาระงานสภาคณาจารยแ์ละพนักงาน  
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ๑. ควรปรับรายละเอียดในส่วนของผู้รับผิดชอบหลักให้ใส่เป็นรายช่ือของแต่ละอนุกรรมการทุกโครงการ 
 ๒. ค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่า (In Kind) ควรตัดออก  
 ๓. ควรใช้ระบบ Conference ร่วมในการบรรยายของวิทยากรไปยังศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
 ๔. หากโครงการได้รับอนุมัติแล้วเสร็จ ควรตั้งช่ือหัวข้อย่อยของโครงการให้มีความน่าสนใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  
 
 มต ิที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้ดำเนินการตามที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพ่ือทราบ 
 
      วาระที่ ๕.๑ ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
            ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  

 

         สรุปเรื่อง     นางสาวสุขทิพย์ สุขใส นำเสนอที่ประชุม เรื่อง ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญดังนี ้
 ตามที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโยบายรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่  ผ่านทางระบบ LINE : Senate_SDU และระบบ Facebook : Senate_SDU ซึ่งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒          
ไม่มีข้อร้องเรียนผ่านทางระบบดังกล่าว แต่มีข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
สรุปได้ดังนี้  
   ๑. สภาคณาจารย์และพนักงาน มีนโยบายที่จะช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตการจ่าย
ค่าชดเชยการถูกเลิกจ้าง เพื่อผลักดันเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น หากบุคลากรลาออก         
จะมีค่าชดเชยให้หรือไม่ ซึ่งสิทธิสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยต้องไม่น้อยกว่าที่กรมแรงงานกำหนด เป็นต้น  
      ทั้งนี้ ประชุมมอบหมายให้ นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเริญ จัดทำข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีระเบียบหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานในการจ่ายค่าชดเชย       
โดยนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 
   ๒. ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนและสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย       
ได้มีการหารือการต่อสัญญากับบริษัทประกันกลุ่ม โดยทางตัวแทนบริษัทประกันภัย JFE life Services (Thailand) จำกัด 
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ได้เสนอบริษัทประกันภัย ได้แก่ บริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
โดยปัจจุบันบริษัทประกันภัยให้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ใกล้เคียงกัน เช่น บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้นำเสนอแผน
กระบวนการคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปีจากเดิม ๗,๗๙๕ บาท เป็นจำนวน ๙,๐๒๐ บาท โดยบริษัท โตเกียว
มารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้นำเสนอแผนกระบวนการคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อต่อปี         
เป็นจำนวน ๙,๒๓๐ บาท โดยคณะกรรมการกองทุนและสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยได้มี       
การวางแผนเลือกความคุ้มครองให้เหมาะสมมากที่สุด 
 
 ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อรับทราบ ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็น          
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป 
   ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ ในวันพุธท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 
          สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม้า ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุม เรื่อง กำหนดการประชุม
สภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
    กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    
   ประเด็นนำเสนอสภาคณาจารย์และพนักงานเพื่อทราบ กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
  
 มต ิที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
  
    (นางสาวชนม์นิภา มณีโชติ)               (นางสาวสุขทิพย์  สุขใส) 
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป                   กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
      ผู้จดรายงานการประชุม                                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


