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บทสรุปผู้บริหาร 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 มาตรา 25 ได้ก าหนดหน้าที่ให้                   
สภาคณาจารย์และพนักงาน ประกอบด้วย ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่สภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีในกิจการของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมจรรยาบรรณ ความก้าวหน้า และผดุงเกียรติของ
คณาจารย์และพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
นอกจากนี้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ยังได้มีส่วนร่วมในการประชุมรับทราบข้อมูลจาก             
สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยต าแหน่ง ซึ่งสามารถเป็นตัวกลาง ในการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
 ด้วยเหตุนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน ที่ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ 
และคณะกรรมการด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 19 คน จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 4  คณะ ได้แก่  
คณะอนุกรรมการฝ่ ายกฎหมาย จรรยาบรรณ ร้องทุกข์  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ,
คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม, คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร ขึ้นมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 สภาคณาจารย์และ
พนักงานได้ด าเนินส าเร็จลุล่วง 5 โครงการ ประกอบ  ด้วย โครงการอบรมสร้างเสริมนิสัย               
การออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่  2 และปีที่  3, โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                        
สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร, โครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย 
ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 2 และโครงการ SDU ร่วมใจ.. หนุนสู้โรคภัย 
ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม นอกจากนี้สภาคณาจารย์และพนักงาน ยังได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชน์ของบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม “ประกันกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย”               
กับความคุ้มครองทั่วไป และความคุ้มครองเกี่ยวกับโควิด -19, กิจกรรม เสริมสร้างความรู้                        
เรื่อง กฎหมายล าดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกิจกรรม สาระความรู้  จากสภาคณาจารย์
และพนักงาน ในชื่อ “สรรสาระ” โดยอาศัยช่องทางสังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ กลุ่มเฟซบุ๊ก                            
กลุ่มไลน์ เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรด้วยกัน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

ก



ค าน า 

บทบาทสภาคณาจารย์และพนักงาน ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ .ศ . 2558 มาตรา 25 ก าหนดหน้าที่ สภาคณาจารย์และพนักงานไว้  4 ข้อ  โดยสรุป คือ 
ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในกิจการของมหาวิทยาลัย ส่งเสริม
จรรยาบรรณของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของ
คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

ในปีงบประมาณ 2564-2565 กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานได้ด าเนินงาน 
ตามบทบาทและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งมีส่วนส่งเสริมประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นควร
ว่าเป็นประโยชน์แก่บุคลากร และเป็นตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาคม
ของมหาวิทยาลัย การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรรมการ สภาคณาจารย์และ
พนักงานให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความขัดแย้งในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารกับกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของผู้บริหารและ 
สภาคณาจารย์และพนักงานด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดจิ๋วแต่แจ๋ว (Small but Smart) สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตมีพันธกิจในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร ตอบสนองกลยุทธ์  
ในการจัดการขององค์กรให้สามารถท างานได้ตามภารกิจ สร้างประสิทธิภาพของบุคลากร 
ให้เต็มศักยภาพ จะส่งเสริมความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของสภาคณาจารย์และพนักงานตลอดไป 

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เมษายน 2565 
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สารบัญ

หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร  ก 

ค าน า  ข 

สารบัญ  ค 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 1 

บทบาทและหน้าที่สภาคณาจารย์และพนักงาน 3 

แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน  5 

แผนการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2565 6 

การประเมินประสิทธผิลของคณะกรรมการ (Board Effectiveness) (ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565) 8 

การประเมินการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน 10 ตามหลักธรรมาภิบาล  10 

โครงการและกิจกรรมที่สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย  12 

รายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2565  13 

โครงการสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 3  14 

โครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภบิาลของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปทีี่ 2) 18 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร  22 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร (ปีที่ 2)  27 

กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยผ่านสื่อ “สรรสาระ”  34 

โครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง กฎหมายล าดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  36 

โครงการ SDU ร่วมใจ.. หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม  41 

ภาคผนวก ก : สถิติเก่ียวกับการประชุมประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  46 

ภาคผนวก ข : สรุปงบประมาณการจัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 47 

ภาคผนวก ค : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าดว้ยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2558  48 
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง 
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

นางสาวสุขทิพย์ สุขใส 
เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

นายครรชิต อนุกูล นางสาวศิริขวัญ พรมน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
นุชฤดี รุ่ยใหม ่

อาจารย์พรพิมล นามวงศ์ 

อาจารย์ ดร. 
วันดี สิริธนา 

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์  
ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ 

นายอุดมวิทย์ วันกุมภา นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ 

 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
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ผู้ช่วยศาสตร์จารย์         
ดร.วรัตต์ อินทสระ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รติญา นนธิราช 
 

 
อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย 

 
นายชาคริช รอดอ าพัน 

 
นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจ าเริญ 

 
นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์       

ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ 
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บทบาทและหน้าที่สภาคณาจารย์และพนักงาน 

คณะอนุกรรมการ บทบาทและหน้าที่ รายช่ือคณะอนุกรรมการ 
1. คณะอนุกรรมการพัฒนา
วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 

1. ศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว นดุ สิ ต ใ ห้ มี                  
ความเข้มแข็ง 
2. น าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่
จะน าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริม
คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
3. ให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยใน
การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เกิดความพร้อมในงานวิชาการ                     
การวิจัย และการปฏิบัติงานของ
คณาจารย์และพนักงาน 

1. นายครรชิต อนุกูล  ประธาน 
2. ผศ.ดร.ฉัตรชัย บุษบงค ์
3. ดร.วันดี สิริธนา 
4. ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง 
5. นางสาวสชุานัน ลัภสุวรรณ 
6. นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ 
7. อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย 
8. ผศ.นุชฤดี รุ่ยใหม่ 
9. ผศ.ดร.นวรตัน์ เตชะโชควิวฒัน ์

2. คณะอนุกรรมการกิจการ   
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบและ
ให้ข้อเสนอแนะกับมหาวิทยาลัยใน
การบริ หารจั ดการบุ คลากร                    
ให้มีความสุข ความมั่นคง และ                  
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

1. นายอุดมวิทย ์วันกุมภา ประธาน 
2. นายชาคริช รอดอ าพัน 
3. อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย 
4. ผศ.รติญา นนธิราช 

3. คณะอนุกรรมการสื่อสาร
องค์กร 

1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
2 .  เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์  
บทบาทหน้าที ่สภาคณาจารย์และ
พนั กงาน  ผลการด าเนินงาน
กิจกรรม และสื่อสารท าความเข้าใจ  
กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในรูปแบบที่หลากหลาย 
ได้แก ่ระบบส านักงานอิเล็กทรอนกิส์  
(e-office) และผ่ านเครื อข่ าย
สังคมออนไลน์ (social media) 
3. รายงานผลการด าเนินงานให้
สภาคณาจารย์ และพนักงาน 
ทราบอย่างสม่ าเสมอ 
4. ด าเนินการอื่น ๆ  ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ ประธาน 
2. ผศ.รติญา นนธิราช 
3. ผศ.ดร.ฉัตรชัย บุษบงค ์
4. อาจารย์พรพิมล นามวงศ์ 
5. นางสาวสุขทิพย์ สุขใส 
6. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
7. นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ 
8. ผศ.นุชฤดี รุ่ยใหม่ 
9. ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง 
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คณะอนุกรรมการ บทบาทและหน้าที่ รายช่ือคณะอนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ บทบาทและหน้าที่ รายช่ือคณะอนุกรรมการ 

4. คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย จรรยาบรรณ  
ร้องทุกข์ สวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์ 

1 .  ร ับ ข ้อ ร ้อ ง เ ร ีย น แ ล ะ                 
ข้อร้องทุกข์ ของคณาจารย์และ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมความรู้และรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากร  
3. สร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
ในองค์กร 

1. ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง  
   ประธาน 
2. นางสาวศิริขวัญ พรมน้อย 
3. นางสาวสชุานัน ลัภสุวรรณ 
4. นายชิษณพุงศ์ ลิ้มจ าเริญ 
5. ดร.วันดี สิริธนา 
6. นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ 
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แผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 

 

 

 

 
 

 

วิสัยทัศน์  
 เป็นสภาคณาจารย์และพนักงานที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่พ่ึงของบุคลากร                         
ในการรักษาสิทธิประโยชน์และผดุงเกียรติของคณาจารย์พนักงานและมหาวิทยาลัย 

 

พันธกิจ   
 1. ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในกิจการของมหาวิทยาลยั 
 2. ส่งเสริมจรรยาบรรณของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3. ส่งเสริมความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

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

ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2565 

กลยุทธ์ของสภา
คณาจารย์และพนักงาน 

แผนกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. กลยุทธ์การบริหารและ
การจัดการ

1.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2564-2565 

ประธานสภาคณาจารย์
และพนักงาน 

ประจ าปี
งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 – 2565 

1.2 การจัดท าผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน
เป็นรายปี 

เลขานุการสภาคณาจารย์
และพนักงาน 

1.3 การจัดการงานส านักงาน ธุรการและการจัดประชุมให้  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1 . 4  กา ร รวบรวมข้ อมู ล เ พ่ื อการบริ ห า รและราย ง านผล 
การด าเนินงาน 

1.5 การพัฒนาศักยภาพกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประธานสภาคณาจารย์
และพนักงาน 

2. กลยุทธ์การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต
จรรยาบรรณและผดุง
เกียรติของบุคลากร

2.1 การสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ปีที่ 3 

คณะอนุกรรมการสื่อสาร
องค์กร 

2.2 การอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2) 

คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย จรรยาบรรณ 
ร้องทุกข์ฯ 
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กลยุทธ์ของสภา
คณาจารย์และพนักงาน 

แผนกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

3. กลยุทธ์การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และ
สร้างความมีส่วนร่วม
ของประชาคม (ต่อ)

3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สัญจรออนไลน์ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา 
(ครั้งที่ 2) 

คณะอนุกรรมการสื่อสาร
องค์กร 

ประจ าปี
งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 - 2565 

3.2 การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย  
ผ่านสื่อ “สรรสาระ” 

คณะอนุกรรมการสื่อสาร
องค์กร 

3.3 การจัดท าเว็บไซต์ สภาคณาจารย์และพนักงาน 
4. กลยุทธ์การพิทักษ์

ผลประโยชน์และ
สวัสดิการของบุคลากร

4.1 สภาฯ ร่วมใจ.. หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบ 
องค์รวม 

คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย จรรยาบรรณ 
ร้องทุกข์ฯ 4.2 การรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของบุคลากร 
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การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการ (Board Effectiveness) 
(ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565) 

รายงานการผลวิเคราะห์การประเมินตนเองของสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินงานเป็นเวลา 1 ปี 
7 เดือน ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้มีการประเมินตนเอง เพ่ือติดตามการด าเนินงานของ 
สภาคณาจารย์และพนักงาน  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการน าผลการประเมินที่ได้มา
พัฒนาการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน   

สภาคณาจารย์และพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินตนเอง นั้น 
ได้มีการท าแบบสอบถามจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน จ านวน 19 คน โดยจัดท าเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์   

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) แล้วแปลค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

ระดับ ช่วงคะแนน ความหมาย 
1 
2 
3 
4 
5 

1.00 – 1.50 
1.51 – 2.50 
2.51 – 3.50 
3.51 – 4.50 
4.51 – 5.00 

ปฏิบัติน้อยที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 
ปฏิบัติปานกลาง 
ปฏิบัติมาก 
ปฏิบัติมากที่สุด 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการ (Board Effectiveness) 

รายการปฏิบัติ 
คณะกรรมการ (N=19) 

ล าดับ 
แปลผล 

1. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.80 0.41 มากที่สุด 4 

2. กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.75 0.55 มากที่สุด 5 

3. กรรมการได้รับการประสานงานล่วงหน้าจากฝ่ายเลขานุการ
เกี่ยวกับการประชุม

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

4. กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงและอย่างสม่ าเสมอ 4.6 0.50 มาก 7 

X

..DS

X ..DS
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รายการปฏิบัติ 
คณะกรรมการ (N=19) 

ล าดับ 
แปลผล 

5. กรรมการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล อภิปราย และเสนอความ
คิดเห็น พร้อมทั้งลงมติอย่างเป็นอิสระในการประชุม

4.80 0.41 มากที่สุด 4 

6. มีการก าหนดวาระการประชุมโดยการน าประเด็นท้าทายของ
มหาวิทยาลัย มาพิจารณาเพ่ือช่วยเหลือ และแนะน าการ
ด าเนินงาน

4.75 0.44 มากที่สุด 5 

7. กรรมการมีการทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละปีเพ่ือน าผลมา
พัฒนาการปฏิบัติงาน

4.75 0.44 มากที่สุด 5 

8. ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมมีคุณภาพ
และส่งให้กรรมการล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม

4.95 0.22 มากที่สุด 2 

9. ฝ่ายเลขานุการจัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมต่อ
กรรมการและผู้เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน

4.90 0.31 มากที่สุด 3 

10. ฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามมติให้ที่
ประชุมรับทราบอย่างสม่ าเสมอ

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

11. คณะอนุกรรมการ มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.75 0.44 มากที่สุด 5 
12. มีการน ายุทธศาสตร์ มาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.50 0.83 มากที่สุด 6 

รวมเฉลี่ย 4.80 0.38 มากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการ (Board Effectiveness) 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตอบแบบสอบถามจ านวน  19 คน 
จากทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินตนเองของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในส่วนของการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด 
( =4.80 , = 0.38) เมื่อพิจารณารายการที่ปฏิบัติ พบว่า กรรมการได้รับการประสานงานล่วงหน้าจาก 
ฝ่ายเลขานุการเกี่ยวกับการประชุม ( = 5.00 , = 0.00)  และฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้า 
การด าเนินงานตามมติให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ าเสมอ ( = 5.00, = 0.00)  มีค่าเฉลี่ยของการด าเนินงาน 
มากที่สุด รองลงมา คือ ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมมีคุณภาพและส่งให้กรรมการล่วงหน้า
ในเวลาที่เหมาะสม ( = 4.95 , = 0.22)  ฝ่ายเลขานุการจัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมต่อ
กรรมการและผู้เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ( = 4.90 , = 0.31) ตามล าดับ 

X ..DS

X ..DS

X ..DS

X ..DS

X ..DS

X ..DS
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   การประเมินการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล  

(ตุลาคม 2564 – เมษายน 2565) 

ตารางที่ 2 การประเมินการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 

รายการปฏิบัติ 
คณะกรรมการ (N=19) 

ล าดับ 
แปลผล 

1) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามภารกิจ

4.85 0.49 
มาก
ที่สุด 

2 

2) มีกระบวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเอง เพ่ือน าผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.75 0.55 
มาก
ที่สุด 

4 

3) ก ากับดูแลกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร

4.70 0.47 
มาก
ที่สุด 

5 

4) สนับสนุนมหาวิทยาลั ย ให้ บริ การตอบสนองต่ อ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

4.60 0.60 มาก 6 

5) ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวัง
ของสังคม

4.35 0.75 
มาก
ที่สุด 

7 

6) ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจง
ข้อสงสัยและตรวจสอบได้

4.95 0.22 
มาก
ที่สุด 

1 

7) ประชาคมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันพึงควรได้รับ
ตามกฎหมาย ในการด าเนินงานได้อย่างเสรี

4.80 0.41 
มาก
ที่สุด 

3 

8) ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ กฎ ระเบียบ ข้งบังคับ
ด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

4.85 0.37 
มาก
ที่สุด 

2 

9) มีการยอมรับการตัดสินและข้อตกลงตามมติของที่
ประชุมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ

4.85 0.37 
มาก
ที่สุด 

2 

10) มีการให้ความคิดเห็นอย่างสุจริต และมีข้อยุติ ใน
สาระส าคัญ

4.85 0.49 
มาก
ที่สุด 

2 

รวมเฉลี่ย 4.78 0.47 
มาก
ที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 2 การประเมินการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานตามหลัก 
 ธรรมาภิบาล 10 ประการ 

X ..DS
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 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตอบแบบสอบถามจ านวน 
19 คน  จากทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินตนเองของสภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในส่วนของการประเมินการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการของคณะกรรมการเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด 
( =4.78 , = 0.47) เมื่อพิจารณารายการที่ปฏิบัติ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการด าเนินงานมากที่สุด คือ 
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจง ข้อสงสัยและตรวจสอบได้ ( =4.95 , 

= 0.22) รองลงมา ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจ 
( =4.85 , = 0.49) ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ กฎ ระเบียบ ข้งบังคับ ด้วยความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ ( =4.85 , = 0.37) มีการยอมรับการตัดสินและข้อตกลงตามมติของ 
ที่ประชุม  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ( =4.85 , = 0.37) มีการให้
ความคิดเห็นอย่างสุจริต และมีข้อยุติในสาระส าคัญ ( =4.85 , = 0.49) ตามล าดับ 

X ..DS

X

..DS

X ..DS

X ..DS

X ..DS

X ..DS
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โครงการและกิจกรรมทีส่ภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการระหว่างตลุาคม 2564 – เมษายน 2565 

กิจกรรม/โครงการ 
กลยุทธ์การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตจรรยาบรรณและผดุงเกียรติของบุคลากร 

โครงการ สร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 3 
โครงการ อบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(ปีที่ 2) 

กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาคม 
โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจรออนไลน์
ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา (ปีที่ 1) 
โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจรออนไลน์
ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา (ปีที่ 2) 
กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยผ่านสื่อ “สรรสาระ” 

กลยุทธ์การพิทักษ์ผลประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร 
โครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง กฎหมายล าดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โครงการ สภาฯ ร่วมใจ.. หนนุสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม 
กิจกรรม การรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของบุคลากร 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2565
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โครงการสร้างเสริมนิสยัการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 3 
“เส้นทางสู่ความมั่งคั่ง” 

ในวันอังคาร ที่ 11 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้อง Online Learning 10 ผ่านระบบ (Microsoft Teams) 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกอบด้วยหลากหลายกลุ่ม บุคลากรที่เป็น
ข้าราชการนั้นมีเงินสะสมจากการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่วนลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แม้กองทุน
ที่กล่าวมามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิการหลักประกันแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในการออมทรัพย์  
เมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือถึงแก่กรรม ทว่าเงินออมที่ได้จากกองทุนต่าง ๆ ข้างต้น 
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตภายหลังจากไม่มีรายได้หลักหรือเกษียณอย่างแน่นอน สภาคณาจารย์และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้เล็งเห็นความส าคัญและมุ่งเน้นให้บุคลากรจ านวนหนึ่ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการออมเงิน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้
ด าเนินชีวิต ทั้งนี้ “โครงการอบรมสร้างเสริมนิสัยการออมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 3” 
มุ่งเน้นให้บุคลากรได้ลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลเพ่ิม
มากขึ้น  
วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต พ.ศ. 2558 

2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ การด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการของข้อบังคับ
แต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการน าไปใช้เพ่ือปฏิบัติงานของบุคลากร 
ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฝึกปฏิบัติการออมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กับแต่ละบุคคล 

2. เพ่ือสร้างเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับนิสัยการออมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อการออมหรือการลงทุน  
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 40 คน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
เชิงปริมาณ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยจ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถร่วมฝึกปฏิบัติการออมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคลร้อยละ 80 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลจากการฝึกปฏิบัติการออมหรือในรูปแบบต่าง ๆ ร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

ผลการด าเนินงาน 
สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

เรื่อง กฎหมายล าดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่ออังคารที่  11 มกราคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Online Learning 10 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 ผ่านระบบ Microsoft teams 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทินพร แรมวัลย์  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ซึ่งหัวข้อดังกล่าวจัดบรรยายขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมในรูปแบบ
ต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลบัญชีจ่ายรับ ซึ่งจะท าให้รู้สถานะทางการเงินของตนเอง  

ซึ่งการบรรยายดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  90 คน แต่มีผู้ประเมินผล 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้จ านวน 23 คน สามารถสรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางสู่ความมั่งค่ัง 

รายการ จ านวน 
(23 คน)

ร้อยละ 

1. เพศ
- ชาย
- หญิง

5 
18 

21.74 
78.26 

2. สายการปฏิบัติงาน
- สายบริการ
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุนวิชาการ

0 
2 
21 

0.00 
8.70 
31.30 

3. สังกัด
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี
- กองกฎหมาย
- กองนโยบายและแผน

2 
3 
2 
2 
5 

8.70 
13.04 
8.70 
8.70 
21.74 
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รายการ จ านวน 
(23 คน)

ร้อยละ 

- ศูนย์การศึกษา ตรัง
- ศูนย์การศึกษา นครนายก
- ศูนย์การศึกษา หัวหิน
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4 
2 
2 
1 

17.39 
8.70 
8.70 
4.35 

4. เนื้อหาในการอบรมตรงกับความต้องการ
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

22 
1 
0 

95.65 
4.35 
0.00 

5. รูปแบบและวิธีการอบรมมีความเหมาะสม
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

22 
1 
0 

95.65 
4.35 
0.00 

6. คุณภาพของเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

23 
0 
0 

100.00 
0.00 
0.00 

7. ระยะเวลาในการอบรม
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

21 
2 
0 

91.30 
8.70 
0.00 

8. ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

22 
1 
0 

95.65 
4.35 
0.00 

9. วิทยากรมีการล าดับเนื้อหา และบรรยายได้อย่างครบถ้วน
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

18 
5 
0 

78.26 
21.74 
0.00 

10. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็นตาม
ระยะเวลาที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม

- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

18 
5 
0 

78.26 
21.74 
0.00 

11. การรับรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์
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รายการ จ านวน 
(23 คน)

ร้อยละ 

- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

14 
7 
2 

60.86 
30.44 
8.70 

12. ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

19 
4 
0 

82.61 
17.39 
0.00 

ข้อเสนอแนะของกิจกรรม 
ไม่มี ทั้งผู้ตอบแบบประเมิน เสนอแนะความต้องการให้มีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

- ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอผู้บริหาร
- การลงทุนหุ้น / การเทรดหุ้น / bitkub
- การท าผลงาน

รูปภาพกิจกรรม 
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โครงการอบรมส่งเสรมิจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาลของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ (ปีที่ 2) 
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  

ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft teams 
และ หอ้ง Virtual Learning 01 อาคาร 2 ชัน้ 1

หลักการและเหตุผล

จรรยาบรรณ มีความส าคัญต่อทุกอาชีพ ถือเป็นหลักประพฤติ ปฏิบัติ ค ามั่นสัญญา พันธะ
ผูกพันที่บุคลากรมีต่อวิชาชีพนั้นโดยผู้ประกอบวิชาชีพจะยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้จรรยาบรรณ
จะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นความดีงาม ที่ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพ
นั้นๆ พึงปฏิบัติตาม หากผู้ใดละเมิดอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง หมู่คณะ และส่วนรวมได้ 
นอกจากจรรยาบรรณแล้ว สิ่งที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญ 
คือ วินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความส าคัญเรื่องวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายวิชาการ 
และบุคลากรสายสนับสนุน ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย ด ารงตนให้อยู่ในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง โดยใช้ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึง
จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งเกียรติคุณ ชื่อเสียง สถานะ และศรัทธาจาก
ประชาคมชาวสวนดุสิต กรอบกับความรักความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยถือเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้บุคลากร
ได้รับรู้ถึงความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่น่าภาคภูมิใจ และ 
อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต อันจะท าให้ชาวสวนดุสิตเกิดความรัก ความผูกพันในองค์กรมากข้ึน  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ วินัย ธรรมาภิบาล และกระบวนการการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความรัก ความผูกพันในมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงมีมติให้จัดโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2) เพ่ือประโยชน์ของบุคลากร และมหาวิทยาลัยต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย

จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เกิดความตระหนักในการปฏิบัติ

ตามกรอบวินัย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
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3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในบทบาท
หน้าที่ของตนตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร 
ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักในการประพฤติ ปฏิบัติตามกรอบวินัย จรรยาบรรณและ
ธรรมาภิบาลที่ดี 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติตามกรอบวินัย จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล
และส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท างานของตนเอง รวมไปถึงการท างานให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง 

3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เกิดความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
อันจะส่งผลให้เกิดความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างานด้วยความตั้ งใจ และความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัยด้วย 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. บุคลากรสายวิชาการ ในกรุงเทพฯ/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ผ่านระบบ
ออนไลน์ จ านวน 50 คน 

2. บุคลากรสายสนับสนุนและสายบริการ ในกรุงเทพฯ/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 50 คน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

เชิงปริมาณ 
มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ 

ความเข้าใจมากข้ึน 
ผลการด าเนินงาน 

ตารางแสดงความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2) 
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ประเด็น Mean S.D.
ความพึง
พอใจ 

1. เนื้อหาในการอบรมตรงกับความต้องการ 8.91 1.16 มาก 
2. รูปแบบและวิธีการอบรมมีความเหมาะสม 8.91 1.18 มาก 
3. คุณภาพของเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการอบรม 8.64 1.27 มาก 
4. ระยะเวลาในการอบรม 8.82 1.36 มาก 
5. ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 9.24 1.00 มากที่สุด 
6. วิทยากรมีการล าดับเนื้อหา และบรรยายได้อย่างครบถ้วน 9.08 1.03 มากที่สุด 
7. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ตามระยะเวลาที่ใช้ได้
อย่างเหมาะสม

9.24 1.13 มากที่สุด 

8. วิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 9.19 1.00 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่ 2) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จ านวน 239 คน มีความพึงพอใจ 
เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ดังนี้ หัวข้อความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และหัวข้อ
วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ตามระยะเวลาที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันที่ เท่ากับ 9.24 โดยหัวข้อความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.00 ส่วนหัวข้อวิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ตามระยะเวลา 
ที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.13 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาหัวข้อวิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.19 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และหัวข้อวิทยากรมีการล าดับเนื้อหา 
และบรรยายได้อย่างครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.08ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.03 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะของกิจกรรม 
- ระยะเวลาในฝึกอบรม ควรมีระยะเวลาที่มากขึ้นกว่านี้  เนื่องจากเนื้อหาด้านจริยธรรม

จรรยาบรรณ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากส าหรับบุคคล จริงอยากให้มีเวลาให้การให้ความรู้ และ 
การยกตัวอย่างกรณีศึกษา ที่มากขึ้นกว่าเดิม 

- เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์มากๆ อยากให้จัดบ่อยๆ ท่านวิทยากรมีตัวอย่างเคสมาเป็น
ตัวอย่างประกอบที่น่าสนใจ น่าจะน าไปท าช่องออนไลน์ได้เลยครับ 

- ท าให้ได้คิดตระหนักก่อนกระท าใดๆ ที่เข้าข่ายในการท าผิด กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย 

- อยากให้จัดอบรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ อีกในครั้งต่อไป และมีอยู่ตลอด
- คุณภาพของภาพ-เสียง ยังติดขัด ค้าง ในบางช่วง
- ระบบการ chat เพ่ือซักถามและแสดงความคิดเห็น
- ควรประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น
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- ความรู้ด้านกฎหมาย ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจและการตีความให้ถูกต้อง ซึ่งหาก
ผู้ไม่มีความรู้อาจตีความและประเด็นไม่ตรงได้ จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าได้ เมื่อมีผู้ร้องขอ 

รูปภาพกิจกรรม
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โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้สภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ สัญจร 

ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา (ปีที่ 1)  
ส าหรับ ศูนย์การศึกษา นครนายก และ ศูนย์การศึกษา หัวหิน 

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ (Microsoft Teams) 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาสภาคณาจารย์ฯ ได้ด านินการจัดโครงการประชุม

สัญจรสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา  หัวหิน 
และศูนย์การศึกษานครนายก โดยบุคลากรเสนอให้สภาคณาจารย์ฯ จัดโครงการให้กับบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน จัดประชุมปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร รวมถึงให้บุคลากรช่วยกันและขับเคลื่อนพัฒนา
หน่วยงานให้มีความก้าวหน้ามาก ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จึงมีมติท่ีประชุม
ร่วมกันจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร 
ร่วมกับวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา (ปีที่ 1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ รับทราบปัญหาและการหาทางออกร่วมกัน
ของบุคลากรภาคส่วนต่างๆ อันจะน าไปสู่ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบุคลากรต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว
พ.ศ. 2563-2567” ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา 

2.  เพ่ือรับทราบปัญหาและข้อค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางชีวิต
วิถีใหม่ ทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรในประเด็นต่างๆ ของสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ให้สามารถพัฒนางานและเกิดการบูรณาการร่วมกันได้

ผลผลิตโครงการ (Output)
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2. สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย รับทราบปัญหาของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ซึ่งจะน าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาและน าเสนอข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัย 
3. แนวทางการพัฒนางาน ระดับหน่วยงาน (ส่วนกลาง/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา)
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ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถปฏิบัติได้ตาม “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า 
กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์การศึกษา นครนายก 

1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 15 คน
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน
รวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน (ผู้เข้าร่วมจริง 20 คน)

 ศูนย์การศึกษา หัวหิน 
1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 15 คน
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน
รวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 25 คน (ผู้เข้าร่วมจริง 17 คน)

รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 45 คน (ผู้เข้าร่วมจริง 53 คน) 

หมายเหตุ รวม คณะกรรมการจัดโครงการ จ านวน จ านวน 16 คน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ  

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. การน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป 
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น าโดยคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยา
เขตและศูนย์การศึกษา (ปีที่ 1) ศูนย์การศึกษา นครนายก และ ศูนย์การศึกษา หัวหิน เมื่อวันพุธที่ 17 
มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ในรูปแบบระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 37 คิด
เป็นร้อย 82 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด แบ่งเป็น ศูนย์การศึกษา นครนายก จ านวน 20 คน ศูนย์
การศึกษา หัวหิน จ านวน 17 คน  

โดยผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการดังกล่าวในด้านการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในประเด็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการ
ประสานงานมีความทั่วถึงอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.00 รองลงมือคือ การเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.40 และระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.80 ตามล าดับ ส าหรับด้านเนื้อหาที่ได้รับ
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จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในประเด็นการเปิดโอกาสให้ศูนย์การศึกษา
น าเสนอความคิดเห็นอย่างครบถ้วนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.00 รองลงมา คือ ผู้ด าเนิน
รายงานสรุปประเด็น/สรุปประเด็นได้ชัดเจนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.80 และมีความชัดเจน
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงกับความคาดหวัง/ความสนใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.20 
ตามล าดับ 
ข้อเสนอแนะของกิจกรรม ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ข้อเสนอแนะกับสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศูนยก์ารศึกษา นครนายก และศูนยก์ารศึกษา หัวหิน 
- อัตราจ้างสามารถเข้าร่วมประกันกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
- ต้องการให้มีการจัดการอบรมความรู้เรื่องการลงทุนด้านการเงิน
- ด้านสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยอยากให้ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตร
- สวัสดิการเพิ่มเติมของพนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากร
- ต้องการให้จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพ จัดขึ้นตามศูนย์การเรียนต่างๆ เนื่องจากพนักงาน

บางท่านไม่สะดวกหรือติดภาระกิจในการเข้าไปตรวจในมหาวิทยาลัยท าให้พลาดการตรวจประจ าปี 
- ต้องการให้มีการเข้าค่ายท าผลงานโดยน าคนที่มีความรู้เรื่องการท าผลงานเพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้นมาให้ความรู้ มีสายตรงส าหรับตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ส าหรับการปรับ
ต าแหน่งจากครูผู้ช่วยเป็นครู และการท าต าแหน่งให้สูงขึ้นในสายสนับสนุน 

- ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อหรือแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการ
- ต้องการให้มีใบประกาศในการอบรมทุกครั้งเพ่ือใช้ในการเก็บจ านวนชั่วโมงให้ครบตาม

เกณฑ์การท าต าแหน่งที่สูงขึ้น 
- ควรด าเนินการลงพ้ืนที่จัดให้ศูนย์การศึกษาในแต่ละท่ี

ประเด็นที่ 2 ความประสงค์ของบุคลากรที่ต้องการให้ทางสภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ช่วยเหลือ 

ศูนยก์ารศึกษา นครนายก และศูนยก์ารศึกษา หัวหิน 
- ควรจัดโครงการดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนของบุคลากร
- ความมั่นคงในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย มีความม่ันคงและยั่งยืนแค่ไหน
- การเคลมการประกันกลุ่ม
- ช่วยเหลือเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับต่อต่อสัญญาจ้าง 
- จัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มความรู้
- สวัสดิการในด้านต่างของพนักงานมหาวิทยาลัย สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร การปรับขึ้น

เงินเดือนหลังจากการประเมิน 
- ความมั่นคงในชีวิต ความสุขในการท างาน
- ควรจัดให้มีการเพ่ิมคอมพิวเตอร์ PC ให้สายสนับสนุนเพ่ือใช้ในการท างาน ได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเยี่ยวยาโควิท ส าหรับบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ
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ประเด็นที่ 3 ความต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความสุขในการท างานของบุคลากร 
ศูนยก์ารศึกษา นครนายก และศูนยก์ารศึกษา หัวหิน  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์มหาวิทยาลัยแบบตรงไปตรงมา แนวทางช่วยเหลือ

หรือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
- โครงสร้างต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ด้านภาระงาน
- สวัสดิการและสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ตรงกับความต้องการของพนักงาน
- ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องแนวทางหรือวิธีการท างานแบบใช้เวลาน้อย แต่

ประสิทธิภาพงานสูง 
- การใช้ชีวิตการท างานอย่างมีความสุข ในยุค new normal
- วัฒนธรรมองค์กร การรู้จักกันและกัน ท าให้การท างานที่ประสิทธิภาพและสร้างความสุข

ระหว่างการท างาน 
- เรื่องความสุขขององค์กร
- ความมั่นคงและการเติบโตในสายงาน
- อยากให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
- เรื่องสุขภาพจิตในท่ีท างาน และสุขภาพกาย เช่น ออฟฟิศซินโดรม

ประเด็นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ บุคลากรมีอุปสรรคใดบ้าง 
ศูนยก์ารศึกษา นครนายก และศูนยก์ารศึกษา หัวหิน 

- เสียงไม่ชัดเจน เนื่องจากระบบสัญญาณ
- ไม่กล้าถาม
- ข้อจ ากัดทางด้านเวลาของบุคลากรทีไ่ม่ตรงกัน เนื่องจากมีภาระกิจทับซ้อน
- ค าถามน้อย
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รูปภาพกิจกรรม  
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โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้สภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ สัญจร(ปีที่ 2) 
ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา 

ส าหรับ ศูนย์การศึกษา ตรัง ศูนย์การศึกษา ล าปาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
และส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนกมุภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ (Microsoft Teams) 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต สัญจร ร่วมกับวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการจัดให้กับศูนย์การศึกษา หัวหิน 
และศูนย์การศึกษา นครนายก นั้น บุคลากรมีข้อเสนอให้สภาคณาจารย์ฯ จัดโครงการให้กับบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน การเพ่ิมช่องทาง/การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การท าผลงาน สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม การเคลมการประกันกลุ่ม จัดท า
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมความรู้ ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จึงมีมติร่วมกัน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สัญจร (ออนไลน์) ร่วมกับวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา (ปีที่ 2) ที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมให้กับวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา เนื่องจากติดสถานการณ์โควิท-19 เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” ส่งเสริมแนวทาง
การปฏิบัติงานให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ 
รับทราบปัญหาและการหาทางออกร่วมกันของบุคลากรส่วนต่างๆ อันจะน าไปสู่ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและบุคลากรต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว
พ.ศ. 2563-2567” ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา 

2.  เพ่ือส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

3.  เพ่ือรับทราบปัญหาและข้อค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางชีวิต
วิถีใหม่ ทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

4. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรในประเด็นต่างๆ ของสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ให้สามารถพัฒนางานและเกิดการบูรณาการร่วมกันได้
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ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2. บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนร่วม

ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
3. สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย รับทราบปัญหาของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ซึ่งจะน าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาและน าเสนอข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัย 
4. แนวทางการพัฒนางาน ระดับหน่วยงาน (ส่วนกลาง/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา)

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถปฏิบัติได้ตาม “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: 

จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567” และสามารถปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (ศูนย์การศึกษา ตรัง) รูปแบบออนไลน์ 

1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 40 คน
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน
รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน (ผู้เข้าร่วมจริง 48 คน)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (ศูนย์การศึกษา ล าปาง) รูปแบบออนไลน์ 
1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 40 คน
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน
รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน  (ผู้เข้าร่วมจริง 46 คน)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (วิทยาเชตสุพรรณบุรี) รูปแบบออนไลน์ 
1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 40 คน
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน
รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน  (ผู้เข้าร่วมจริง 46 คน)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ) รูปแบบออนไลน์ 
1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 50 คน
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยในสายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน
รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน  (ผู้เข้าร่วมจริง 27 คน)

รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 210 คน (ผู้เข้าร่วมจริง 167 คน) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

เชิงคุณภาพ  
1. การตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. การน าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการด าเนินงานโดยสังเขป 
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น าโดยคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยา
เขตและศูนย์การศึกษา (ปีที่ 2) มีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (ศูนย์การศึกษา ตรัง) 
จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ 

(Microsoft Teams) ห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 48 คิดเป็นร้อย 96 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด โดยผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการดังกล่าวในด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ประเด็นการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.00 
รองลงมือคือ ความน่าสนใจของประเด็นที่น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
88.80 และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการประสานงานมีความทั่วถึงอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 88.20ตามล าดับ   

ส าหรับด้านเนื้อหาที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.80 โดยเรียงเป็นราย
ประเด็นตามล าดับ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.60 รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.00 และการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563 – 2567” 
ให้กับบุคลากรอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.80  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (ศูนย์การศึกษา ล าปาง) 
จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ 

(Microsoft Teams) ห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 46 คิดเป็นร้อย 92 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด โดยผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการดังกล่าวในด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ประเด็นการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  
90.80 รองลงมือคือ ความพร้อมในภาพรวมและความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.80 และประเด็นความน่าสนใจของประเด็นที่น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและผู้ด าเนินรายการจับประเด็น/สรุปประเด็นได้ชัดเจน
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.40 ตามล าดับ 

ส าหรับด้านเนื้อหาที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจด้าน
วัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.20 โดยเรียงเป็น 
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รายประเด็นตามล าดับ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.40 รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
92.00 และการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 
2563 – 2567” ให้กับบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.40  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (วิทยาเชตสุพรรณบุรี) 
จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ 

(Microsoft Teams) ห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 46 คิดเป็นร้อย 92 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด โดยผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการดังกล่าวในด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ประเด็นการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
93.60 รองลงมือคือ ผู้ด าเนินรายการจับประเด็น/สรุปประเด็นได้ชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 90.80 และประเด็นความพร้อมในภาพรวม และความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.20 ตามล าดับ  

ส าหรับด้านเนื้อหาที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจด้าน
วัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.80 โดยเรียงเป็นรายประเด็น
ตามล าดับ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 รองลงมา คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ “ทิศทางของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563 – 2567” ให้กับบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด  คิด
เป็นร้อยละ 92.20 และผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.80  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ) 
จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ 

(Microsoft Teams) ห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 27 คน คิดเป็นร้อย 45 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ 
60 คน เนื่องจากมีการจัดโครงการซ้อนกันในวันเดียวกัน และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
บุคลากรที่ไม่ทั่วถึงในช่วงสถานการณ์โควิทจึงส่งผลให้จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการลดลด  โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการดังกล่าวในด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า 
บุคลากรมีความพึงพอใจในประเด็นการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น/แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่  
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.00 รองลงมือคือ บุคลากรสามารถน าเสนอความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.40 และประเด็นผู้ด าเนินรายการจับประเด็น/สรุป
ประเด็นได้ชัดเจนอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.40 ตามล าดับ 
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ส าหรับด้านเนื้อหาที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 โดยเรียงเป็น
รายประเด็นตามล าดับ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้ถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.81 รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
90.40  
ข้อเสนอแนะของกิจกรรม ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ข้อเสนอแนะกับสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศูนยก์ารศึกษา ตรัง ศูนยก์ารศึกษา ล าปาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี และส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
- ควรจัดอบรมการสอบภาษาอังกฤษ อบรมการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร
- สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมขึ้น มีความเหมาะสม เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ

ให้บุคลากร 
- ควรมีการจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์กับ

บุคลากรและองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
- เงินชดเชยการออกจากงานหรือการเลิกจ้างท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยควร
- ควรจัดโครงการส่งเสริมหรือการพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนางาน และควรจัดอบรแบบมี

วุฒิบัตรเพ่ือใช้ท าผลงานและพัฒนางานที่ท า 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากส่วนกลางทุกสัปดาห์ เพ่ือบุคลากรตามศูนย์การศึกษา

จะได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
- สภาคณาจารย์ฯ ควรเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ รับฟัง

ความคิดเห็นจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสะท้อนกลับสู่มหาวิทยาลัย 
- อยากให้สภาคณาจารย์ฯ ร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัย

เพ่ือการอยู่รอดในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เช่น การจัดอบรมต่างๆ การประสานงานด้านวิชาการ 
เป็นต้น 

- ขั้นตอน/กระบวนการขอท าต าแหน่งของสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมไปถึง
กระบวนการเพ่ือประสามนงานในการเขียนผลงาน/(คู่มือ) ที่ถูกต้อง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองในสายงานตามทิศทางของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการท างาน 

- มหาวิทยาลัยควรมีการออกหนังสือสนับสนุนและรับรองให้บุคลากรในสังกัด สกพ.
(ครูประจ าสระว่ายน้ า) สามารถไปสอบ/ต่อใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้  

- การต่ออายุสัญญาพนักงานมหาวิทยลับที่เกษียณอายุ
- ประเด็นการประกันสุขภาพกลุ่ม กรณีบุคคลากรไม่ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- พัฒนาบุคลากร ให้ความรู้เรื่องกฏหมายและระเบียบการท างานอย่างเข้าใจง่าย โดยมี

ตัวแทนของฝ่ายกฏหมายมาใหความรู้แก่บุคลากรในศูนย์การศึกษา รวมถึงสายบริการอย่างทั่วถึง 
กระชับ และเข้าใจง่าย 

- ควรมี การท า  workshop เ พ่ือ  communicative English and TOEIC improve
meant ระหว่าง English team มสด. กทม.  กับ English team ศูนย์การศึกษาและวิทยาเขต 
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- ควรจัดการสมนาสัญจรลักษณะนี้ ทุกๆ 3 เดือน
- การน าเสนอให้มี Best Practice ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
- ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากร และแนวทางการท างานร่วมกัน
- ควรมีการท าวิจัยในหัวข้อที่ไม่ใช่อัตลักษณ์
- มหาวิทยาลัยควรก าหนดรูปเเบบในการอธิบายขั้นตอนและวิธีการเพ่ือเตรียมตัวต่อ

สัญญาในเเต่ละสายงานให้ชัดเจน เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ และการขยายระยะเวลาในการต่อสัญญา 
- การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร
- ควรมีมาตราการหรือแนวทางเพ่ือให้การช่วยเหลือหรือดูแลบุคลากรกรณีบุคลากรติด

เชื้อโควิด 
- อยากให้จัดโครงการกีฬาเพ่ือบุคลากรทุกศูนย์จะได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นที่ 2 ความต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความสุขในการท างานของบุคลากร  
ศูนยก์ารศึกษา ตรัง ศูนยก์ารศึกษา ล าปาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี และส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
- การท างานที่อยู่ภายใต้ความกดดัน ความอยู่รอดการปรับตัวกับนโนบายต่าง  ๆ ของ

มหาวิทยาลัย การท างานอย่างไรให้มีความสุขในรั้วสวนดุสิต 
- การท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากร
- ความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการที่ท าให้มีขวัญก าลังใจในการท างานที่เหมาะสมจาก

ผู้บริหาร และรับฟังเสียงบุคลากร 
- ในสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เราควรให้ก าลังใจซึ่งกันและกันอย่างไร
- การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและมั่นคงในสายงาน
- การใช้ชีวิตและการปรับตัวในยุค Matarverse
- แนวทางการสร้างองค์กร์แห่งความสุขและยั่งยืน การเสริมสร้างก าลังใจ สิ่งที่จะช่วยพัฒนา

ให้สามารถอยู่รอด ได้ ในยุคปัจจุบัน 
- การบริหารด้านการเงินและสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น สวัสดิการต่าง ๆ

การวางแผนการเงิน การดูแลสุขภาพ วางแผนชีวิตก่อนเกษียณ การสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานในทุกสายงาน 

- ความแตกต่างระหว่างสวัสดิการของบุคลากรทั้งที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และไม่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

- ควรมีการสื่อสารกันมากขึ้น และควรให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ได้รู้จักกันมากข้ึน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาวะ วัฒนธรรมองค์กร  การท างานเป็นทีม ความมั่งคงใน

สายงาน 
- ควรมีการจัด KM กับ บุคลากรที่มี Life Balance ที่ดี
- การปรับตัวของบุคลากร แนวทางการใช้สื่อและเทคโนโลยีทั้งในการเรียนการสอนและ

การสื่อสาร 
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- การท างานร่วมกันด้วยความสนุกและมีความสุข หรือการท างานอย่างไรให้มีความสุข
หรือวิธีคิด ความสุขที่จับต้องได้จากการท างาน การพัฒนาตนอย่างไรให้อยู่ได้อย่างภาคภูมิ ส่งก าลังใจ
ให้กันในวันที่ใจละลาย  การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน เป็นต้น 

ประเด็นที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ บุคลากรมีอุปสรรคใดบ้าง 
ศูนยก์ารศึกษา ตรัง ศูนยก์ารศึกษา ล าปาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี และส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

- การติดต่อสื่อสารเกิดความล่าช้าในประเด็นที่ส าคัญๆ
- ระบบสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องขาดหายในบางช่วงจังหวะ
- ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น บุคลากรสนทนาแลกเปลี่ยนน้อย
- การเดินทางในการร่วมกิจกรรมจากสถานการณ์โควิท
- อยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ หรือสภาคณาจารย์มาเยื่ยมที่ศูนย์การศึกษา
- ควรเพิ่มเติมข้อมูลและแนวทาง
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่อนข้างล้าสมัยของบุคลากร สัญญาณไม่เสถียร
- เวลาน้อยส าหรับการน าเสนอปัญหาที่ต้องแจงรายละเอียดแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกัน
- ติดภารกิจอ่ืนท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้
- ช่วงเวลาในการเข้าร่วมประชุมตรงกันหลายงาน

รูปภาพกิจกรรม 
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กิจกรรม เผยแพร่ข้อมลูเพื่อสร้างความภาคภมูิใจในมหาวิทยาลัยผ่านสื่อ 

“สรรสาระ” 
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โครงการเสริมสร้างความรู้ เรือ่ง กฎหมายล าดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ห้อง Online Learning 10 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 

ผ่านระบบ Microsoft team 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พ.ศ. 2558 
2. เ พ่ือส่ง เสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อบังคับว่ าด้ วย

การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ การร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ การด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการของข้อบังคับ
แต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการน าไปใช้เพ่ือปฏิบัติงานของบุคลากร 
ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558
2. บุคลากรเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
การด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง  

3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการของข้อบังคับแต่ละฉบับ
ที่เก่ียวข้องและส่งผลต่อการน าไปใช้เพื่อปฏิบัติงานของบุคลากร 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

บุคลากรสามารถปฏิบัติตนและน าองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในหน้าที่
หรือช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่น้อยกว่า 50 คน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้รับความรู้ 

ความเข้าใจ มากขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน 
สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

เรื่อง กฎหมายล าดับรองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Online Learning 10 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 ผ่านระบบ Microsoft team 
โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนภูมิ  มาประเสริฐ นิติกรช านาญการ สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย 
(กองกฎหมาย) ซึ่งหัวข้อดังกล่าวจัดบรรยายขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ การร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ การด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง  มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการของข้อบังคับแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการน าไปใช้
เพ่ือปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในหน้าที่หรือช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งการบรรยายดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  90 คน แต่มีผู้ประเมินผลการจัด
กิจกรรมครั้งนี้จ านวน  53 คน สามารถสรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้  กฎหมายล าดับรอง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

รายการ จ านวน 
(53 คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ
- ชาย
- หญิง

19 
34 

35.85 
64.15 

2. สายการปฏิบัติงาน
- สายบริการ
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุนวิชาการ

1 
5 
47 

1.89 
9.43 
88.68 

3. สังกัด
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โรงเรียนการเรือน
- โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
- โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี

4 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
5 

7.55 
1.89 
13.21 
1.89 
3.77 
3.77 
1.89 
9.43 
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รายการ จ านวน 
(53 คน) 

ร้อยละ 

- ศูนย์การศึกษา ล าปาง
- ศูนย์การศึกษา นครนายก
- ศูนย์การศึกษา หัวหิน
- ศูนย์การศึกษา ตรัง
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- กองกลาง
- กองกฎหมาย
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

8 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
7 
1 

15.09 
5.66 
1.89 
3.77 
3.77 
1.89 
1.89 
7.55 
13.21 
1.89 

4. เนื้อหาในการอบรมตรงกับความต้องการ
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

34 
15 
4 

64.15 
28.30 
7.55 

5. รูปแบบและวิธีการอบรมมีความเหมาะสม
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

37 
11 
5 

69.81 
20.75 
9.43 

6. คุณภาพของเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

34 
15 
4 

64.15 
28.30 
7.55 

7. ระยะเวลาในการอบรม
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

29 
19 
5 

54.72 
35.85 
9.43 

8. ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

36 
14 
3 

67.92 
26.42 
5.66 

9. วิทยากรมีการล าดับเนื้อหา และบรรยายได้อย่างครบถ้วน
- เห็นด้วย
- เฉยๆ

34 
17 

64.15 
32.08 
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รายการ จ านวน 
(53 คน) 

ร้อยละ 

- ไม่เห็นด้วย 2 3.77 
10. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ตาม
ระยะเวลาที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม

- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

37 
13 
3 

69.81 
24.53 
5.66 

11. วิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็นและชัดแจน
- เห็นด้วย
- เฉยๆ
- ไม่เห็นด้วย

36 
14 
3 

67.92 
26.42 
5.66 

ข้อเสนอแนะของกิจกรรม 
- อยากให้บรรยายกฎหมายล าดับรอง ฉบับอ่ืน ๆ
- ระยะเวลาในการให้ความรู้ค่อนข้างน้อย แต่โดยภาพรวมแล้ววิทยากรให้ความรู้และสามารถ

สรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างเข้าใจง่าย 
- เวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป
- การน าเสนอควรเป็นการสรุปเป็นสไลด์ หรือ infographic หากต้องการอ้างอิงเนื้อหา

สามารถแทรกไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลด 
- ควรมีกรณีตัวอย่างยกมาให้เห็นประเด็นมากขึ้น
- ควรจัดกิจกรรมให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ที่บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทุกคนได้รับ และได้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนไป 
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รูปภาพกิจกรรม 
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โครงการ SDU ร่วมใจ.. หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม 
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ ์2565 เวลา 12.30 – 16.30 น. 

ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft teams 
และ หอ้ง Virtual Learning 01 อาคาร 2 ชัน้ 1 

หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย จรรยาบรรณ สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ ร่วมกับส านักงานมหาวิทยาลัย ไดศ้ึกษาข้อมูลการใช้เงินกองทุนสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563 ค่าใช้จ่ายส่วนของการรักษา 
แบบประกันกลุ่ม พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ส่งผลให้รายจ่ายต่อบุคคลเพิ่มสูงขึ้น  

ดังนั้นสภาคณาจารย์และพนักงานและส านักงานมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญในการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเองและมหาวิทยาลัย  จึงมีความประสงค์
ที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับส านักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีให้กับ
บุคลากรได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่มาควบคู่กับค่าใช้จ่ายบุคลากรสามารถดูแลสุขภาพของ
บุคลากรตนเองแบบองค์รวม เพ่ือผลในทางเวชศาสตร์ชะลอวัย และหลักการดูแลตนเองตามหลัก
วิชาการท่ีถูกต้อง อีกท้ังสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ และศักยภาพของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
2. เพ่ือส่งเสริมขวัญและก าลังใจของบุคลากร

ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. บุคลากรมีการตระหนักใส่ใจการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนมากข้ึน
2. บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตใจที่เข้มแข็งมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอุบัติใหม่น้อยลง

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของสุขภาพ และหันกลับมาดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น
2. บุคลากรมีความเข้าใจถึงการเลือกใช้สิทธิรักษาพยาบาลที่ เหมาะสมต่อตนเอง

โดยไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น 
3. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ประกันกลุ่มของมหาวิทยาลัยมากข้ึน

กลุ่มเป้าหมาย 
1. บุคากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทุกต าแหน่ง จ านวน 50 คน
2. นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80 คน 
เชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน 

โครงการ SDU ร่วมใจ.. หนุนสู้โรคภัย ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม ได้จัดการอบรม
ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 
อาหารและโภชนาการม, การท า IF และการปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยได้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 237 คน เกินกว่าจ านวนที่ตั้งไว้ แต่มีผู้ประเมินผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้จ านวน 190 คน และ
สามารถสรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้  

รายการ จ านวน 
(190 คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ
- ชาย
- หญิง

42 
148 

22 
78 

2. สายการปฏิบัติงาน
- สายบริการ
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุนวิชาการ

3 
26 
161 

2 
14 
85 

3. สังกัด
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โรงเรียนการเรือน
- โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
- โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี
- ศูนย์การศึกษา ล าปาง
- ศูนย์การศึกษา ตรัง
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3 
7 
17 
32 
6 
2 
7 
17 
6 
8 
11 
14 
7 

2 
4 
9 
17 
3 
1 
4 
9 
3 
4 
6 
7 
4 
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รายการ จ านวน 
(190 คน) 

ร้อยละ 

- ส านักกิจการพิเศษ
- ส านักเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- กองกลาง
- กองกฎหมาย
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองประชาสัมพันธ์
- สวนดุสิตโพลล์
- ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิค
- ส านักงานมหาวิทยาลัย
- อ่ืนๆ

2 
3 
1 
2 
6 
6 
3 
4 
2 
10 
7 
5 
2 

1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
5 
4 
3 
1 

4. เนื้อหาในการอบรมตรงกับความต้องการ
- มากที่สุด
- มาก
- ปานกลาง

90 
86 
14 

47.4 
45.3 
6.3 

5. รูปแบบและวิธีการอบรมมีความเหมาะสม
- มากที่สุด
- มาก
- ปานกลาง

81 
94 
15 

42.6 
49.5 
6.8 

6. คุณภาพของเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
- มากที่สุด
- มาก
- ปานกลาง

69 
95 
26 

36.3 
50.0 
12.1 

7. ระยะเวลาในการอบรม
- มากที่สุด
- มาก
- ปานกลาง

61 
95 
34 

32.6 
50 

16.8 
8. ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

- มากที่สุด
- มาก
- ปานกลาง

99 
88 
3 

52.1 
46.3 
1.1 
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รายการ จ านวน 
(190 คน) 

ร้อยละ 

9. วิทยากรมีการล าดับเนื้อหา และบรรยายได้อย่างครบถ้วน
- มากที่สุด
- มาก
- ปานกลาง

85 
101 
4 

44.7 
53.2 
1.6 

10. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ตาม
ระยะเวลาที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม

- มากที่สุด
- มาก
- ปานกลาง

79 
102 
9 

41.6 
53.7 
4.2 

11. วิทยากรตอบค าถามได้ตรงประเด็นและชัดแจน
- มากที่สุด
- มาก
- ปานกลาง

74 
98 
18 

39.0 
51.6 
4.2 

ข้อเสนอแนะของกิจกรรม 
- อยากให้ขยายเวลาอบรมแต่ละช่วงให้นานกว่านี้
- ถ้าเป็นการอบรมแบบ on-site จะสนุกมากขึ้น
- อยากให้มีอบรมเก่ียวกับสุขภาพมากข้ึนอีก
- วิทยากรบรรยายดีมาก ไม่ง่วงเลย
- สัญญาณไม่ค่อยเสถียร
- เพ่ิมตัวอย่างการปฏิบัติเพ่ิมขึ้น
- บรรยายดี น าไปใช้ได้
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รูปภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก ก : สถิตเิกีย่วกับการประชุมประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ประจ าปี 2563 – 2565 (ตลุาคม 2563 – พฤษภาคม 2565) 

ตารางร้อยละของการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจ าปี 2563 – 2565 
(ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2565) 

ครั้งที ่
วันประชุม 

(ตามปฏิทินการประชุม) 
ร้อยละของกรรมการที่เข้า

ร่วมประชุม 
8(17)/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 100 
9(18)/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 98 
10(19)/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 100 
11(20)/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 99 
1(21)/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 100 
2(22)/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 100 
3(23)/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 99 
4(24)/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 100 
5(25)/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 100 
6(26)/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 100 
7(27)/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 100 
1(28)/2565 วันที่ 19 มกราคม 2565 100 
2(29)/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 100 
3(30)/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 100 
4(31)/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 100 

จ านวน 15 ครั้ง 
ภาพรวมเฉลี่ยของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 99.73 
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ภาคผนวก ข : สรุปงบประมาณการจัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ประจ าปี 2563 – 2565 (ตลุาคม 2563 – พฤษภาคม 2565) 

ตารางสรุปงบประมาณการจัดประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจ าปี 2563 – 2565 
(ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2565) 

การประชุมครั้งที่ /วันที่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย รวม 
8(17)/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 29,000 4,770 33,770 
9(18)/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 26,000 4,770 30,770 

10(19)/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 29,000 4,770 33,770 

11(20)/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 26,000 4,770 30,770 

1(21)/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 29,000 4,770 33,770 

2(22)/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 29,000 4,770 33,770 

3(23)/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 27,500 4,770 32,270 

4(24)/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 29,000 560 29,560 
5(25)/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 29,000 420 29,420 

6(26)/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 29,000 490 29,490 
7(27)/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 29,000 420 29,420 
1(28)/2565 วันที่ 19 มกราคม 2565 29,000 490 29,490 

2(29)/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 29,000 350 29,350 
3(30)/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 29,000 350 29,350 
4(31)/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 29,000 350 29,350 

รวมทั้งสิ้น 427,500 36,820 464,320 
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ภาคผนวก ค : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2558 
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