
 ๑ 

รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์
------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าประชุม 

๑. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ   คณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๒. รศ.เล็ก สมบัติ     รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๓. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๔. ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง    หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน 
๕. นางนภา เศรษฐกร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. อ.ชลธิชา พนัธุ์พานชิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. อ.นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสมชาย ไมตร ี    เลขานุการ 
๑๐. นางนิตยา ทองสุขด ี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ลาประชุม 
๑. รศ.ระพีพรรณ ค าหอม   หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๒. อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง    รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
๓. นางนนทนิี เพ็ชญไพศิษฏ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางอัญชลี ศิลาเกษ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางปิยะฉัตร ชืน่ตระกูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รศ.อภิญญา เวชยชัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๙.๓๐ น.  
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้ง 
 

 ๑.๑ การคัดเลือก/บรรจุอาจารย์/อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

  การคัดเลือก/บรรจุอาจารย์   
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณ 

และอัตราที่ได้รับเพิ่มนั้น ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
จ านวน ๑ คน สังกัดภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มช านาญการสวัสดิการผู้สูงอายุ คือ นางสาว เอกจิตรา 
ค ามีศรีสุข จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การละคร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,           



 ๒ 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก สังคม
สงเคราะหศ์าสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสังคม) โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖    

นอกจากนี้ การคัดเลือกอาจารย์ที่ยังเหลืออีก ๒ ต าแหน่ง ก็ได้เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการอ่าน
ผลงานวิชาการ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติบรรจุต่อไป 
 
  อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ   
  รองศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน  อดีตอาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งได้เสนอ
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ ได้รับโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ 
ตอนพิเศษ ๕๖ ง วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน้า ๑๖ 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 ๑.๒ ผลประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปกีารศึกษา ๒๕๕๕ 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งระดับคณะและภาควิชา มีผลการประเมินสรุปดังนี้ 

๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ , คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอก ซึ่งการประเมินครั้งนี้ นอกจากจะมีการตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
แล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง คือ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งการเยี่ยมชม
คณะฯ และสังเกตการณ์การเรียนการสอนอีกด้วย จากผลการประเมิน พบว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มี
คุณภาพการศึกษาในระดับ “ดี” มีผลการประเมิน ๔.๓๑  

๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับภาควิชา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มีผลการประเมิน ๓.๙๗  คะแนน มีคุณภาพการศึกษาในระดับ “ดี”  ส่วนภาควิชาการพัฒนา
ชุมชน มีผลการประเมิน ๔.๓๕ คะแนน มีคุณภาพการศึกษาในระดับ “ดี” เช่นกัน 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 ๑.๓ การก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ก.พ.ร.)  
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๓ ด้าน คือ  ๑) ด้านประสิทธิผล ประกอบด้วย การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ความเป็น
นานาชาติ  มหาวิทยาลัยประชาชน และระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕,  
๒) ด้านประสิทธิภาพ เป็นตัวบ่งชี้ทางด้านแผน การบริหารความเสี่ยง การเงินและงบประมาณ  และ ๓)  ด้านการ



 ๓ 

พัฒนาองค์กร เป็นตัวบ่งชี้ทางด้านการปรับปรุงตัวบ่งชี้การปฏิบัติราชการ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ และ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 ๑.๔ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 
บัดนี้ การคัดเลือกหลายหลักสูตรได้เสร็จสิ้นแล้ว มผีลการคัดเลอืกดังนี้ 
 

ระดับปริญญาตร ี ๔๓๗ คน 
๑) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต ๒๗๔ คน    
๒) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ศูนยล์ าปาง ๑๖๓ คน 

ระดับปริญญาโท / ภาคปกติ ๘ คน 
๓) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ๕ คน 
๔) พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ๓ คน 

ระดับปริญญาโท / ภาคพิเศษ ๑๖๙ คน 
๕) สส.ม. สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสงัคม ๕๐ คน 
๖) ศศ.ม. สาขาการบริหารงานยุติธรรม ๓๙ คน 
๗) พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ๑๘ คน 
๘) พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต ๓๗ คน 
๙) สส.ม. สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสงัคม ศูนย์ล าปาง ๒๗ คน 

ระดับปริญญาเอก / ภาคปกต ิ ๒ คน 
๑๐) สส.ด. สาขาการบริหารสังคม  ๒ คน  
รวม ๗๘๗ คน 

 
จ านวนนักศึกษาดังกล่าว อยู่ระหว่างการรอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา อาจจะมีนักศึกษาบางส่วน

สละสิทธิ์ และจ านวนลดต่ ากว่าเดิม   
ส าหรับหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตภาคพิเศษนั้น อยู่ระหว่างการขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

ไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ส่วนสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ศูนย์ล าปาง อยู่ระหว่าง
การสอบคัดเลือก 

อนึ่ง เนื่องจากมีหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษา
ร้อยละ ๕๐ จ านวน ๓ หลักสูตร คือหลักสูตรปริญญาโท-เอก ภาคปกติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องปิดหลักสูตร และ
กองบริการการศึกษา ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ.๐๕๑๖.๐๖/ว.๒๐๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ขอให้คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ พิจารณาปิดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้ว :-  ๑)  มีมติปิด
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต หลักสูตรภาคปกติ เริ่มในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  ๒) ยืนยันการเปิด
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร



 ๔ 

สังคม เนื่องจากเห็นว่ายังมีความจ าเป็นต่อสังคม โดยมีแผนจะปรับปรุงหลักสูตรด้วยการควบรวมหลักสูตรทั้ง ๒ 
เข้าเป็นหลักสูตรเดียวกัน คือ หลักสูตรโทควบเอก 

ที่ประชุมรบัทราบ 

๑.๕ การจัดสัมมนาวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 
ระดับชาติ คร้ังที่ ๒  

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมไทย มี
ก าหนดจะจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
หัวข้อเรื่อง  “ความหลากหลายทางสังคม : ประเด็นท้าทายทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์” วันศุกร์ที่ 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ หลานหลวง กรุงเทพฯ  โดยภาคเช้า จะเป็นการอภิปราย ส่วนภาค
บ่าย จะเป็นการน าเสนอผลงานของบัณฑิต  ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรับผลงานเข้าน าเสนอ (Call for Papers) และ
การอ่านผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยจะเปิดรับผลงานจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 

๑.๖ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วนั้น จากการด าเนินการในไตรมาสที่ ๑-๒ มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้  

ประเภท ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวมจ านวน หมายเหตุ 

แผนรายรับ ๖,๔๗๐,๖๐๐ ๔๔๓,๐๐๐ ๖,๘๔๔,๗๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๓,๘๒๘,๓๐๐  
แผนรายจ่าย ๒,๖๒๓,๒๒๕ ๓,๕๘๐,๗๒๕ ๔,๕๒๖,๒๒๕ ๔,๐๓๒,๐๒๕ ๑๔,๗๖๒,๒๐๐  

ผลรายรับจริง ๔,๘๘๔,๐๓๒ ๗๓๓,๙๑๗   ๕,๖๑๗,๙๔๙  
ผลรายจ่ายจริง ๒,๑๓๔,๙๓๙ ๓,๐๗๙,๕๘๗   ๕,๒๑๔,๕๒๖  

 
 จากการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๑-๒ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีรายรับจริง รวมจ านวน 

๕,๖๑๗,๙๔๙ บาท และจ่ายจริง รวมจ านวน ๕,๒๑๔,๕๒๖ บาท ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว มีรายรับมากกว่ารายจ่าย 
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๑.๗ การประเมินตนเองของผู้บรหิารตามตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บรหิารทกุระดับ   
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ โดยให้มีการประเมิน

ตนเองของสภาสถาบัน และการประเมินผู้บริหารด้วยนั้น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๔) ได้มีการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว โดยมีการประเมินดังต่อไปนี้ 

๑) การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เปน็แบบประเมิน
ที่จะขอให้กรรมการประจ าคณะทุกท่าน เปน็ผู้กรอก/ประเมินตนเอง 



 ๕ 

๒) การประเมินตนเองของผู้บริหาร เป็นแบบประเมินทีจ่ะขอให้ผู้บริหารทุกท่าน เป็นผู้กรอก/
ประเมินตนเอง 

๓) การประเมินผูบ้ริหาร โดยก าหนดประเมินผูบ้ริหารระดับรอง/ผูช้่วยคณบดี  โดยขอให้รอง/
ผู้ช่วยคณบดี เขียนรายงานผลการปฏิบัติ ตามภาระงานที่ได้รบัมอบหมาย และขอให้
กรรมการประจ าคณะ/ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นผู้อ่านผลงานและให้คะแนน 

 

 ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประเมินกรรมการประจ าคณะ/ผู้บริหาร ว่าจะใช้แบบ
ประเมิน/แนวทางการประเมินในปีที่ผ่านมา หรือมีการแก้ไขประการใด  

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีความเห็นให้ใช้แบบประเมิน และวิธีการประเมินเชน่เดียวกับปทีี่ผ่านมา 
 

๑.๘ การอบรมหลักสูตรด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์   
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับสมาคมนักสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดท าโครงการอบรมหลักสูตรด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ โดยจัด
อบรมให้กับนักสังคมสงเคราะห์ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่ใช่วุฒิสังคมสงเคราะห์ และมี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี เพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตามมาตรา ๑๑ (๒) ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖ และเข้าสู่กระบวนการขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต โดยก าหนดให้มีการอบรม (หลักสูตร 
๔๘ ชั่วโมง หรือ ๖ วัน) จ านวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๑๑๑ คน ในช่วงระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ หลานหลวง กรุงเทพฯ   

นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สังคมสงเคราะห์ มีความจ าเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ และ
สามารถปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ได้ ในการนี้ คณะฯ ได้ส่งอาจารย์ รวมทั้งเวียนแจ้งให้อาจารย์ เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้วยแล้ว 

ที่ประชุมรบัทราบ และเสนอว่า ขอให้แจ้งคณาจารย์ผู้เกษียณ และผู้ทรงคุณวฒุิ ที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ทราบและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้วย 

 
๑.๙ การจัดท ามาตรฐานการศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคม   

เครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม ๘ สถาบัน โดยการ 
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  

ส าหรับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และนโยบายสังคม เมื่อได้รับการรับรองจาก 
สกอ.แล้ว สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ดังกล่าวด้วย  

ที่ประชุมรบัทราบ 



 ๖ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 

  การรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
 

 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่๑/๒๕๕๖ โดยไม่แก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ การปรับหลักสตูรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๖ 
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ส่งให้มหาวิทยาลัยไปแล้ว โดยมีก าหนดเปิดใช้
หลักสูตรปรับปรุงใหม่พร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖ และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแล้วนั้น  ในการนี้ สกอ. ได้พิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร สส.บ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามหนังสือที่ ศธ 
๐๕๐๖(๔)/๕๐๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์สาสตร์ อีก ๓ หลักสูตร คือ 

๑) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๔)/๓๕๒ ลง
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖  

๒) รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ฉลับปี ๒๕๕๓ 
(แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ตามหนังสือที่ ศธ 
๐๕๐๖(๔)/๕๗๙๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ 

๓) รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรม ฉบับปี ๒๕๕๓ (แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๕๖ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๔)/๖๓๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรบัทราบ 

๓.๒ การพัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ
  ตามที่ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม (Bachelor of Arts in 
Social Welfare) ภาคภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และต่อมา มหาวิทยาลัยได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็น
หลักสูตรนานาชาตินั้น  ในการนี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ปรับเป็น
หลักสูตรนานาชาติและเสนอมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีการเปลี่ยนหลักสูตรเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสังคม (Bachelor of Arts in Social Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.๑) สาขาสังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคม 



 ๗ 

  หลักสูตร ศศ.บ. (นโยบายสังคม) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑) สร้างบัณฑิตให้
มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะและจริยธรรมด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม ตลอดจนความสามารถใน
ทางการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ช่วยให้การปฏิบัติงานในการจัดหรือบริหารงานสวัสดิการใน
ระดับทั่วไปในองค์กรระดับประเทศหรือต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๒) พัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการจัดบริการอย่างเป็นระบบ  และริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะรองรับวัตถุประสงค์ใน
ข้อที่ ๑  และ ๓) พัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิจัยขั้นพื้นฐานและมีความริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
กระบวนการท างานได้อย่างเหมาะสม มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวน ๑๒๐ หน่วยกิต ด าเนินการใน
ลักษณะโครงการเลี้ยงตัวเอง  จัดการเรียนการสอนที่ ท่าพระจันทร์ ก าหนดเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๕๐ 
คน โดยเร่ิมในปีการศึกษา ๒๕๕๖  

ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อสังเกตว่า สาขาวิชานโยบายสังคม (Social Policy) น่าจะเป็น
การศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก มากกว่าที่จะเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนั้น ชื่อสาขานโยบาย
สังคม น่าจะยังไม่ดึงดูดความสนใจเท่ากับชื่อสาขาวิชาสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ดังนั้น จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 

 
๓.๓ การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาการบริหารงานยุติธรรม 
  ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยการเสนอของสาขาการบริหารงาน

ยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ได้เห็นชอบในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการปริญญาโท สาขาการ
บริหารงานยุติธรรม เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จ านวน ๓ คน 
คือ พลต ารวจโท ภาณุ เกิดลาภผล, นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช และนายนัทธี จิตสว่าง และได้เสนอมหาวิทยาลัย
ไปแล้วนั้น ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓./๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติ
รับทราบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว และเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบใน
ล าดับต่อไปแล้ว 

ที่ประชุมรบัทราบ และเสนอให้ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจยั เป็นผูป้ระสานงานไปที่หลักสตูร
ต่าง ๆ เพื่อให้เสนอรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นผู้เชีย่วชาญต่อไป 

 
๓.๔ การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ตามที่กรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น  ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างน าเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในระเบียบดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 



 ๘ 

๓.๕ การปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะฯ ชั้น ๓ ท่าพระจันทร์ และชั้น ๑ ศูนย์รังสิต 
 ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ชั้น ๑ ศูนย์รังสิต เป็นพื้นที่กิจกรรมนักศึกษา และปรับปรุงชั้น ๓ ท่าพระจันทร์ เป็นห้องบรรยาย และห้อง
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ นั้น  บัดนี้ การปรับปรุงได้ด าเนินการเสร็จสิ้น มีการตรวจรับงาน และเปิดใช้เรียบร้อยแล้ว 
ตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา  
 
 ๔.๑ ขออนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) คณะฯ ได้จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ดังนี้  
 

  ๔.๑.๑ รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
   ๑.๑) ประมาณการรายได้ทีจ่ะน ามาตัง้เป็นงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗ ดังนี ้
    ๑.๑.๑)  เงินอุดหนุนทั่วไปจากมหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)  ๙,๖๖๘,๑๐๐ บาท 
    ๑.๑.๒)  ประมาณการก าไรสุทธโิครงการบริการสังคม          ๙๙๗,๕๗๐ บาท 
              (๕๓๗,๕๗๐.๔๓  บาท) + กองทุนส่งเสริมการวิจัย  

 (๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)  
                  ๑.๑.๓)  ประมาณการดอกผลจากการลงทุน      ๑๐๗,๐๐๐ บาท 
    ๑.๑.๔)  เงินสะสม (๕%)      ๗๑๘,๑๒๘ บาท 
    รวมประมาณการรายได้ทัง้สิ้น               ๑๑,๔๙๐,๗๙๘ บาท 
   ๑.๒) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ๑.๒.๑)  การจัดการศึกษา          ๒,๑๗๕,๒๐๐ บาท 
    ๑.๒.๒)  การวิจัย      ๔๖๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๒.๓)  การให้บริการวิชาการ       ๓๗๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๒.๔)  การสร้างมาตรฐานการท างาน        ๘,๔๘๕,๕๙๘ บาท 
    รวมประมาณการรายจ่ายทัง้สิน้       ๑๑,๔๙๐,๗๙๘ บาท 
 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามเสนอ  
 
  ๔.๑.๒ รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
   ๑.๑) ประมาณการรายได้ทีจ่ะน ามาตัง้เป็นงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗ ดังนี ้
    ๑.๑.๑)  เงินจากค่าหน่วยกิต     ๓,๙๑๙,๓๘๐ บาท 
    รวมประมาณการรายได้ทัง้สิ้น     ๓,๙๑๙,๓๘๐ บาท 



 ๙ 

   ๒.๒) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ๑.๒.๑)  การจัดการศึกษา     ๒,๓๕๘,๖๐๐ บาท 
    ๑.๒.๒)  การวิจัย (ใช้ร่วมกับคณะ)             - 
    ๑.๒.๓)  การให้บริการวิชาการ (ใช้ร่วมกับคณะ)      - 
    ๑.๒.๔)  การสร้างมาตรฐานการท างาน     ๑,๕๔๘,๒๐๐ บาท 
    รวมประมาณการรายจ่ายทัง้สิน้           ๓,๙๐๖,๘๐๐ บาท 
 

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามเสนอ  

  ๔.๑.๓ การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
  เนื่องจากฝ่ายแผนและการคลัง กองแผนงาน ได้ขอให้คณะสังคมสงเคราะห์สาสตร์ จัดท า

งบประมาณจากรายได้หน่วยงาน ล่วงหน้า ๒ ปี คือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยใช้วงเงินอุดหนุนทั่วไป 
(Block Grant) ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นประมาณการรายได้  ในการนี้ คณะกรรมการ
แผนงานและงบประมาณ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิจารณาแล้วเสนอให้ตั้ง
งบประมาณล่วงหน้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพิ่มจากปีปัจจุบัน คือ ปี ๒๕๕๗ ปีละ ๑๐% 

  

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบในการตั้งงบประมาณล่วงหน้า
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพิ่มจากปีปัจจุบัน คือ ปี ๒๕๕๗ ปีละ ๑๐% ตามเสนอ 

 
๔.๒ ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ/ศูนย์ล าปาง 

ขออนุมัติโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และโครงการ
ติดตั้งระบบ VDO Conference จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ของคณะ/ศูนย์
ล าปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) จ านวน ๓ โครงการ คือ 

 

๔.๒.๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์รังสิต 
 เป็นโครงการกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ ประกันคุณภาพ ศิษย์เก่า ท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม กีฬาและสุขภาพ และจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๒๑ โครงการย่อย  
รวมงบประมาณ จ านวน ๔๐๖,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยขออนุมัติจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน ๔๐๖,๔๐๐ บาท (สี่แสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

 

๔.๒.๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ล าปาง 
 เป็นโครงการกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ ประกันคุณภาพ ศิษย์เก่า ท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม กีฬาและสุขภาพ และจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๑๔ โครงการย่อย  



 ๑๐ 

รวมงบประมาณ จ านวน ๔๗๒,๓๕๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยขออนุมัติจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ล าปาง ๔๗๒,๓๕๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

 

๔.๒.๓ โครงการศึกษาภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ ๑-๒ (สค.๒๐๒, สค.๓๐๑) 

รายวิชาการดูงานและสัมมนา (สค.๒๐๑) การพัฒนาเครือข่ายชุมชนสวัสดิการผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ และเวที
ปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ รวมจ านวน ๕ โครงการย่อย รวมงบประมาณ จ านวน 
๗๐๔,๑๗๐ บาท (เจ็ดแสนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยขออนุมัติจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการศึกษาภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๗๐๔,๑๗๐ บาท (เจ็ดแสนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบบาทถ้วน) จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์
ล าปาง 

 
๔.๒.๔  โครงการติดตั้งระบบ VDO Conference เพื่อจัดการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ 

 ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง 
เป็นโครงการติดตั้งระบบ VDO Conference ที่สามารถเชื่อมต่อกันระหว่างคณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง ส าหรับจัดการศึกษา และการบริหารงานของคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (๓ ศูนย์/ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต-ศูนย์ล าปาง x ๒๐๐,๐๐๐ บาท) รวมวงเงินจ านวน 
๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยขออนุมัติจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการติดตั้งระบบ VDO Conference 
เพื่อจัดการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกแสนบาทถ้วน) จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

 

 

 

 



 ๑๑ 

 ๔.๓ ขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร (ฉบบัแก้ไข) 

  ๔.๓.๑ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายวิชาการ 
   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไดม้ีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของอาจารย์ ในส่วนผลสัมฤทธิข์องงาน ซึ่งมีคะแนนรวม ๒,๖๕๐ โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ประกอบดว้ย 
   ๑) งานสอน       ๗๐๐  คะแนน 

๒) งานวชิาการและวิจัย      ๗๐๐  คะแนน 
๓) งานบริการทางวิชาการ     ๕๐๐  คะแนน 
๔) งานบริหารและการมีส่วนร่วม     ๔๐๐  คะแนน 
๕) งานบริการทางวิชาการแก่สังคม     ๒๐๐  คะแนน 
๖) งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมและงานพัฒนานักศึกษา  ๑๕๐  คะแนน 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ตามเสนอ 
 
  ๔.๓.๒ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ในส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ภาระงานที่
รับผิดชอบประจ าตามต าแหน่งงาน ร้อยละ ๙๐ และงานอื่น ๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ ๑๐ โดยปรับ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการตรวจและให้คะแนนจาก ๓ ฝ่าย คือ        
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประเมิน ๒๐ คะแนน เลขานุการคณะ ประเมิน ๓๐ คะแนน และหัวหน้างานประเมิน ๕๐ 
คะแนน (แบ่งเป็น หัวหน้างานในสายงาน ประเมิน ๓๕ คะแนน และหัวหน้างานนอกสายงาน ประเมิน ๑๕ 
คะแนน) 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตามเสนอ โดยให้ข้อเสนอแนะว่า กรณีมีผู้บริหาร และคณาจารย์ มี
ความประสงค์จะร่วมประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ขอให้
เสนอความเห็นไปที่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ประกอบการประเมินในส่วนคะแนนของรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการ ตามข้อเสนอของ รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ในการปรับวิธีการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยจัดให้มีการประเมินในลักษณะ ๓๖๐ องศา คือ 
หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในสายงาน ทุกฝ่ายต่างประเมินซึ่งกันและกัน โดยขอให้จัดท ารายละเอียดเสนอเพื่อ
พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

 ๔.๔ ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารภายในส านักงานเลขานุการคณะ 
ตามที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหาร

ส านักงานเลขานุการคณะฯ เป็นการภายในเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยแบ่งออกเป็นงาน แต่ละงานแบ่งเป็นหมวดตาม
ภารกิจ โดยทุกงานและทุกหมวด ด าเนินการและประสานงานกันทั้งท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์
คลองจั่นนั้น  เนื่องจากปัจจุบัน ภาระงานในแต่ละศูนย์ มีการขยายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมี



 ๑๒ 

ประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้เปลี่ยนแปลงโดยแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานเป็นการภายในออกเป็น ๗ งาน จาก ๔ ศูนย์การศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

๑.   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
        ๑)   งานท่าพระจันทร์ 

๒.   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
       ๒)   งานบริหารและธุรการ 
       ๓) งานบริการการศึกษา 
       ๔) งานคลังและพัสดุ   
       ๕) งานบริการวิชาการ 

๓.  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
       ๖) งานศูนย์ล าปาง 

๔.  ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น  
       ๗)   งานศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น 
     

ส าหรับงานคลังและพัสดุ  ไม่มีการแบ่งแยกตามศูนย์ โดยมีศูนย์กลางการปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์รังสิต 
แต่จะมีการประสานงานทุกศูนย์ ส่วนงานบริการสังคม แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในแยกต่างหากจาก
ส านักงานเลขานุการคณะ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ศูนย์ คือ ศูนย์บริการการศึกษา  ศูนย์บริการวิชาการ  ศูนย์วิจัย
และให้ค าปรึกษา 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างส านักงานเลขานุการคณะฯ ตาม
เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ข้อสังเกตว่า หมวดนโยบายและแผน และหมวดประกันคุณภาพ น่าจะ
เป็นหมวดที่ใหญ่และมีความส าคัญมากกว่าที่จะรวมอยู่ภายใต้งานบริหารและธุรการ  และงานบริการวิชาการ 
ดังนั้น หากมีอัตราก าลังรองรับเพียงพอ และมีการปรับโครงสร้างใหม่ เสนอให้พิจารณาให้ความส าคัญกับงาน
หมวดนโยบายและแผน และหมวดประกันคุณภาพ โดยแยกออกมาเป็นอีกงานหนึ่งต่างหาก ด้วย 

 
 ๔.๕ ขออนุมัติปรับการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามนโยบายรัฐบาลให้แก่พนักงานเงินรายได้ 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามนโยบายรัฐบาลให้แก่พนักงานเงิน
รายได้ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติการปรับ
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุและการปรับค่าจ้างชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์การเพิ่มเงินเดือนของส านักงาน ก.พ. และการปรับเงินเดือนชดเชยให้แก่ข้าราชการ 
นั้น เพื่อให้เป็นไปตามอัตราค่าจ้างแรกบรรจุที่ปรับใหม่และการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามนโยบายรัฐบาล จึงขอ
อนุมัติปรับการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเงินรายได้ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยให้
จ่าย “ค่าจ้างตามอัตราใหม่ รวมกับค่าครองชีพชั่วคราว” แล้ว ต้องไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนและค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ตามแต่ละระดับคุณวุฒิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  



 ๑๓ 

อนึ่ง การปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ และการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามนโยบาย
รัฐบาลให้แก่พนักงานเงินรายได้ครั้งนี้ ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น จึงไม่กระทบต่องบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แต่อย่างใด 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ปรับการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานเงินรายได้ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยให้จ่าย “ค่าจ้างตามอัตราใหม่ รวมกับค่าครองชีพ
ชั่วคราว” แล้ว ต้องไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนและค่าครองชีพชั่วคราวตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ตามแต่ละ
ระดับคุณวุฒิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 

๔.๖ ขออนุมัติร่างประกาศ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร ์
เนื่องจาก ร่างประกาศ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ ยังอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการภาควิชา และที่ประชุมอาจารย์ ดังนั้น จึงขอถอนวาระนี้    
ออกไปก่อน 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืน ๆ (ไม่มี) 

 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
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รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ / ตรวจ 

 
 


