
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๕ 
วนัพฤหสับดีท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกลุ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

-------------------------------- 
 

ผู้เข้าประชุม 
๑. รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ   คณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
๒. รศ.ดร.สรุพล ปธานวนชิ   รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั  
๓. รศ.เลก็ สมบตั ิ   รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา 
๔. อ.ดร.มาด ีลิม่สกลุ    รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 
๕. รศ.กติตยิา นรามาศ    รองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั ิ
๖. อ.ปานรตัน์ นิ่มตลุง    รองคณบดฝีา่ยการนกัศกึษา 
๗. รศ.ระพพีรรณ ค าหอม   หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
๘. ผศ.กมลทพิย ์แจ่มกระจ่าง    หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชมุชน 
๙. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสนิธุ ์   กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๑๐. อ.ชลธชิา พนัธุพ์านิช    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๑๑. นายสมชาย ไมตร ี    เลขานุการ 
๑๒. นางนิตยา ทองสขุด ี    ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 

ผู้ลาประชุม 
๑. นางนภา เศรษฐกร    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๒. นางนนทนิี เพช็ญไพศษิฏ์   กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๓. นางปิยะฉตัร ชืน่ตระกลู   กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๔. นางอญัชล ีศลิาเกษ    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๕. รศ.อภญิญา เวชยชยั    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 

เริม่ประชมุเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรือ่งแจง้ 
 

 ๑.๑ ผลการสรรหาหวัหน้าภาควิชาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
ตามที ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดม้คี าสัง่ที ่๒๑๘/๒๕๕๕ ลงวนัที ่๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕ แต่งตัง้ 

คณะกรรมการสรรหาหวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์นัน้   บดันี้ การสรรหาหวัหน้าภาควชิาฯ ไดเ้สรจ็สิน้ 
และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้มคี าสัง่ที ่๗๗๘/๒๕๕๕ ลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แต่งตัง้ให ้รศ.ระพพีรรณ  
ค าหอม เป็นหวัหน้าภาควิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี คือ ตัง้แต่วันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ ถงึวนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 



 ๒ 

 ๑.๒ อาจารยไ์ด้รบัเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการ ลาศึกษา และกลบัจากการลาศึกษาต่อ 
 ๑) ผศ.พเยาว์ ศรแีสงทอง อาจารยป์ระจ าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารง

ต าแหน่งทางวชิาการเป็น “รองศาสตราจารย์” ตามค าสัง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ที ่๕๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตัง้
พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ลงวนัที ่๒๖ มนีาคม ๒๕๕๕  
  ๒) ผศ.สริพิรรณ ศรมีชียั  อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ลาศึกษาเพื่อท า
วทิยานิพนธ์ในระดบัปรญิญาเอกใหแ้ลว้เสรจ็ ณ Asian Institute of Technology – AIT เมื่อวนัที ่๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ และไดก้ลบัจากลาศกึษาเขา้มาปฏบิตังิานแลว้ เมือ่วนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๕๕  
  ๓) อ.วรีบูรณ์ วสิารทสกุล  อาจารยป์ระจ าภาควชิาการพฒันาชุมชน ไดข้ออนุมตัลิาศกึษาต่อใน
ระดบัปรญิญาเอกภายในประเทศ สาขาประชากรศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นเวลา ๓ ปี คอื ตัง้แต่วนัที ่๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถงึวนัที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้ อยูร่ะหว่างการขออนุมตัจิากมหาวทิยาลยั 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

๑.๓ การจดัอบรมหลกัสตูรผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลกัสตูร ๒  
(ส าหรบัผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์ประเมินคณุภาพ) 

 คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดัใหม้กีารอบรม หลกัสูตรผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 
หลกัสูตร ๒ (ส าหรบัผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา ในระหว่างวนัที ่๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอ้ง สค.๑๐๓ ทา่พระจนัทร ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้้
เขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน และมแีนว
ปฏบิตัใินการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในทีม่มีาตรฐาน  ผูผ้่านการฝึกอบรม จะได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นผู้
ประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่การอบรมครัง้นี้ มทีัง้ผูบ้รหิารและ
คณาจารยข์องคณะ และจากคณะต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัเขา้รว่มฝึกอบรม จ านวน ๔๐ คน 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

๑.๔ การสมัมนาวิชาการระดบับณัฑิตศึกษาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรแ์ละสวสัดิการสงัคม 
ระดบัชาติ ครัง้ท่ี ๑ 

  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์โดยภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์และภาควชิาการพฒันาชุมชน และ
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตรแ์ละสวสัดกิารสงัคม มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิเป็นเจา้ภาพร่วมกนัในการ
จดัสมัมนาผลงานวิชาการระดบับณัฑติศกึษา สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสงัคม ระดบัชาติ ครัง้ที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๔ ในหวัขอ้เรื่อง “โอกาสการเขา้ถงึสวสัดกิารสงัคม คุณภาพชวีติกบัการพฒันาสงัคม” ในวนัที ่๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์บางพลดั กรงุเทพฯ  ซึง่ในงาน จะมทีัง้การอภปิราย และน าเสนอผลงาน
จากวทิยานิพนธแ์ละสารนิพนธข์องนกัศกึษาปรญิญาโท-เอก โดยผลงานทีน่ าเสนอและตพีมิพใ์นเอกสารการประชุม 
(proceeding) จะสามารถน าไปเป็นเอกสารประกอบการขอจบการศกึษาของนักศกึษาตามเงื่อนไขของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาทีจ่ะตอ้งมกีารตพีมิพเ์ผยแพร่บทความจากวทิยานิพนธ์ก่อนจบการศกึษา และน าเป็นไป
ประกอบการประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะฯ ไดอ้กีดว้ย โดยคาดว่าจะมผีูเ้ขา้รว่มงานครัง้นี้ ประมาณ ๒๐๐ คน 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 



 ๓ 

๑.๕ โครงการพฒันาบคุลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มกี าหนดจดัสมัมนาคณาจารย ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เรื่อง “พลงั
การมีส่วนร่วม : กุญแจสู่ทีมที่มีขดีสมรรถนะสูง” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคดิเหน็ และร่วมก าหนดทศิทางเพื่อวางแผน
พฒันาบุคลากรสายวชิาการของคณะฯ ในระหว่างวนัที ่๗-๙ มถิุนายน ๒๕๕๕ ณ ชลพฤกษ์ รสีอร์ท จ.นครนายก 
ซึง่การสมัมนาครัง้นี้ ถอืว่าเป็นการสมัมนาคณาจารยค์รัง้แรกหลงัจากมกีารเลื่อนมาหลายปี 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

 ๑.๖ ผลประเมินตวัช้ีวดัตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (กพร.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
  ผลประเมนิตวัชี้วดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ (กพร.) คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ รอบเวลา ๑๒ เดอืน คอื ตัง้แต่วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔ จากตวัชีว้ดั
ทัง้หมด ๖ ดา้น (คอื ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน, ตวัชีว้ดัเอกลกัษณ์และจุดเน้นของ มธ., 
ตวัชี้วดัดา้นประสทิธผิล, ตวัชี้วดัดา้นคุณภาพ, ตวัชีว้ดัด้านประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ และตวัชี้วดัดา้น
การพฒันาสถาบนั) รวม ๓๗ ตวับ่งชี้ โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า คณะฯ ได้คะแนน 
๔.๓๐๔๖ จากระบบ ๕ คะแนน อยูใ่นระดบัด ี 

  ทีป่ระชุมรบัทราบ และเสนอแนะว่า กรณีตวับ่งชีท้ีม่ผีลการประเมนิในระดบั ๑-๒ คะแนนนัน้ ขอให้
คณะพจิารณาหามาตรการแกไ้ขต่อไป 
 
 ๑.๗ การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสตูรภาคปกติ  ระบบเหมาจ่าย 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดยการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ เมื่อวนัที ่๒๓ มกราคม 
๒๕๕๕ และครัง้ที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๕๕ มมีตใิหม้กีารจดัเกบ็อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบั
บณัฑติศกึษาในระบบเหมาจ่าย ส าหรบันักศกึษารุ่นปีการศกึษา ๒๕๕๕ เป็นตน้ไป ซึง่การเกบ็อตัราค่าธรรมเนียม
ดงักล่าว คณะฯ ไดม้กีารปรบัคา่ธรรมเนียมปฏบิตักิารในระดบัปรญิญาโท-เอกดว้ย โดยเมื่อรวมแลว้ หลกัสตูรภาค
ปกตขิองคณะฯ มกีารจดัเกบ็อตัราคา่ธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายในอตัราโดยประมาณดงัต่อไปนี้  

ที ่ หลกัสตูร จ านวน/ภาค เหมาจ่าย/ภาค รวมตลอดหลกัสตูร 
๑ สส.บ. - ศนูยร์งัสติ ๘ ๑๓,๘๐๐ ๑๑๐,๔๐๐ 
๒ สส.บ. - ศนูยล์ าปาง ๘ ๑๘,๘๐๐ ๑๕๐,๔๐๐ 
๓ พช.ม. ๔ ๒๒,๔๐๐ ๘๙,๖๐๐ 
๔ สส.ม. ๔ ๒๕,๑๐๐ ๑๐๐,๔๐๐ 
๕ สส.ด. (การบรหิารสงัคม) ๖ ๒๙,๑๐๐ ๑๗๔,๓๐๐ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 
 
 
 



 ๔ 

๑.๘ แผนการปรบัปรงุพื้นท่ีตึกคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ท่าพระจนัทร ์ศนูยร์งัสิต และศนูยล์ าปาง 
  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการปรบัปรุง และมีแผนการปรบัปรุงพื้นที่ตึกคณะสงัคม

สงเคราะหศ์าสตร ์ทา่พระจนัทร ์ศนูยร์งัสติ และศนูยล์ าปาง ดงันี้ 
  ๑) การปรับปรุงส านักงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ณ ห้อง ๓๑๐๕ ชัน้ ๑   
อาคารเรยีนรวม ๕ ชัน้ แลว้เสรจ็ และไดด้ าเนินการท าบุญถวายสงัฆทาน และสบืชะตาหลวงแบบลา้นนา เมื่อวนัที ่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

  ๒) การปรบัปรงุพืน้ทีช่ ัน้ ๒ ตกึคณะฯ ศนูยร์งัสติ เป็นส านกังานเลขานุการคณะฯ แทนพืน้ทีช่ ัน้ ๑ 
ทีถ่กูน ้าทว่มเสยีหายเมือ่ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔ ขณะนี้ ไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็ และมกี าหนดจะท าบุญถวายสงัฆทาน 
เพือ่เป็นสริมิงคล และเป็นขวญัก าลงัใจแกค่ณาจารย ์และเจา้หน้าทีก่อ่นเขา้ปฏบิตังิานในส านักงานปรบัปรุงใหม่ ใน
วนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

  ๓) แผนการปรบัปรงุพืน้ทีช่ ัน้ ๑ ตกึคณะฯ ศนูยร์งัสติ ซึง่เป็นส านกังานเลขานุการคณะฯ เดมิทีถ่กู
น ้าท่วมเสยีหาย เป็นพื้นทีก่จิกรรมนักศกึษา โดยไดร้บัอนุมตัิงบประมาณ จากค่าสนิใหม่ทดแทนน ้าท่วม และงบ
ชว่ยเหลอืน ้าทว่มของรฐับาล อยูร่ะหว่างการปรบัปรงุแบบ 

  ๔) การปรบัปรงุพืน้ทีช่ ัน้ ๓ ตกึคณะฯ ทา่พระจนัทร ์ฝ ัง่ทศิตะวนัตก (หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์
๑ หอ้ง และหอ้งบรรยาย ๒ หอ้ง) โดยใชง้บประมาณกองทนุคา่ธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันา อยู่ระหว่างการ
ปรบัปรงุแบบเป็นครัง้สดุทา้ยกอ่นด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

  ๕) แผนการปรบัปรงุพืน้ทีต่กึคณะฯ ทา่พระจนัทร ์เชน่ การปรบัปรุงหลงัคา การปรบัปรุงพืน้ทีช่ ัน้ 
๕ ทัง้หมด-ห้องพกัอาจารย์, การปรบัปรุงพื้นที่ช ัน้ ๓ ฝ ัง่ตะวนัออก-ส านักงานคณบดีและห้องพกัอาจารย์, การ
ปรบัปรงุภมูทิศัน์หน้าตกึของคณะฯ และการปรบัปรงุพืน้ทีด่า้นหลงัตกึ-สมาคมนกัสงัคมสงเคราะห์/สมาคมนักศกึษา
เกา่/โครงการบรกิารสงัคม ซึง่ทัง้หมดอยูร่ะหว่างการขออนุมตังิบประมาณจากงบแผน่ดนิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

นอกจากนี้ ยงัจะมกีารปรบัปรุงห้องโถงชัน้ ๕ ศูนย์รงัสติ โดยตดิตัง้แอรแ์ละซ่อมพื้นทีช่ ารุด เพื่อใช้
เป็นหอ้งอ่านหนังสอื/หอ้งประชุมคณาจารย์ โดยอาจใชง้บประมาณช่วยเหลอืน ้าท่วม และการปรบัปรุงหอ้ง One 
Way Mirror และหอ้งบรกิารใหค้ าปรกึษา ศนูยล์ าปางโดยจดัซื้อวสัดุครุภณัฑใ์นหอ้ง One Way Mirror และหอ้ง
บรกิารใหค้ าปรกึษา ศนูยล์ าปาง  โดยใชง้บประมากองทุนค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันาทีไ่ดร้บัอนุมตัไิป
แลว้ และอยูร่ะหว่างด าเนินการ เป็นตน้ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ และเสนอแนะว่า ควรมกีารจดัท าแนวทางในการดแูลรกัษาความสะอาด และการ
ซ่อมบ ารงุพืน้ทีด่งักล่าวดว้ย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ 

  การรบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๕ 
 
 มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ โดยไมแ่กไ้ข 

 
 
 
 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรือ่งสบืเนื่อง 
 

๓.๑ การปรบัปรงุหลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑิต และ 
หลกัสตูรพฒันาแรงงานและสวสัดิการมหาบณัฑิต 
ตามทีค่ณะฯ ได้ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ และหลกัสูตรพฒันา

แรงงานและสวสัดิการมหาบณัฑติ ผ่านการพจิารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการ
ประชุมครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ เมื่อวนัที ่๑๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕ และเสนอมหาวทิยาลยัไปแลว้ โดยมเีป้าหมายในการใช้
หลกัสตูรใหม ่ในปีการศกึษา ๒๕๕๕ เป็นตน้ไปนัน้  ในการนี้ มหาวทิยาลยั โดยฝา่ยวชิาการ ไดม้บีนัทกึขอ้ความที ่
ศธ๐๕๑๖.๑๖/๔๘๓ ลงวนัที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๕๕ ขอให้เลื่อนแผนการปรบัปรุงหลกัสูตรออกไปเป็นปีการศกึษา 
๒๕๕๖ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยปรบัปรุงหลักสูตรให้
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๕ ใหแ้ลว้เสรจ็ในปีการศกึษา ๒๕๕๕ และ
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖  ทัง้นี้  มหาวิทยาลัย ได้ขอให้ทุกคณะฯ          
สง่หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุใหม้หาวทิยาลยัพจิารณา ภายในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 

  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มคีวามเหน็ว่า เนื่องจากการเปิดรายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูร จะมผีลกระทบต่อ
การบรหิารจดัการ งบประมาณ และภาระงานในการจดัท า มคอ. อกีดว้ย ดงันัน้  จงึเหน็ควรใหข้อคนืหลกัสตูรสงัคม
สงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ เพื่อน ากลบัมาทบทวนจ านวนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูร เพื่อไม่ใหม้รีายวชิาทีเ่ปิด
สอนมากเกนิความจ าเป็น  โดยขอใหค้ณะกรรมการปรญิญาตร ีเป็นผู้น ากลบัมาทบทวน และเสนอขออนุมตัติ่อ
คณะ/มหาวทิยาลยั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด คอื ภายในเดอืนกรกฏาคม ๒๕๕๕ ต่อไป 

 
๓.๒ การเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาโทภาคพิเศษ ณ ศนูยล์ าปาง 

  ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดปรญิญาโทภาคพเิศษ (เรยีนวนัเสาร์-อาทติย์) หลกัสูตร
สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบริหารและนโยบายสวสัดกิารสงัคม ณ ศูนยล์ าปาง ในปีการศกึษา 
๒๕๕๕ เป็นต้นไปนัน้  ขณะนี้ การรบัสมคัรนักศกึษาได้เสรจ็สิ้นแล้ว มผีู้สมคัรเขา้ศกึษาทัง้สิ้น จ านวน ๓๗ คน    
อยู่ระหว่างการสอบคดัเลอืก โดยกระบวนการสอบคดัเลอืกจะแล้วเสรจ็ภายในเดอืนมถิุนายน ๒๕๕๕ และเปิด
การศกึษาในภาค ๑/๒๕๕๕ เป็นตน้ไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
๓.๓ ผลการขออนุมติัใช้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพฒันามหาวิทยาลยัของคณะ 

ตามทีก่รรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ เมื่อวนัที ่๑๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕ ไดใ้ห้
ความเหน็ชอบโครงการขออนุมตัใิชเ้งนิค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยัของคณะ และไดเ้สนอ
มหาวิทยาลยัเพื่อขออนุมตัิเป็นล าดบัต่อไปตามบนัทกึขอ้ความที่ ศธ ๐๕๑๖.๑๖/ร.๒๕๘ ลงวนัที่ ๑๔ มนีาคม 
๒๕๕๕ นัน้   ขณะนี้ มหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการกองทุนฯ และรองอธิการบดฝี่ายการนักศกึษา ได้อนุมตัิ
โครงการ/งบประมาณดงักล่าวแลว้ ประกอบดว้ย 

 
 
 



 ๖ 

๑) โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท  

๒) โครงการสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษา และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์ศนูยล์ าปาง จ านวน ๓๗๙,๐๐๐ บาท  

๓) โครงการจดัตัง้หอ้ง One Way Mirror และหอ้งบรกิารใหค้ าปรกึษา ศนูยล์ าปางเป็น จ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท  

๔) การสนับสนุนโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕ จ านวน ๓๕,๐๐๐ 
บาท  

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
๓.๔ การประเมินตนเองของผู้บริหารตามตวับง่ช้ีท่ี ๗.๑ ภาวะผู้น าของสภาสถาบนั และ 

ผู้บริหารทุกระดบั   
  ตามทีค่ณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครัง้ที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวนัที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้
เสนอแนะใหม้กีารปรบัปรุงแบบประเมนิตนเองของกรรมการประจ าคณะฯ ตามตวับ่งชีท้ี ่๗.๑ ภาวะผูน้ าของสภา
สถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสภาสถาบนั ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา – สกอ. และการประเมนิ
ผูบ้รหิารระดบัรองคณบดนีัน้  ขณะนี้ คณะฯ ไดด้ าเนินการปรบัปรุงแบบประเมนิดงักล่าวเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ 
จงึเสนอใหก้รรมการประจ าคณะฯ พจิารณาดงันี้ 

๑) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ประจ าปีการศกึษา 
๒๕๕๔  เป็นแบบประเมนิทีจ่ะขอใหก้รรมการประจ าคณะทกุทา่น เป็นผูก้รอก/ประเมนิตนเอง 

๒) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร โดยมผีูบ้รหิาร คอื รองคณบดแีละผูช้่วยคณบด ีได้
จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อรบัการประเมนิครัง้นี้ จ านวน  
๗ ทา่น คอื  รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั  รองคณบดฝีา่ยบรหิาร รองคณบดฝีา่ยวางแผน
และพฒันา รองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั ิรองคณบดฝีา่ยการนักศกึษา ผูช้่วยคณบดี
ฝา่ยการศกึษาศนูยล์ าปาง และประธานคณะกรรมการวเิทศสมัพนัธ ์และการศกึษานานาชาต ิ

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตดิงันี้ 
๑) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ขอใหก้รรมการประจ าคณะฯ ทุกท่าน 

เป็นผูก้รอก/ประเมนิตนเอง 
๒) การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผูบ้รหิาร ขอใหค้ณะกรรมการประจ าคณะฯ ผูท้รงคุณวุฒ ิ 

ซึง่เป็นผูแ้ทนหน่วยงาน/สายงานต่าง ๆ เป็นผูอ้า่น/ประเมนิ ประกอบดว้ย 
๒.๑) นางนภา เศรษฐกร, เลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหง่ชาต ิ/ ผูแ้ทนหน่วยงานสงัคมสงเคราะห ์และสวสัดกิารสงัคม 
๒.๒) รศ.อภญิญา เวชยชยั,  นายกสมาคมนกัสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย / ผูแ้ทน

องคก์รวชิาชพี 
  ๒.๓) อ.ชลธชิา พนัธุพ์านิช , ผูแ้ทนสภาอาจารย ์
 
 



 ๗ 

๓.๕ ความคืบหน้าเก่ียวกบัการด าเนินการโครงการบริการสงัคม 
  ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มโีครงการจะรวมการบรหิารจดัการโครงการปรญิญาโทภาคพเิศษ 
เขา้เป็นโครงการเดยีวภายใตโ้ครงการบรกิารสงัคม ตามนโยบายของมหาวทิยาลยันัน้  ขณะนี้  มคีวามกา้วหน้าโดย  

๑) การจดัประชุมคณะกรรมการบรกิารสงัคม ครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ เมื่อวนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เพือ่พจิารณาเกีย่วกบัโครงสรา้งการบรหิารโครงการบรกิารสงัคม การจดัท าประกาศหลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ้่าย
โครงการบรกิารสงัคม และประกาศเรือ่ง การก าหนดอตัราคา่ใชจ้่ายในโครงการบรกิารสงัคม ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
ปรบัปรงุรา่งระเบยีบดงักล่าว กอ่นเสนอคณะกรรมการบรหิารและกรรมการประจ าคณะฯ พจิารณาต่อไป 
  ๒) การคดัเลอืกพนกังานเงนิรายไดป้ระเภทชัว่คราว (ลกูจา้งโครงการบรกิารสงัคม) เพือ่บรรจุเป็น
พนกังานเงนิรายได ้ประเภทประจ า ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป นกัวชิาการเงนิและบญัช ีนกัวชิาการศกึษา 
และผูป้ฏบิตังิานบรหิาร รวมจ านวน ๑๑ อตัรา โดยก าหนดจะเริม่กระบวนการรบัสมคัรและสอบคดัเลอืกในเดอืน
มถิุนายน ๒๕๕๕ เป็นตน้ไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรือ่งพจิารณา  
 

 ๔.๑ ขออนุมติัค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) คณะฯ ได้จัดท าค าขอตัง้
งบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน ดงันี้ (เอกสารวาระที ่๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒) 
  ๑) ค าขอตัง้งบประมาณ ณ ท่าพระจนัทร ์และศนูยร์งัสิต 
   ๑.๑) ประมาณการรายไดท้ีจ่ะน ามาตัง้เป็นงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ ดงันี้ 
    ๑.๑.๑)   เงนิอดุหนุนทัว่ไปจากมหาวทิยาลยั (งบพเิศษ)   ๘,๖๔๖,๒๐๐ บาท 
    ๑.๑.๒)  ก าไรสทุธโิครงการบรกิารสงัคม           ๗๔๗,๑๐๐ บาท 
       (โครงการปรญิญาโทภาคพเิศษและโครงการศนูยฯ์ คลองจัน่) 
    ๑.๑.๓)  ดอกผลจากการลงทนุ (ดอกเบีย้)         ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๑.๔)  เงนิสะสม (๕%)            ๙๓๓,๙๐๐ บาท 
    รวมประมาณการรายไดท้ัง้สิน้                 ๑๐,๔๖๗,๒๐๐ บาท 
   ๑.๒) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยทุธศาสตร ์ดงันี้ 
    ๑.๒.๑)  การจดัการศกึษา       ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท 
    ๑.๒.๒)  การวจิยั             ๔๕๖,๕๐๐ บาท 
    ๑.๒.๓)  การใหบ้รกิารวชิาการ           ๓๕๗,๕๐๐ บาท 
    ๑.๒.๔)  การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (อนุมตัใิชจ้ากกองทุน 

  คา่ธรรมเนียมการศกึษาเพือ่การพฒันา)  
    ๑.๒.๕)  การบรหิาร            ๗,๙๖๓,๒๐๐ บาท 
   รวมประมาณการรายจา่ยทัง้สิน้                   ๑๐,๔๖๗,๒๐๐ บาท 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณา มีมติอนุมตัิค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์จ านวน ๑๐,๔๖๗,๒๐๐ บาท (สบิลา้นสีแ่สนหกหมื่นเจด็พนัสอง
รอ้ยบาทถว้น) 
 



 ๘ 

  ๒) ค าขอตัง้งบประมาณ ณ ศนูยล์ าปาง 
   ๒.๑) มรีายได/้ประมาณการรายไดท้ีจ่ะน ามาตัง้เป็นงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ ดงันี้ 
    ๒.๑.๑)  เงนิจากคา่หน่วยกติ     ๔,๒๕๙,๐๐๐ บาท 
    รวมประมาณการรายไดท้ัง้สิน้     ๔,๒๕๙,๐๐๐  บาท 
   ๒.๒) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยทุธศาสตร ์ดงันี้ 
    ๒.๒.๑)  การจดัการศกึษา      ๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท 
    ๒.๒.๒)  การใหบ้รกิารวชิาการ                 ๕๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๒.๔)  การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (อนุมตัใิชจ้ากกองทุน 

   คา่ธรรมเนียมการศกึษาเพือ่การพฒันา) 
    ๒.๒.๕)  การบรหิาร          ๑,๔๐๗,๔๐๐ บาท 
    รวมประมาณการรายจา่ยทัง้สิน้     ๔,๒๕๙,๐๐๐ บาท 
 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณา มีมติอนุมตัิค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ศนูยล์ าปาง จ านวน ๔,๒๕๙,๐๐๐ บาท (สีล่า้นสองแสนหา้หมืน่เกา้พนับาทถว้น) 

 
๔.๒ การขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ เพ่ิมเติมระหว่างปี ครัง้ท่ี ๒ 

  ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดจ้ดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พเิศษ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ และไดด้ าเนินการเบกิจ่ายไปแลว้ตัง้แต่เดอืนตุลาคม ๒๕๕๕ นัน้   จากผลการด าเนินงานตาม
ค าขอตัง้งบประมาณทีต่ัง้ไว ้เมือ่สิน้ไตรมาสที ่๒ (๖ เดอืน) พบว่า มงีบประมาณหลายรายการเพิม่ขึน้และคาดว่าจะ
ไมเ่พยีงพอต่อการใชจ้่ายตลอดทัง้ปี อนัเนื่องมาจากผลกระทบจากหลายปจัจยั เช่น เหตุการณ์มหาอุทกภยัในช่วง
เดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน ๒๕๕๔ ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อวสัดุและครุภณัฑจ์กัต้องซื้อใหม่หลายรายการ และ
มหาวทิยาลยัมกีารเลื่อนสอบปลายภาคการศกึษาที ่๑/๒๕๕๔ มาจดัสอบในช่วงเยน็-กลางคนื เมื่อเดอืนมกราคม 
๒๕๕๕ ตอ้งจ่ายคา่ล่วงเวลาใหก้บักรรมการคุมสอบและเจา้หน้าทีดู่แลอาคารเรยีนรวมของส่วนกลาง, นโยบายการ
ขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าของรฐับาล ส่งผลให้บรษิัทรบัเหมาท าความสะอาด และบรษิัทรกัษาความปลอดภยั จ านวน ๓ 
บริษัท ได้ขอขึ้นค่าจ้างตามนโยบายของรัฐบาล รวมทัง้การปรับระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงนิของคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้น  ดงันัน้ คณะกรรมการ
แผนงานและงบประมาณ ในการประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จงึเหน็ควรเสนอใหจ้ดัค า
ขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พเิศษ ประจ าปี ๒๕๕๕ กลางปีครัง้ที ่๒ จ านวน ๗๒๔,๑๐๐ บาท มรีายการ
ดงัต่อไปนี้ 
  ๑) คา่สมานาคณุผูบ้รหิาร       ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒) คา่จา้งเหมาท าความสะอาด            ๖๒,๓๐๐ บาท 
  ๓) คา่จา้งเหมาบรกิารและซ่อมแซมครภุณัฑท์า่พระจนัทร์-รงัสติ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔) คา่วสัดุส านกังานทา่พระจนัทร-์รงัสติ     ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕) คา่จา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยั           ๖๑,๘๐๐ บาท 
   รวม          ๗๒๔,๑๐๐ บาท 
 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณา มีมติอนุมตัิค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 
ประจ าปี ๒๕๕๕ เพิม่เตมิระหว่างปี ครัง้ที ่๒ จ านวน ๗๒๔,๑๐๐ บาท (เจด็แสนสองหมืน่สีพ่นัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) 



 ๙ 

 
 ๔.๓ แผนกลยทุธก์ารเงิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙  
  ตามทีค่ณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครัง้ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ไดอ้นุมตัแิผนกลยทุธท์างการเงนิ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ซึง่เป็นแผน ๓ ปี และไดม้กีาร
ด าเนินการตามแผนไปแลว้นัน้ เนื่องจากแผนดงักล่าวจะสิน้สดุลงในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คอืกนัยายน ๒๕๕๕ ทีจ่ะ
ถงึนี้ ดงันัน้ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์จงึไดม้กีารจดัประชุมผูบ้รหิาร และนักวชิาการเงนิและบญัชภีายในคณะฯ 
และผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่จดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงนิต่อเนื่องจากฉบบัทีแ่ลว้ โดยจดัท าเป็นแผน ๕ ปี คอื พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๙ ทัง้นี้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธค์ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) สรปุได้
ดงันี้  
  ๑) วสิยัทศัน์ : “คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มรีะบบการบรหิารการเงนิและงบประมาณทีม่คีวาม
รวดเรว็ ทนัสมยั โปรง่ใส และถกูตอ้ง” 
  ๒) พนัธกจิ : เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการดา้นการเงนิและงบประมาณ, ตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงนิและ
งบประมาณ 
  ๓) กลยทุธ ์แบ่งออกเป็น ๓ ดา้น คอื  ๑) พฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นการเงนิและงบประมาณ, 
๒) พฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ ๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การบรหิารการเงนิและงบประมาณ 

 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิแผนกลยุทธ์การเงนิ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ทัง้นี้ 
ขอใหม้กีารตรวจสอบความถกูตอ้งของจ านวนประมาณการเงนิรายไดห้น่วยงาน ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อกีครัง้ 
กอ่นเผยแพรแ่ละน าไปเป็นแนวทางด าเนินการต่อไป 
 
 ๔.๔ ร่างแผนพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕ 
  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์โดยผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีส่ านักงานเลขานุการคณะฯ ไดม้กีารประชุม
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ภายในคณะฯ (SWOT) ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และจดัท าร่าง
แผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ โดยในเบือ้งตน้นี้ ไดจ้ดัท าเป็นแผน ๓ ปี คอื พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕ สรปุได้
ดงันี้ 
  ๑) วสิยัทศัน์ : “สนบัสนุนภารกจิสถาบนั มุ่งมัน่พฒันา” 
  ๒) พนัธกจิ : สนบัสนุนการด าเนินงานตามภารกจิคณะ, พฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะใน
การท างานของบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง และเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างาน 
  ๓) กลยุทธ์ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คอื ๑) การพฒันาระบบและกลไกการสนับสนุนวชิาการ, ๒) 
พฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะของบุคลากร และ ๓) เสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างานของบุคลากร 
 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิแผนพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๕ ทัง้นี้ ขอมกีารจดัท าแผนพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นรายบุคคล และประมาณ
การงบประมาณทีจ่ะตอ้งใชต้ามแผนดงักล่าว รวมทัง้จดัท าแผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการต่อเนื่องดว้ย 
 
 



 ๑๐ 

 ๔.๕ แผนพฒันาคณาจารยค์ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) 
  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยภาควิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดัท าแผนพฒันาคณาจารย ์
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) สรปุไดด้งันี้ 
  ๑) วสิยัทศัน์ : วชิาการล ้าเลศิ น าไปสูก่ารสรา้งนกัศกึษาทีม่คีณุภาพอยา่งมจีรรยาบรรณ 
  ๒) พนัธกจิ : สนับสนุนความกา้วหน้า (ทางวชิาการและการศกึษาต่อ), ส่งเสรมิการพฒันา และ
การแลกเปลีย่นระหว่างกนัดา้นทกัษะและเทคนิคการสอน และพฒันาและสง่เสรมิจรรยาบรรณของคณาจารย์ 
  ๓) กลยุทธ์ แบ่งออกเป็น ๔ ดา้น คอื  ๑) การสนับสนุนความกา้วหน้าด้านการขอต าแหน่งทาง
วชิาการของคณาจารย,์ ๒) การสง่เสรมิการศกึษาต่อของคณาจารย ์และ ๓) การพฒันาและการแลกเปลีย่นระหว่าง
กนัดา้นทกัษะและเทคนิคการสอน และ ๔) การพฒันาและสง่เสรมิจรรยาบรรณของอาจารย ์
 
  มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัิแผนพฒันาคณาจารยค์ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) และเนื่องจากแผนพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ และแผนพฒันา
คณาจารย์ เป็นการจดัท าที่แยกจากกนัและยงัไม่สอดคล้องกนัในเรื่องระยะเวลา ดงันัน้ จึงเห็นควรปรบัแผนให้
สอดคลอ้งกนั และจดัท าเป็นแผนพฒันาบุคลากรในภาพรวมระดบัคณะต่อไป 
 
 ๔.๖ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ ์ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
  ดว้ยคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ โดยฝ่ายวางแผนและพฒันา ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยทุธ ์ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ของโครงการทีไ่ดร้บัจดัสรรจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แบ่งตามยทุธศาสตร ์และแผนงาน สรปุไดด้งันี้ 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่ แผนงาน ประมาณการ รายจ่ายจรงิ รอ้ยละ 
๑ ๑. แผนงานจดัการศกึษา ๑,๖๗๐,๐๐๐ ๑,๐๑๐,๗๑๑.๑๐ ๖๐.๕๒ 

 ๒. แผนงานพฒันาคณุภาพการศกึษา ๑,๑๔๑,๕๐๐ ๘๒๘,๕๘๒.๐๕ ๗๒.๕๘ 
 ๓. แผนงานกจิการนกัศกึษา ๒๒๙,๐๐๐ ๒๕๕,๙๑๓.๐๐ ๑๑๑.๗๕ 

๒ ๔. แผนงานวจิยั ๓๕๐,๐๐๐ ๑๓๕,๑๐๒.๙๐ ๓๘.๖๐ 
๓ ๕. แผนงานบรกิารวชิาการแกส่งัคม ๔๖๙,๗๐๐ ๔๐๔,๐๕๒.๕๐ ๘๖.๐๒ 
๕ ๗. แผนงานบรหิาร ๕,๙๑๑,๙๐๐ ๕,๕๕๗,๖๒๘.๒๕ ๙๔.๐๐ 
 ๘. แผนงานประกนัคณุภาพการศกึษา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๘,๕๐๘.๕๐ ๗๒.๓๓ 
 ๙. แผนงานทรพัยากรมนุษย ์ ๑,๓๑๕,๐๐๐ ๙๘๗,๙๔๐ ๗๕.๑๒ 
 ๑๐. เงนิส ารองจ่าย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐ 
๖ ๑๑. แผนงานสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม ๗๑,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ ๑๐๒.๘๑ 
 รวม ๑๑,๓๔๘,๑๐๐ ๙,๔๐๑,๔๓๘.๓๐ ๘๒.๘๕ 

 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มปีระมาณการรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ตามงบประมาณ/โครงการที่ได้รบัจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวนทัง้หมด ๑๑,๓๔๘,๑๐๐ บาท จ่ายจรงิจ านวน ๙,๔๐๑,๔๓๘.๓๐ บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
๘๒.๘๕ ซึ่งในภาพรวมแล้วถอืว่าเป็นการด าเนินการที่บรรลุวตัถุประสงค์ แต่เมื่อพจิารณารายแผนแล้วพบว่า      
มบีางแผนทีม่ผีลการด าเนินการต ่ากว่าประมาณการมาก เช่น แผนงานวิจยั เป็นต้น และมบีางแผนทีม่ผีล การ



 ๑๑ 

ด าเนินการสงูกว่าประมาณการ เชน่ แผนงานกจิการนักศกึษาและแผนงานส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม  เป็นตน้ ซึง่ใน
การนี้ ควรมกีารเร่งรดัในการด าเนินการ/กจิกรรมตามที่ได้รบัอนุมตัิ รวมทัง้มกีารควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกิน
งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัติ่อไป 
 

  ทีป่ระชุมรบัทราบ และเสนอแนะว่า ควรมกีารเร่งรดัด าเนินการ-การควบคุมค่าใชจ้่ายในกจิกรรมที่
ไดร้บัอนุมตั ิและตดิตามผลการด าเนินงานทุกรายไตรมาส โดยผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบงานแต่ละแผน  รวมทัง้ขอให้
ฝา่ยวางแผน ได้มหีนังสอืแจง้ผูร้บัผดิชอบโครงการทีย่งัไม่มกีารกด าเนินการก่อนสิน้ปีงบประมาณ เป็นเวลา ๓ 
เดอืน เพือ่เรง่รดัใหม้กีารด าเนินงาน/กจิกรรมตามแผนต่อไป 
 
 ๔.๗ สรปุรายรบั-รายจ่ายจริง งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
  ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดม้กีารจดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายรบั -รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และด าเนินการเสรจ็สิ้นไปแล้วนัน้  จากการด าเนินงานสรุป
ดงันี้  

รายการ ประมาณการ ด าเนินการจรงิ หมายเหต ุ
รายได ้ ๙,๖๒๒,๓๐๐.๐๐ ๘,๖๗๒,๕๐๑.๒๓ -๙๔๙,๗๙๘.๗๗ 
รายจ่าย ๑๐,๗๓๒,๑๐๐.๐๐ ๙,๔๐๑,๔๓๘.๓๐ -๑,๓๓๐,๖๖๑.๗๐ 
เงนิสะสมน ามาใช ้ ๑,๑๐๙,๘๐๐.๐๐ ๗๒๘,๙๓๗.๐๗ ๓๘๐,๘๖๒.๙๓ 

 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการจดัท างบประมาณแบบขาดดุล 
โดยประมาณการรายรับไว้ที่ ๙,๖๒๒,๓๐๐ .๐๐ บาท รวมกับเงินสะสมอีก ๑ ,๑๐๙ ,๘๐๐ .๐๐ บาท เป็น 
๑๐,๗๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท และเมื่อด าเนินการสิน้ปีงบประมาณ พบว่า มรีายรบัจรงิที ่๘,๖๗๒,๕๐๑.๒๓ บาท แต่มี
รายจ่าย ๙,๔๐๑,๔๓๘.๓๐ และตอ้งน าเงนิสะสมมาใชจ้รงิ จ านวน ๗๒๘,๙๓๗.๐๗ บาท  ซึง่แมว้่า รายจ่ายจรงิจะต ่า
กว่าประมาณการทีต่ัง้ไว ้แต่กเ็ป็นการน าเงนิสะสมมาใช ้จ านวน ๗๒๘,๙๓๗.๐๗ บาท ซึง่จะส่งผลต่อเงนิสะสมทีจ่ะ
ลดต ่าลงเรือ่ย ๆ ดงันัน้ จงึเหน็ควรมกีารควบคมุการใชจ้่ายเงนิใหเ้ป็นไปตามวงเงนิทีไ่ดร้บัจรงิ 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
๑) ควรมกีารปรบัลดคา่ใชจ้่าย ใหส้อดคลอ้งกบัประมาณการรายไดจ้รงิ, การควบคมุการใชจ้า่ย 

และการตดิตาม/ประเมนิผลการใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัรายรบัจรงิ รวมทัง้การน าแผนกลยทุธก์ารเงนิ พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๙ มาใชเ้ป็นแนวทาง เพือ่ใหก้ารด าเนินงานดา้นการเงนิเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

๒) ควรมกีารจดัหารายไดจ้ากแหล่งอืน่ เชน่ การจดัสรรงบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการ
วจิยั การด าเนินการของศนูยฝึ์กอบรม เป็นตน้ รวมทัง้การน าเงนิสะสมของคณะ ไปลงทนุ โดยอาจฝากธนาคารทีใ่ห้
ดอกเบีย้สงู การซือ้พนัธบตัรรฐับาล หรอืการลงทนุรว่มกบัมหาวทิยาลยั เพื่อน าดอกผลมาไวใ้ชใ้นกจิการคณะ ทัง้นี้ 
ขอใหม้กีารพจิารณาถงึความเสีย่งในการลงทนุดว้ย 
 
 ๔.๘ แผนบริหารความเส่ียงคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณส่งมหาวทิยาลยัเป็นประจ าทุกปีนัน้  ในการนี้ คณะฯ โดยคณะกรรมการวเิคราะหค์วามเสีย่งฯ ไดจ้ดั



 ๑๒ 

แผนบรหิารความเสีย่งคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โดยประเมนิความ
เสีย่งออกเป็น ๕ ดา้น คอื 

๑) ความเสีย่งด้านการปฏบิตังิาน, เป็นความเสีย่งในด้านจ านวนนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา   
ที่มจี านวนผู้สมคัรน้อย การบรหิารจัดการโครงการบรกิารสงัคมที่ไม่มีเอกภาพ และการ
ตพีมิพผ์ลงานวชิาการของอาจารยท์ีย่งัมจี านวนน้อย  

๒) ความเสีย่งดา้นบุคลากร, เป็นความเสีย่งดา้นจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีอ่าจไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร, อาจารยบ์รรจุใหม่ไม่ได้รบัทุนวจิยั  และอาจารยไ์ม่น าเสนอ
และเผยแพรผ่ลงานวจิยั/ผลงานวชิาการ 

๓) ความเสีย่งดา้นทรพัยากร, เป็นความเสีย่งทีค่ณะฯ ยงัไม่มกีารสรา้งระบบหรอืจดัตัง้ศนูยใ์ห้
ค าปรกึษาปญัหาทางสงัคม, ไม่มรีะบบการบรหิารจดัการพสัดุ บญัช ีควบคุมพสัดุ และการ
ซ่อมบ ารงุ 

๔) ความเสีย่งดา้นนโยบาย, เป็นความเสีย่งดา้นกฎหมาย/กฎระเบยีบไมท่นัสมยั ท าใหไ้ม่
สามารถเบกิจ่ายงบประมาณบางโครงการได้ 

  ๕) ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก, เป็นความเสีย่งจากเหตุการณ์อทุกภยั 
  จากการประเมนิความเสีย่งทัง้ ๕ ด้าน พรอ้มปญัหา/ปจัจยัเสีย่งดงักล่าว ได้มกีารก าหนดกจิกรรม
ควบคมุความเสีย่งไวแ้ลว้ รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีติเห็นชอบแผนบรหิารความเสี่ยงคณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยขอใหผู้บ้รหิารทีร่บัผดิชอบในแต่ละดา้น ด าเนินการตามกจิกรรมควบคุมความ
เสีย่งทีก่ าหนดไวต้่อไป 
 
 ๔.๙ รายงานผลการด าเนินงานของภาควิชา 
  ๔.๙.๑ รายงานผลการด าเนินงานภาควิชาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
   รศ.ระพพีรรณ ค าหอม หวัหน้าภาควิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชาสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานภาควชิาฯ ในรอบปีการศกึษา ๒๕๕๔ (มถิุนายน ๒๕๕๔-
พฤษภาคม ๒๕๕๕) และในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๕) โดยจัดท าเป็น
เอกสารรายงานเสนอกรรมการประจ าคณะฯ ประกอบด้วยประวตัิความเป็นมา การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ภาควชิา และผลการด าเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น ๗ ด้าน คอื ด้านการบรหิาร ด้านการพฒันาอาจารย์ ด้านการ
ประกนัคุณภาพภาควชิา ดา้นการพฒันาวชิาการ ดา้นการผลติคู่มอืการท างานของภาควชิา ดา้นการบรกิารสงัคม 
และดา้นอืน่ ๆ  
 
   ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
  ๔.๙.๒ รายงานผลการด าเนินงานภาควิชาการพฒันาชุมชน 
   ผศ.กมลทพิย์ แจ่มกระจ่าง หวัหน้าภาควิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ แจ้งว่า ภาควชิาการ
พฒันาชุมชน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานภาควิชาฯ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔ (มิถุนายน ๒๕๕๔-
พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยจดัท าเป็นเอกสารรายงานเสนอกรรมการประจ าคณะฯ ประกอบดว้ยประวตัคิวามเป็นมา 
แผนปฏบิตักิารประจ าปี ๒๕๕๔ ของภาควชิาการพฒันาชุมชน แนวทางการพฒันาการเรยีนการสอนของภาควชิา 



 ๑๓ 

ผลงานของคณาจารย ์เชน่ การเป็นทีป่รกึษา/กรรมการต่าง ๆ การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ การเขา้ร่วมประชุม/
สมัมนาวชิาการ และการบรกิารสงัคม เป็นตน้ และการประกนัคุณภาพการศกึษาของภาควชิา 
 
   ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 ๔.๑๐ คู่มือระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสตูร คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  รศ.ระพพีรรณ ค าหอม หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ แจ้งว่า ภาควชิาสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์และภาควชิาการพฒันาชุมชน ได้ร่วมกนัจดัท าคู่มอืระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสูตร คณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ในคู่มอืประกอบดว้ยตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 
ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร และระบบและกลไกการเปิด /ปิดหลักสูตร และแนวทางการ
ด าเนินงานทัง้ในระดบัคณะ และระดบัมหาวทิยาลยั  
 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ คู่มือระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร
หลกัสตูร คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์และใหถ้อืเป็นแนวทางในการปฏบิตัติ่อไป 
 
ปิดประชมุ เวลา ๑๔.๓๐ น. 

 
 
 
 

สมชาย ไมตร,ี นิตยา ทองสขุด ี/ บนัทกึการประชมุ 
รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ / ตรวจ 


