รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
-------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
๒. รศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช
๓. รศ.เล็ก สมบัติ
๔. อ.ดร.มาดี ลิม่ สกุล
๕. รศ.กิตติยา นรามาศ
๖. อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง
๗. รศ.ระพีพรรณ คาหอม
๘. ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
๙. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
๑๐. อ.ชลธิชา พันธุพ์ านิช
๑๑. นายสมชาย ไมตรี
๑๒. นางนิตยา ทองสุขดี

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั ิ
รองคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ

นางนภา เศรษฐกร
นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์
นางปิ ยะฉัตร ชืน่ ตระกูล
นางอัญชลี ศิลาเกษ
รศ.อภิญญา เวชยชัย

เริม่ ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งแจ้ง
๑.๑ ผลการสรรหาหัวหน้ าภาควิ ชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มคี าสังที
่ ่ ๒๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นัน้ บัดนี้ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาฯ ได้เสร็จสิน้
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มคี าสังที
่ ่ ๗๗๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แต่งตัง้ ให้ รศ.ระพีพรรณ
คาหอม เป็ น หัว หน้ า ภาควิช าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีว าระการด ารงตาแหน่ ง ๓ ปี คือ ตัง้ แต่ว ัน ที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
ทีป่ ระชุมรับทราบ

๒
๑.๒ อาจารย์ได้รบั เลื่อนตาแหน่ งทางวิ ชาการ ลาศึกษา และกลับจากการลาศึกษาต่อ
๑) ผศ.พเยาว์ ศรีแสงทอง อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่ งทางวิชาการเป็ น “รองศาสตราจารย์” ตามคาสังมหาวิ
่
ทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๕๓๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตัง้
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
๒) ผศ.สิรพิ รรณ ศรีมชี ยั อาจารย์ป ระจ าภาควิช าสังคมสงเคราะห์ศ าสตร์ ได้ล าศึกษาเพื่อท า
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกให้แล้วเสร็จ ณ Asian Institute of Technology – AIT เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๔ และได้กลับจากลาศึกษาเข้ามาปฏิบตั งิ านแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
๓) อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล อาจารย์ประจาภาควิชาการพัฒนาชุม ชน ได้ขออนุ มตั ลิ าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ สาขาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นเวลา ๓ ปี คือ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑.๓ การจัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ๒
(สาหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ประเมิ นคุณภาพ)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดั ให้มกี ารอบรม หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร ๒ (สาหรับผู้ท่ไี ม่ม ีประสบการณ์ ประเมินคุณภาพ) ตามหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง สค.๑๐๓ ท่าพระจันทร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจและทักษะในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมีแนว
ปฏิบตั ใิ นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทีม่ มี าตรฐาน ผูผ้ ่านการฝึ กอบรม จะได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึง่ การอบรมครัง้ นี้ มีทงั ้ ผูบ้ ริหารและ
คณาจารย์ของคณะ และจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฝึกอบรม จานวน ๔๐ คน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑.๔ การสัมมนาวิ ชาการระดับบัณฑิ ตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิ การสังคม
ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และภาควิชาการพัฒนาชุมชน และ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็ นเจ้าภาพร่วมกันในการ
จัดสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๔ ในหัวข้อเรื่อง “โอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวติ กับการพัฒนาสังคม” ในวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ซึง่ ในงาน จะมีทงั ้ การอภิปราย และนาเสนอผลงาน
จากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท-เอก โดยผลงานทีน่ าเสนอและตีพมิ พ์ในเอกสารการประชุม
(proceeding) จะสามารถนาไปเป็ นเอกสารประกอบการขอจบการศึกษาของนักศึกษาตามเงื่อนไขของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาทีจ่ ะต้องมีการตีพมิ พ์เผยแพร่บ ทความจากวิทยานิพนธ์ก่อนจบการศึกษา และนาเป็ นไป
ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ได้อกี ด้วย โดยคาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมงานครัง้ นี้ ประมาณ ๒๐๐ คน
ทีป่ ระชุมรับทราบ

๓
๑.๕ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิ ชาการ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๕
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีกาหนดจัดสัมมนาคณาจารย์ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๕ เรื่อง “พลัง
การมีส่ ว นร่ว ม : กุ ญแจสู่ทีม ที่ม ีข ดี สมรรถนะสูง ” ตามโครงการพัฒ นาบุ คลากรสายสนั บ สนุ น วิช าการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น และร่วมกาหนดทิศทางเพื่อวางแผน
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ในระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
ซึง่ การสัมมนาครัง้ นี้ ถือว่าเป็ นการสัมมนาคณาจารย์ครัง้ แรกหลังจากมีการเลื่อนมาหลายปี
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑.๖ ผลประเมิ นตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการ (กพร.) ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ผลประเมินตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ (กพร.) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ รอบเวลา ๑๒ เดือน คือ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จากตัวชีว้ ดั
ทัง้ หมด ๖ ด้าน (คือ ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานตามนโยบายของหน่ วยงาน, ตัวชีว้ ดั เอกลักษณ์และจุดเน้นของ มธ.,
ตัวชี้วดั ด้านประสิทธิผล, ตัวชี้วดั ด้านคุณภาพ, ตัวชีว้ ดั ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ริ าชการ และตัวชี้วดั ด้าน
การพัฒ นาสถาบัน ) รวม ๓๗ ตัว บ่ งชี้ โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พบว่ า คณะฯ ได้คะแนน
๔.๓๐๔๖ จากระบบ ๕ คะแนน อยูใ่ นระดับดี
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า กรณีตวั บ่งชีท้ ม่ี ผี ลการประเมินในระดับ ๑-๒ คะแนนนัน้ ขอให้
คณะพิจารณาหามาตรการแก้ไขต่อไป
๑.๗ การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ ระบบเหมาจ่าย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๕๕ และครัง้ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติให้มกี ารจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบเหมาจ่าย สาหรับนักศึกษารุ่นปี การศึกษา ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป ซึง่ การเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว คณะฯ ได้มกี ารปรับค่าธรรมเนียมปฏิบตั กิ ารในระดับปริญญาโท-เอกด้วย โดยเมื่อรวมแล้ว หลักสูตรภาค
ปกติของคณะฯ มีการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายในอัตราโดยประมาณดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

หลักสูตร
สส.บ. - ศูนย์รงั สิต
สส.บ. - ศูนย์ลาปาง
พช.ม.
สส.ม.
สส.ด. (การบริหารสังคม)

ทีป่ ระชุมรับทราบ

จานวน/ภาค
๘
๘
๔
๔
๖

เหมาจ่าย/ภาค
๑๓,๘๐๐
๑๘,๘๐๐
๒๒,๔๐๐
๒๕,๑๐๐
๒๙,๑๐๐

รวมตลอดหลักสูตร
๑๑๐,๔๐๐
๑๕๐,๔๐๐
๘๙,๖๐๐
๑๐๐,๔๐๐
๑๗๔,๓๐๐

๔
๑.๘ แผนการปรับปรุงพื้นที่ ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รงั สิ ต และศูนย์ลาปาง
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนิน การปรับปรุง และมีแ ผนการปรับปรุง พื้นที่ตึกคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รงั สิต และศูนย์ลาปาง ดังนี้
๑) การปรับ ปรุง ส านั ก งานคณะสัง คมสงเคราะห์ศ าสตร์ ศูน ย์ล าปาง ณ ห้อ ง ๓๑๐๕ ชัน้ ๑
อาคารเรียนรวม ๕ ชัน้ แล้วเสร็จ และได้ดาเนินการทาบุญถวายสังฆทาน และสืบชะตาหลวงแบบล้านนา เมื่อวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒) การปรับปรุงพืน้ ทีช่ นั ้ ๒ ตึกคณะฯ ศูนย์รงั สิต เป็ นสานักงานเลขานุการคณะฯ แทนพืน้ ทีช่ นั ้ ๑
ทีถ่ กู น้าท่วมเสียหายเมือ่ ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔ ขณะนี้ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และมีกาหนดจะทาบุญถวายสังฆทาน
เพือ่ เป็ นสิรมิ งคล และเป็ นขวัญกาลังใจแก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีก่ อ่ นเข้าปฏิบตั งิ านในสานักงานปรับปรุงใหม่ ใน
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๓) แผนการปรับปรุงพืน้ ทีช่ นั ้ ๑ ตึกคณะฯ ศูนย์รงั สิต ซึง่ เป็ นสานักงานเลขานุการคณะฯ เดิมทีถ่ กู
น้ าท่วมเสียหาย เป็ นพื้นทีก่ จิ กรรมนักศึกษา โดยได้รบั อนุ มตั ิงบประมาณ จากค่าสินใหม่ทดแทนน้ าท่วม และงบ
ช่วยเหลือน้าท่วมของรัฐบาล อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแบบ
ั ่ ศตะวันตก (ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
๔) การปรับปรุงพืน้ ทีช่ นั ้ ๓ ตึกคณะฯ ท่าพระจันทร์ ฝงทิ
๑ ห้อง และห้องบรรยาย ๒ ห้อง) โดยใช้งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงแบบเป็ นครัง้ สุดท้ายก่อนดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
๕) แผนการปรับปรุงพืน้ ทีต่ กึ คณะฯ ท่าพระจันทร์ เช่น การปรับปรุงหลังคา การปรับปรุงพืน้ ทีช่ นั ้
ั ่ นออก-สานักงานคณบดีและห้องพักอาจารย์ , การ
๕ ทัง้ หมด-ห้องพักอาจารย์, การปรับปรุงพื้นที่ชนั ้ ๓ ฝงตะวั
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์หน้าตึกของคณะฯ และการปรับปรุงพืน้ ทีด่ า้ นหลังตึก-สมาคมนักสังคมสงเคราะห์/สมาคมนักศึกษา
เก่า/โครงการบริการสังคม ซึง่ ทัง้ หมดอยูร่ ะหว่างการขออนุมตั งิ บประมาณจากงบแผ่นดิน ปี งบประมาณ ๒๕๕๖
นอกจากนี้ ยังจะมีการปรับปรุงห้องโถงชัน้ ๕ ศูนย์รงั สิต โดยติดตัง้ แอร์และซ่อมพื้นทีช่ ารุด เพื่อใช้
เป็ นห้องอ่านหนังสือ/ห้องประชุมคณาจารย์ โดยอาจใช้งบประมาณช่วยเหลือน้ าท่วม และการปรับปรุงห้อง One
Way Mirror และห้องบริการให้คาปรึกษา ศูนย์ลาปางโดยจัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ในห้อง One Way Mirror และห้อง
บริการให้คาปรึกษา ศูนย์ลาปาง โดยใช้งบประมากองทุนค่ าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ไิ ป
แล้ว และอยูร่ ะหว่างดาเนินการ เป็ นต้น
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า ควรมีการจัดทาแนวทางในการดูแลรักษาความสะอาด และการ
ซ่อมบารุงพืน้ ทีด่ งั กล่าวด้วย
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕
การรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕ โดยไม่แก้ไข

๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งสืบเนื่อง
๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิ ต และ
หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิ การมหาบัณฑิ ต
ตามทีค่ ณะฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพัฒนา
แรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ใ นการ
ประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และเสนอมหาวิทยาลัยไปแล้ว โดยมีเป้าหมายในการใช้
หลักสูตรใหม่ ในปี การศึกษา ๒๕๕๕ เป็ นต้นไปนัน้ ในการนี้ มหาวิทยาลัย โดยฝา่ ยวิชาการ ได้มบี นั ทึกข้อความที่
ศธ๐๕๑๖.๑๖/๔๘๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอให้เลื่อนแผนการปรับปรุงหลักสูตรออกไปเป็ นปี การศึกษา
๒๕๕๖ เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ข อความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูต รให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จในปี การศึกษา ๒๕๕๕ และ
สามารถน าไปใช้ใ นการจัด การเรีย นการสอนในปี การศึก ษา ๒๕๕๖ ทัง้ นี้ มหาวิท ยาลัย ได้ข อให้ทุ ก คณะฯ
ส่งหลักสูตรฉบับปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากการเปิ ดรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร จะมีผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการ งบประมาณ และภาระงานในการจัดทา มคอ. อีกด้วย ดังนัน้ จึงเห็นควรให้ขอคืนหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เพื่อนากลับมาทบทวนจานวนรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสูตร เพื่อไม่ให้มรี ายวิชาทีเ่ ปิ ด
สอนมากเกินความจาเป็ น โดยขอให้คณะกรรมการปริญญาตรี เป็ นผู้นากลับมาทบทวน และเสนอขออนุ มตั ติ ่อ
คณะ/มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด คือ ภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕ ต่อไป
๓.๒ การเปิ ดการเรียนการสอนระดับปริ ญญาโทภาคพิ เศษ ณ ศูนย์ลาปาง
ตามทีค่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิ ดปริญญาโทภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ณ ศูนย์ลาปาง ในปี การศึกษา
๒๕๕๕ เป็ นต้นไปนัน้ ขณะนี้ การรับสมัครนักศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ สมัครเข้าศึกษาทัง้ สิ้น จานวน ๓๗ คน
อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก โดยกระบวนการสอบคัดเลือกจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และเปิ ด
การศึกษาในภาค ๑/๒๕๕๕ เป็ นต้นไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๓.๓ ผลการขออนุมตั ิ ใช้เงิ นค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิ ทยาลัยของคณะ
ตามทีก่ รรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ให้
ความเห็นชอบโครงการขออนุ มตั ใิ ช้เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ และได้เสนอ
มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุ มตั ิเป็ น ลาดับ ต่อไปตามบัน ทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๑๖.๑๖/ร.๒๕๘ ลงวันที่ ๑๔ มีน าคม
๒๕๕๕ นัน้ ขณะนี้ มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการกองทุน ฯ และรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ได้อนุ มตั ิ
โครงการ/งบประมาณดังกล่าวแล้ว ประกอบด้วย

๖
๑)
๒)
๓)
๔)

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน ๓๐๐,๐๐๐
บาท
โครงการสนับสนุ นกิจกรรมนักศึกษา และการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จานวน ๓๗๙,๐๐๐ บาท
โครงการจัดตัง้ ห้อง One Way Mirror และห้องบริการให้คาปรึกษา ศูนย์ลาปางเป็ น จานวน
๕๐,๐๐๐ บาท
การสนับสนุ นโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕ จานวน ๓๕,๐๐๐
บาท

ทีป่ ระชุมรับทราบ
๓.๔ การประเมิ นตนเองของผู้บริ หารตามตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นาของสภาสถาบัน และ
ผู้บริ หารทุกระดับ
ตามทีค่ ณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้
เสนอแนะให้มกี ารปรับปรุงแบบประเมินตนเองของกรรมการประจาคณะฯ ตามตัวบ่งชีท้ ่ี ๗.๑ ภาวะผูน้ าของสภา
สถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสภาสถาบัน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – สกอ. และการประเมิน
ผูบ้ ริหารระดับรองคณบดีนนั ้ ขณะนี้ คณะฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงแบบประเมินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้
จึงเสนอให้กรรมการประจาคณะฯ พิจารณาดังนี้
๑) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๔ เป็ นแบบประเมินทีจ่ ะขอให้กรรมการประจาคณะทุกท่าน เป็ นผูก้ รอก/ประเมินตนเอง
๒) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร โดยมีผบู้ ริหาร คือ รองคณบดีและผูช้ ่วยคณบดี ได้
จัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อรับการประเมินครัง้ นี้ จานวน
๗ ท่าน คือ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั รองคณบดีฝา่ ยบริหาร รองคณบดีฝา่ ยวางแผน
และพัฒนา รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั ิ รองคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา ผูช้ ่วยคณบดี
ฝา่ ยการศึกษาศูนย์ลาปาง และประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และการศึกษานานาชาติ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
๑) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาคณะฯ ขอให้กรรมการประจาคณะฯ ทุกท่าน
เป็ นผูก้ รอก/ประเมินตนเอง
๒) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหาร ขอให้คณะกรรมการประจาคณะฯ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ซึง่ เป็ นผูแ้ ทนหน่วยงาน/สายงานต่าง ๆ เป็ นผูอ้ า่ น/ประเมิน ประกอบด้วย
๒.๑) นางนภา เศรษฐกร, เลขาธิการส านั กงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ / ผูแ้ ทนหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม
๒.๒) รศ.อภิญญา เวชยชัย, นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย / ผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชีพ
๒.๓) อ.ชลธิชา พันธุพ์ านิช , ผูแ้ ทนสภาอาจารย์

๗
๓.๕ ความคืบหน้ าเกี่ยวกับการดาเนิ นการโครงการบริ การสังคม
ตามทีค่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีโครงการจะรวมการบริหารจัดการโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ
เข้าเป็ นโครงการเดียวภายใต้โครงการบริการสังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนัน้ ขณะนี้ มีความก้าวหน้าโดย
๑) การจัดประชุมคณะกรรมการบริการสังคม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับโครงสร้างการบริหารโครงการบริการสังคม การจัดทาประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
โครงการบริการสังคม และประกาศเรือ่ ง การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการบริการสังคม ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าว ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาต่อไป
๒) การคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ประเภทชัวคราว
่
(ลูกจ้างโครงการบริการสังคม) เพือ่ บรรจุเป็ น
พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจา ตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษา
และผูป้ ฏิบตั งิ านบริหาร รวมจานวน ๑๑ อัตรา โดยกาหนดจะเริม่ กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่ งพิจารณา
๔.๑ ขออนุมตั ิ คาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน ปี งบประมาณ ๒๕๕๖
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๖) คณะฯ ได้จ ัด ท าค าขอตัง้
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ดังนี้ (เอกสารวาระที่ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒)
๑) คาขอตัง้ งบประมาณ ณ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รงั สิ ต
๑.๑) ประมาณการรายได้ทจ่ี ะนามาตัง้ เป็ นงบประมาณประจาปี ๒๕๕๖ ดังนี้
๑.๑.๑) เงินอุดหนุนทัวไปจากมหาวิ
่
ทยาลัย (งบพิเศษ)
๘,๖๔๖,๒๐๐ บาท
๑.๑.๒) กาไรสุทธิโครงการบริการสังคม
๗๔๗,๑๐๐ บาท
(โครงการปริญญาโทภาคพิเศษและโครงการศูนย์ฯ คลองจัน)
่
๑.๑.๓) ดอกผลจากการลงทุน (ดอกเบีย้ )
๑๔๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๔) เงินสะสม (๕%)
๙๓๓,๙๐๐ บาท
รวมประมาณการรายได้ทงั ้ สิน้
๑๐,๔๖๗,๒๐๐ บาท
๑.๒) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.๒.๑) การจัดการศึกษา
๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๒) การวิจยั
๔๕๖,๕๐๐ บาท
๑.๒.๓) การให้บริการวิชาการ
๓๕๗,๕๐๐ บาท
๑.๒.๔) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (อนุมตั ใิ ช้จากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพือ่ การพัฒนา)
๑.๒.๕) การบริหาร
๗,๙๖๓,๒๐๐ บาท
รวมประมาณการรายจ่ายทัง้ สิน้
๑๐,๔๖๗,๒๐๐ บาท
มติ ที่ ประชุ ม ที่ประชุมพิจ ารณา มีมติอ นุ มตั ิคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน ๑๐,๔๖๗,๒๐๐ บาท (สิบล้านสีแ่ สนหกหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยบาทถ้วน)

๘
๒)

คาขอตัง้ งบประมาณ ณ ศูนย์ลาปาง
๒.๑) มีรายได้/ประมาณการรายได้ทจ่ี ะนามาตัง้ เป็ นงบประมาณประจาปี ๒๕๕๖ ดังนี้
๒.๑.๑) เงินจากค่าหน่วยกิต
๔,๒๕๙,๐๐๐ บาท
รวมประมาณการรายได้ทงั ้ สิน้
๔,๒๕๙,๐๐๐ บาท
๒.๒) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
๒.๒.๑) การจัดการศึกษา
๒,๗๙๗,๖๐๐ บาท
๒.๒.๒) การให้บริการวิชาการ
๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๔) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (อนุมตั ใิ ช้จากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพือ่ การพัฒนา)
๒.๒.๕) การบริหาร
๑,๔๐๗,๔๐๐ บาท
รวมประมาณการรายจ่ายทัง้ สิน้
๔,๒๕๙,๐๐๐ บาท

มติ ที่ ประชุ ม ที่ประชุมพิจ ารณา มีมติอนุ มตั ิ คาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ หน่ วยงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนย์ลาปาง จานวน ๔,๒๕๙,๐๐๐ บาท (สีล่ า้ นสองแสนห้าหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน)
๔.๒ การขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน ประจาปี ๒๕๕๕ เพิ่ มเติ มระหว่างปี ครัง้ ที่ ๒
ตามทีค่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดั ทาคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ พเิ ศษ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ และได้ดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้วตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ นัน้ จากผลการดาเนินงานตาม
คาขอตัง้ งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ เมือ่ สิน้ ไตรมาสที่ ๒ (๖ เดือน) พบว่า มีงบประมาณหลายรายการเพิม่ ขึน้ และคาดว่าจะ
ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดทัง้ ปี อันเนื่องมาจากผลกระทบจากหลายปจั จัย เช่น เหตุการณ์มหาอุทกภัยในช่วง
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทาให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์จกั ต้องซื้อใหม่หลายรายการ และ
มหาวิทยาลัยมีการเลื่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ มาจัดสอบในช่วงเย็น -กลางคืน เมื่อเดือนมกราคม
๒๕๕๕ ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กบั กรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าทีด่ ูแลอาคารเรียนรวมของส่วนกลาง, นโยบายการ
ขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่ าของรัฐบาล ส่งผลให้บริษัทรับเหมาทาความสะอาด และบริษัทรักษาความปลอดภัย จานวน ๓
บริษัท ได้ข อขึ้น ค่า จ้า งตามนโยบายของรัฐ บาล รวมทัง้ การปรับ ระเบีย บมหาวิท ยาลัย ธรร มศาสตร์ ว่ า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็ นต้น ดังนัน้ คณะกรรมการ
แผนงานและงบประมาณ ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเห็นควรเสนอให้จดั คา
ขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พเิ ศษ ประจาปี ๒๕๕๕ กลางปี ครัง้ ที่ ๒ จานวน ๗๒๔,๑๐๐ บาท มีรายการ
ดังต่อไปนี้
๑) ค่าสมานาคุณผูบ้ ริหาร
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒) ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
๖๒,๓๐๐ บาท
๓) ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ทา่ พระจันทร์-รังสิต
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔) ค่าวัสดุสานักงานท่าพระจันทร์-รังสิต
๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
๖๑,๘๐๐ บาท
รวม
๗๒๔,๑๐๐ บาท
มติ ที่ ประชุ ม ที่ประชุมพิจ ารณา มีมติอนุ มตั ิ คาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน
ประจาปี ๒๕๕๕ เพิม่ เติมระหว่างปี ครัง้ ที่ ๒ จานวน ๗๒๔,๑๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมืน่ สีพ่ นั หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙
๔.๓ แผนกลยุทธ์การเงิ น พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
ตามทีค่ ณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ได้อนุมตั แิ ผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึง่ เป็ นแผน ๓ ปี และได้มกี าร
ดาเนินการตามแผนไปแล้วนัน้ เนื่องจากแผนดังกล่าวจะสิน้ สุดลงในปี งบประมาณ ๒๕๕๕ คือกันยายน ๒๕๕๕ ทีจ่ ะ
ถึงนี้ ดังนัน้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงได้มกี ารจัดประชุมผูบ้ ริหาร และนักวิชาการเงินและบัญชีภายในคณะฯ
และผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อเนื่องจากฉบับทีแ่ ล้ว โดยจัดทาเป็ นแผน ๕ ปี คือ พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๙ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) สรุปได้
ดังนี้
๑) วิสยั ทัศน์ : “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณทีม่ คี วาม
รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส และถูกต้อง”
๒) พันธกิจ : เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ, ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน ผลการใช้จ่ า ยงบประมาณ และส่งเสริม การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการบริหารการเงิน และ
งบประมาณ
๓) กลยุทธ์ แบ่งออกเป็ น ๓ ด้าน คือ ๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ,
๒) พัฒ นาระบบติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการใช้จ่ า ยงบประมาณ และ ๓) พัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การบริหารการเงินและงบประมาณ
มติ ที่ ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีม ติอนุ มตั ิ แผนกลยุทธ์การเงิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ทัง้ นี้
ขอให้มกี ารตรวจสอบความถูกต้องของจานวนประมาณการเงินรายได้หน่ วยงาน ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อีกครัง้
ก่อนเผยแพร่และนาไปเป็ นแนวทางดาเนินการต่อไป
๔.๔ ร่างแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ านักงานเลขานุ การคณะฯ ได้มกี ารประชุม
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ภายในคณะฯ (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ และจัดทาร่า ง
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยในเบือ้ งต้นนี้ ได้จดั ทาเป็ นแผน ๓ ปี คือ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕ สรุปได้
ดังนี้
๑) วิสยั ทัศน์ : “สนับสนุนภารกิจสถาบัน มุ่งมันพั
่ ฒนา”
๒) พันธกิจ : สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจคณะ, พัฒนาความรูค้ วามสามารถและทักษะใน
การทางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
๓) กลยุทธ์ แบ่งออกเป็ น ๓ ด้าน คือ ๑) การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุ นวิชาการ, ๒)
พัฒนาความรูค้ วามสามารถและทักษะของบุคลากร และ ๓) เสริมสร้างขวัญกาลังใจในการทางานของบุคลากร
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๕ ทัง้ นี้ ขอมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการเป็ นรายบุคคล และประมาณ
การงบประมาณทีจ่ ะต้องใช้ตามแผนดังกล่าว รวมทัง้ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต่อเนื่องด้วย

๑๐
๔.๕ แผนพัฒนาคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดั ทาแผนพัฒนาคณาจารย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) สรุปได้ดงั นี้
๑) วิสยั ทัศน์ : วิชาการล้าเลิศ นาไปสูก่ ารสร้างนักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างมีจรรยาบรรณ
๒) พันธกิจ : สนับสนุ นความก้าวหน้า (ทางวิชาการและการศึกษาต่อ), ส่งเสริมการพัฒนา และ
การแลกเปลีย่ นระหว่างกันด้านทักษะและเทคนิคการสอน และพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณของคณาจารย์
๓) กลยุทธ์ แบ่งออกเป็ น ๔ ด้าน คือ ๑) การสนับสนุ นความก้าวหน้าด้านการขอตาแหน่ งทาง
วิชาการของคณาจารย์, ๒) การส่งเสริมการศึกษาต่อของคณาจารย์ และ ๓) การพัฒนาและการแลกเปลีย่ นระหว่าง
กันด้านทักษะและเทคนิคการสอน และ ๔) การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณของอาจารย์
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแผนพัฒนาคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) และเนื่องจากแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ และแผนพัฒนา
คณาจารย์ เป็ นการจัดทาที่แยกจากกันและยังไม่สอดคล้องกันในเรื่องระยะเวลา ดังนัน้ จึงเห็นควรปรับแผนให้
สอดคล้องกัน และจัดทาเป็ นแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมระดับคณะต่อไป
๔.๖ รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)
ด้วยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ของโครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔ แบ่งตามยุทธศาสตร์ และแผนงาน สรุปได้ดงั นี้
ยุทธศาสตร์ท่ี
แผนงาน
๑
๑. แผนงานจัดการศึกษา
๒. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. แผนงานกิจการนักศึกษา
๒
๔. แผนงานวิจยั
๓
๕. แผนงานบริการวิชาการแก่สงั คม
๕
๗. แผนงานบริหาร
๘. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
๙. แผนงานทรัพยากรมนุษย์
๑๐. เงินสารองจ่าย
๖
๑๑. แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รวม

ประมาณการ
๑,๖๗๐,๐๐๐
๑,๑๔๑,๕๐๐
๒๒๙,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๔๖๙,๗๐๐
๕,๙๑๑,๙๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑,๓๑๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๗๑,๐๐๐
๑๑,๓๔๘,๑๐๐

รายจ่ายจริง
๑,๐๑๐,๗๑๑.๑๐
๘๒๘,๕๘๒.๐๕
๒๕๕,๙๑๓.๐๐
๑๓๕,๑๐๒.๙๐
๔๐๔,๐๕๒.๕๐
๕,๕๕๗,๖๒๘.๒๕
๑๐๘,๕๐๘.๕๐
๙๘๗,๙๔๐
๔๐,๐๐๐
๗๓,๐๐๐
๙,๔๐๑,๔๓๘.๓๐

ร้อยละ
๖๐.๕๒
๗๒.๕๘
๑๑๑.๗๕
๓๘.๖๐
๘๖.๐๒
๙๔.๐๐
๗๒.๓๓
๗๕.๑๒
๑๐๐.๐
๑๐๒.๘๑
๘๒.๘๕

ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีประมาณการรายจ่ายจากรายได้
หน่ วยงาน ตามงบประมาณ/โครงการที่ได้ร บั จัด สรรจากงบประมาณรายจ่า ยจากรายได้หน่ ว ยงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ จานวนทัง้ หมด ๑๑,๓๔๘,๑๐๐ บาท จ่ายจริงจานวน ๙,๔๐๑,๔๓๘.๓๐ บาท คิดเป็ นร้อยละ
๘๒.๘๕ ซึ่งในภาพรวมแล้วถือว่าเป็ นการดาเนินการที่บรรลุวตั ถุประสงค์ แต่เมื่อพิจารณารายแผนแล้วพบว่า
มีบางแผนทีม่ ผี ลการดาเนินการต่ ากว่าประมาณการมาก เช่น แผนงานวิจยั เป็ นต้น และมีบางแผนทีม่ ผี ล การ

๑๑
ดาเนินการสูงกว่าประมาณการ เช่น แผนงานกิจการนักศึกษาและแผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น ซึง่ ใน
การนี้ ควรมีการเร่งรัดในการดาเนิ นการ/กิจ กรรมตามที่ได้รบั อนุ มตั ิ รวมทัง้ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกิน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ติ ่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า ควรมีการเร่งรัดดาเนินการ-การควบคุมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่
ได้รบั อนุมตั ิ และติดตามผลการดาเนินงานทุกรายไตรมาส โดยผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบงานแต่ละแผน รวมทัง้ ขอให้
ฝา่ ยวางแผน ได้มหี นังสือแจ้งผูร้ บั ผิดชอบโครงการทีย่ งั ไม่มกี ารกดาเนินการก่อนสิน้ ปี งบประมาณ เป็ นเวลา ๓
เดือน เพือ่ เร่งรัดให้มกี ารดาเนินงาน/กิจกรรมตามแผนต่อไป
๔.๗ สรุปรายรับ-รายจ่ายจริ ง งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ตามทีค่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มกี ารจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณรายรับ -รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน ปี งบประมาณ ๒๕๕๔ และดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนัน้ จากการดาเนินงานสรุป
ดังนี้
รายการ
ประมาณการ
ดาเนินการจริง
หมายเหตุ
รายได้
๙,๖๒๒,๓๐๐.๐๐
๘,๖๗๒,๕๐๑.๒๓
-๙๔๙,๗๙๘.๗๗
รายจ่าย
๑๐,๗๓๒,๑๐๐.๐๐
๙,๔๐๑,๔๓๘.๓๐
-๑,๓๓๐,๖๖๑.๗๐
เงินสะสมนามาใช้
๗๒๘,๙๓๗.๐๗
๑,๑๐๙,๘๐๐.๐๐
๓๘๐,๘๖๒.๙๓
ปี งบประมาณ ๒๕๕๔ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทางบประมาณแบบขาดดุ ล
โดยประมาณการรายรับ ไว้ ท่ี ๙,๖๒๒,๓๐๐.๐๐ บาท รวมกับ เงิน สะสมอี ก ๑,๑๐๙,๘๐๐.๐๐ บาท เป็ น
๑๐,๗๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท และเมื่อดาเนินการสิน้ ปี งบประมาณ พบว่า มีรายรับจริงที่ ๘,๖๗๒,๕๐๑.๒๓ บาท แต่ม ี
รายจ่าย ๙,๔๐๑,๔๓๘.๓๐ และต้องนาเงินสะสมมาใช้จริง จานวน ๗๒๘,๙๓๗.๐๗ บาท ซึง่ แม้ว่า รายจ่ายจริงจะต่า
กว่าประมาณการทีต่ งั ้ ไว้ แต่กเ็ ป็ นการนาเงินสะสมมาใช้ จานวน ๗๒๘,๙๓๗.๐๗ บาท ซึง่ จะส่งผลต่อเงินสะสมทีจ่ ะ
ลดต่าลงเรือ่ ย ๆ ดังนัน้ จึงเห็นควรมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปตามวงเงินทีไ่ ด้รบั จริง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
๑) ควรมีการปรับลดค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับประมาณการรายได้จริง, การควบคุมการใช้จา่ ย
และการติดตาม/ประเมินผลการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับจริง รวมทัง้ การนาแผนกลยุทธ์การเงิน พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๙ มาใช้เป็ นแนวทาง เพือ่ ให้การดาเนินงานด้านการเงินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
๒) ควรมีการจัดหารายได้จากแหล่งอืน่ เช่น การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการ
วิจยั การดาเนินการของศูนย์ฝึกอบรม เป็ นต้น รวมทัง้ การนาเงินสะสมของคณะ ไปลงทุน โดยอาจฝากธนาคารทีใ่ ห้
ดอกเบีย้ สูง การซือ้ พันธบัตรรัฐบาล หรือการลงทุนร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อนาดอกผลมาไว้ใช้ในกิจการคณะ ทัง้ นี้
ขอให้มกี ารพิจารณาถึงความเสีย่ งในการลงทุนด้วย
๔.๘ แผนบริ หารความเสี่ยงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ตามที่ม หาวิท ยาลัย ได้ ข อให้ค ณะ/หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จัด ท าแผนบริห ารความเสี่ย งประจ าปี
งบประมาณส่งมหาวิทยาลัยเป็ นประจาทุกปี นนั ้ ในการนี้ คณะฯ โดยคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสีย่ งฯ ได้จดั

๑๒
แผนบริหารความเสีย่ งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี งบประมาณ ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประเมินความ
เสีย่ งออกเป็ น ๕ ด้าน คือ
๑) ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน, เป็ นความเสีย่ งในด้านจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มจี านวนผู้สมัครน้ อย การบริหารจัดการโครงการบริการสังคมที่ไม่ม ีเอกภาพ และการ
ตีพมิ พ์ผลงานวิชาการของอาจารย์ทย่ี งั มีจานวนน้อย
๒) ความเสีย่ งด้านบุคลากร, เป็ นความเสีย่ งด้านจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีอ่ าจไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, อาจารย์บรรจุใหม่ไม่ได้รบั ทุนวิจยั และอาจารย์ไม่นาเสนอ
และเผยแพร่ผลงานวิจยั /ผลงานวิชาการ
๓) ความเสีย่ งด้านทรัพยากร, เป็ นความเสีย่ งทีค่ ณะฯ ยังไม่มกี ารสร้างระบบหรือจัดตัง้ ศูนย์ให้
คาปรึกษาปญั หาทางสังคม, ไม่มรี ะบบการบริหารจัดการพัสดุ บัญชี ควบคุมพัสดุ และการ
ซ่อมบารุง
๔) ความเสีย่ งด้านนโยบาย, เป็ นความเสีย่ งด้านกฎหมาย/กฎระเบียบไม่ทนั สมัย ทาให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการได้
๕) ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก, เป็ นความเสีย่ งจากเหตุการณ์อทุ กภัย
จากการประเมินความเสีย่ งทัง้ ๕ ด้าน พร้อมปญั หา/ปจั จัยเสีย่ งดังกล่าว ได้มกี ารกาหนดกิจกรรม
ควบคุมความเสีย่ งไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ปี งบประมาณ ๒๕๕๔ โดยขอให้ผบู้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละด้าน ดาเนินการตามกิจกรรมควบคุมความ
เสีย่ งทีก่ าหนดไว้ต่อไป
๔.๙ รายงานผลการดาเนิ นงานของภาควิ ชา
๔.๙.๑ รายงานผลการดาเนิ นงานภาควิ ชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รศ.ระพีพรรณ คาหอม หัวหน้ า ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิช าสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานภาควิชาฯ ในรอบปี การศึกษา ๒๕๕๔ (มิถุนายน ๒๕๕๔พฤษภาคม ๒๕๕๕) และในรอบปี ง บประมาณ ๒๕๕๕ (ตุ ล าคม ๒๕๕๔-กัน ยายน ๒๕๕๕) โดยจัด ท าเป็ น
เอกสารรายงานเสนอกรรมการประจาคณะฯ ประกอบด้วยประวัติความเป็ นมา การวิเคราะห์สถานการณ์ ของ
ภาควิชา และผลการดาเนินงาน โดยแบ่งออกเป็ น ๗ ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาอาจารย์ ด้านการ
ประกันคุณภาพภาควิชา ด้านการพัฒนาวิชาการ ด้านการผลิตคู่มอื การทางานของภาควิชา ด้านการบริการสังคม
และด้านอืน่ ๆ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๔.๙.๒ รายงานผลการดาเนิ นงานภาควิ ชาการพัฒนาชุมชน
ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชาการ
พัฒ นาชุม ชน ได้จ ัด ทารายงานผลการด าเนิ น งานภาควิช าฯ ในรอบปี การศึกษา ๒๕๕๔ (มิถุน ายน ๒๕๕๔พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยจัดทาเป็ นเอกสารรายงานเสนอกรรมการประจาคณะฯ ประกอบด้วยประวัตคิ วามเป็ นมา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ๒๕๕๔ ของภาควิชาการพัฒนาชุมชน แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชา

๑๓
ผลงานของคณาจารย์ เช่น การเป็ นทีป่ รึกษา/กรรมการต่าง ๆ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมประชุม /
สัมมนาวิชาการ และการบริการสังคม เป็ นต้น และการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๔.๑๐ คู่มือระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รศ.ระพีพรรณ คาหอม หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และภาควิชาการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันจัดทาคู่มอื ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในคู่มอื ประกอบด้วยตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ระบบและกลไกการพัฒ นาและบริหารหลัก สูต ร และระบบและกลไกการเปิ ด /ปิ ด หลัก สูต ร และแนวทางการ
ดาเนินงานทัง้ ในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
มติท่ปี ระชุม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติเ ห็น ชอบ คู่ม ือระบบและกลไกการพัฒ นาและบริหาร
หลักสูตร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และให้ถอื เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อไป
ปิ ดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

สมชาย ไมตรี, นิตยา ทองสุขดี / บันทึกการประชุม
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ / ตรวจ

