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 1.1 การสรรหาหวัหน้าภาควิชาการพฒันาชุมชน 
ตามที ่รศ.ปารชิาต ิวลยัเสถยีร ได้ขอลาออกจากการเป็นหวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน  

ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัย ได้มีค าสัง่ที่ 485/2554 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาหวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวนัที ่ 24 มนีาคม 
2554 นัน้  บดันี้ กระบวนการสรรหาหวัหน้าภาควชิาไดเ้สรจ็สิน้ และมหาวทิยาลยั ไดม้คี าสัง่ที ่865/2554 
เรื่อง แต่งตัง้หวัหน้าภาควิชาการพฒันาชุมชน ลงวนัที่ 1 มถิุนายน 2554 โดยแต่งตัง้ให้ ผศ.กมลทพิย ์    
แจ่มกระจ่าง เป็นหวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน สบืแทนแล้ว ซึ่งหวัหน้าภาควชิา จะมวีาระการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี  

ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

1.2 อาจารยไ์ด้รบัต าแหน่งทางวิชาการ การสอบคดัเลือก บรรจ ุโอนย้าย และลาศึกษาต่อ
เพ่ิมเติม 

  ตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2554 เป็นตน้มา มอีาจารยไ์ดร้บัต าแหน่งทางวชิาการ การสอบคดัเลอืก 
บรรจุ โอนยา้ย และลาศกึษาต่อเพิม่เตมิ ดงันี้ 
  1) อาจารย์ประจ า ได้ร ับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 คน คือ    
อ.วรรณวด ีพลูพอกสนิ ไดร้บัแต่งตัง้เป็น “ผูช้่วยศาสตราจารย์” ตามค าสัง่มหาวทิยาลยัที ่1508/2554 เรื่อง 
แต่งตัง้พนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ลงวนัที ่2 กนัยายน 2554 
  2) คณะไดร้บัโอนอาจารยใ์นต าแหน่งทีไ่ดร้บัจดัสรรเพิม่จากมหาวทิยาลยั จ านวน 2 อตัรา  

2.1) ศ.สายนัต์ ไพรชาญจติร์ โอนยา้ยจากมหาวิทยาลยัศลิปากร กลบัมาประจ าที่
ภาควชิาการพฒันาชมุชน โดยมารายงานตวัเขา้ปฏบิตังิานแลว้ เมือ่วนัที ่1 มถิุนายน 2554   

2.2)  อ.ดร.สรินิทรร์ตัน์ กาญจนกญุชร โอนยา้ยจากวทิยาลยัสหวทิยาการ ศนูยล์ าปาง 
มาประจ าทีภ่าควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์โดยมารายงานตวัเขา้ปฏบิตังิานแลว้ เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2554 
  3) อาจารย์ลาศกึษาต่อเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2554 จ านวน 1 คน คือ ผศ.สริพิรรณ    
ศรมีชียั ลาศกึษาเพื่อท าวทิยานิพนธ์ในระดบัปรญิญาเอกใหแ้ลว้เสรจ็ ณ Asian Institute of Technology – 
AIT เป็นเวลาประมาณ 9 เดอืน คอื ตัง้แต่วนัที ่8 กรกฎาคม 2554 – 18 เมษายน 2555  
  4) อาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ จ านวน 1 คน คือ อ.ธัญลักษณ์ วีระสมบัติ ส าเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาเอก จาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลยี และได้
กลบัมารายงานตวัเขา้ปฏบิตังิานแลว้ เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2554   
  5) การคดัเลอืกอาจารย์ใหม่ ทดแทนอตัราเกษียณ ได้คดัเลอืกเสรจ็สิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง
การรายงานตวัเขา้ปฏบิตังิาน/การขออนุมตัจิากมหาวทิยาลยั จ านวน 3 อตัรา และอยู่ระหว่างการเปิดสอบ
คดัเลอืกอกี จ านวน 4 อตัรา  นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัยงัไดจ้ดัสรรอตัราสายวชิาการเพิม่ใหค้ณะฯ จ านวน 
1 อตัรา ส าหรบับรรจุ ณ ศนูยล์ าปาง อยูร่ะหว่างการสอบคดัเลอืกเชน่กนั 

ทีป่ระชมุรบัทราบ และเสนอแนะว่า กรณีผูส้อบผ่านการคดัเลอืก แต่ยงัไม่สามารถมารายงาน
ตวัเขา้ท างานได ้อนัเนื่องมาจากมเีงือ่นไขตอ้งท างานในหน่วยงานตน้สงักดัหลงัจากไดร้บัทุนการศกึษาจาก 
ส านักงานขา้ราชการพลเรอืน - กพ. ตามความต้องการของหน่วยงานนัน้ ควรจะต้องท าเรื่องตกลงกบั
หน่วยงานของตน้สงักดัก่อนว่าจะใหม้าท างานชดใชทุ้นทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ทนไดห้รอืไม่ เพื่อทีจ่ะ
ท าให ้กพ. พจิารณาไดง้า่ยขึน้ 
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 1.3 คณาจารย ์และเจ้าหน้าท่ี เกษียณอายรุาชการ พ.ศ.2554 
  วนัที ่30 กนัยายน 2554 มคีณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีเ่กษยีณอายรุาชการ จ านวน 4 คน คอื 
  1) รศ.ดร.นงลกัษณ์ เทพสวสัดิ ์ ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  2) รศ.ปารชิาต ิวลยัเสถยีร  ภาควชิาการพฒันาชมุชน 
  3) นางอ าพร อรรถเอีย่ม  ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร ช านาญงาน 
  4) นายสตัทา ชณุสาย   พนกังานขบัรถยนต ์ส.1 
 

ส าหรบั รศ.ดร.นงลกัษณ์ เทพสวสัดิ ์นัน้ ไดเ้กษยีณอายรุาชการเมือ่อายคุรบ 65 ปี หลงัจากที่
ไดต้่ออายรุาชการมาแลว้ ในการนี้ คณะฯ ไดจ้ดังานเลีย้งผูเ้กษยีณอายรุาชการ เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2554  
นอกจากนี้ ยงัมผีู้บรหิารเกษียณอายุราชการแต่ยงัต้องด ารงต าแหน่งและปฏิบตัิงานต่อจนครบวาระอกี 
จ านวน 1 คน คอื รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ คณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

 1.4 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2553 และนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2554  
  1) ปีการศกึษา 2553 มผีูส้ าเรจ็การศกึษา จากคณะฯ รวมจ านวน 478 คน ประกอบดว้ย 

ปรญิญาตร ี316 คน (ศนูยร์งัสติ 251 คน และศนูยล์ าปาง 65 คน) 
ปรญิญาโท 159  คน (ภาคปกต ิ21 คน ภาคพเิศษ 138 คน) 
ปรญิญาเอก 3 คน 

  2) ปีการศกึษา 2554 คณะฯ มนีกัศกึษาเขา้ใหม ่รวมจ านวน 588 คน ประกอบดว้ย 
ปรญิญาตร ี395 คน (ศนูยร์งัสติ 281 คน และศนูยล์ าปาง 114 คน) 
ปรญิญาโท 191  คน (ภาคปกต ิ22 คน ภาคพเิศษ 169 คน) 
ปรญิญาเอก 2 คน 

 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

 1.5 ประกาศคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ว่าด้วยการใช้รถยนต ์และการใช้พื้นท่ีของคณะฯ 
  เพื่อใหก้ารใชร้ถของคณะฯ เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยรถราชการ
ของมหาวทิยาลยั พ.ศ.2547 ลงวนัที ่19 สงิหาคม 2547 เพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งอนัอาจเกดิขึน้จาก
การใชร้ถราชการ และเพือ่เป็นการประหยดัพลงังานจากการใชร้ถ และการใชพ้ืน้ทีข่องคณะฯ ตามนโยบาย
การประหยดัพลงังานของมหาวิทยาลยั  ดงันัน้ คณะฯ จงึได้จดัท าประกาศหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการใชร้ถ 
และการใชพ้ืน้ที ่จ านวน 2 ฉบบั คอื 1) ประกาศคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เรื่อง การใชร้ถยนต์ราชการ
ของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ลงวนัที ่14 มถิุนายน 2554 และ 2) ประกาศคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
เรื่อง การใชห้อ้งประชุม และหอ้งบรรยาย ของคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวนัที ่14 มถิุนายน 2554  
โดยมกีารจดัเก็บอตัราค่าธรรมเนียมในการใช้รถ และการใช้พื้นที่ของคณะฯ ส าหรบับุคคล /หน่วยงาน
ภายนอก หรอืโครงการทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพือ่น าเงนิมาแบ่งเบาภาระคา่ใชจ้่ายทีม่ ี
สงูขึน้ เชน่ คา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ซ่อมแซมรถ และวสัดุอปุกรณ์ เป็นตน้  

อยา่งไรกต็าม การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมการใชร้ถ และการใชพ้ืน้ที ่ตามประกาศดงักล่าว อาจ
มกีารยกเวน้ หรอืลดหยอ่นส าหรบับุคคล หรอืหน่วยงานอืน่ภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และหน่วยงาน
อืน่ทีม่คีวามรว่มมอืทางวชิาการ และกจิกรรมทีจ่ดัท าเพือ่การบรกิารสงัคม ไวด้ว้ยแลว้ 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  



 4 

 1.6 การจดัท าความร่วมมือทางวิชาการกบั Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต้   
  สบืเนื่องจากคณะฯ ไดม้กีารน าคณาจารย ์เจา้หน้าทีแ่ละนักศกึษาระดบัปรญิญาโทภาคพเิศษ 
ไปศกึษาดูงาน ณ Ewha Womans University ประเทศสาธารณรฐัประชาชนเกาหลใีต้หลายครัง้ ทัง้ 2 
สถาบนั จึงมีด ารริ่วมกนัในการจัดท าสญัญาความร่วมมอืทางวิชาการ (Agreement on Academic 
Exchange) เพื่อเป็นการขยายความร่วมมอืทางวชิาการมากยิง่ขึน้ และในการนี้ คณะฯ ไดเ้ดนิทางไปท า
สญัญาความรว่มมอืทางวชิาการ พรอ้มกบัน าเจา้หน้าทีส่ านกังานเลขานุการคณะฯ ไปศกึษาดูงาน ณ Ewha 
Womans University เมื่อวนัที ่27-31 สงิหาคม 2554  ซึง่ความร่วมมอืทางวชิาการดงักล่าว ไดค้รอบคลุม
ในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา การเรยีนการสอน การวจิยั 
และการจดักจิกรรมทางวชิาการรว่มกนั 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
 1.7 ผลประเมินตวัช้ีวดัตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (กพร.) ประจ าปีงบประมาณ 2553 
  ผลประเมนิตวัชี้วดัตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ (กพร.) คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์
ประจ าปีงบประมาณ 2553 รอบเวลา 12 เดอืน คอื ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553 จาก
ตัวชี้ว ัดทัง้หมด 6 ด้าน รวม 39 ตัวบ่งชี้ โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า คณะฯ         
ไดค้ะแนน 4.3098 จากระบบ 5 คะแนน อยูใ่นระดบัด ี 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

1.8 ผลการอนุมติักองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพฒันามหาวิทยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ 2555 
ตามทีก่รรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครัง้ที ่2/2554 เมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2554 ได้

ใหค้วามเห็นชอบการจดัตัง้งบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันามหาวิทยาลยั 
จ านวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ 7,429,840.00 บาท นัน้   บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้อนุมตัิให้ใช้เงนิ
ดงักล่าวแลว้ โดยลดงบประมาณโครงการที ่2 ลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัราคาประเมนิตามแบบก่อสรา้ง รวม
งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัทิัง้ 3 โครงการ จ านวน 6,460,840 บาท คอื : - 

1) โครงการปรบัปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
งบประมาณ จ านวน 3,255,840 บาท  

2) โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย และห้องคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ท่าพระจันทร์ 
งบประมาณ จ านวน 2,856,000 บาท  

3) โครงการสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษา และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  งบประมาณ 
จ านวน 349,000 บาท  

  ส าหรบัโครงการที ่1-2 คอื โครงการปรบัปรุงห้องกจิกรรมนักศกึษา และโครงการปรบัปรุง
หอ้งบรรยายนัน้ จะด าเนินการขออนุมตัแิบบก่อสรา้ง ก่อนด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งต่อไป และคาดว่าจะเริม่
ปรบัปรงุไดใ้นชว่งปิดภาคการศกึษาในภาคฤดรูอ้น พ.ศ.2555    

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
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 1.9 เกณฑก์ารประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามตวัช้ีวดัท่ี 7.1 ของ สกอ. 
  สบืเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา – สกอ. ได้ก าหนดเกณฑ์การประกนั
คุณภาพการศกึษาภายใน ตวับ่งชีท้ี ่7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสภาสถาบนั 
ในสว่นนี้ จะรวมถงึคณะกรรมการประจ าคณะดว้ย ซึง่ในเกณฑต์วัชีว้ดัดงักล่าว ไดก้ าหนดใหม้กีารรายงาน
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะดว้ย และในการนี้ คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั ใน
การประชุมครัง้ที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 จึงได้จัดท าเกณฑ์การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ าสภาสถาบนั/กรรมการประจ าคณะ  แบ่งเกณฑอ์อกเป็น 5 ขอ้ คอื 

1) การปฏบิตัติามพนัธกจิครบถว้นตามภาระหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้น พรบ.มธ. 
  2) การก าหนดยทุธศาสตร/์ทศิทาง/นโยบาย ปีละ 1 ครัง้ 
  3) การเขา้รว่มประชมุ โดยเฉลีย่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของกรรมการทัง้หมด 
  4) การก ากบัใหผู้บ้รหิารรายงานผลการด าเนินงานของคณะในดา้นต่าง ๆ ทกุ 6 เดอืน 
  5) บรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีจ านวน 10 หลกั 
 
  จากเกณฑ์ดงักล่าว คณะฯ จงึได้น ามาปรบัเขา้ในแบบประเมนิตนเองของกรรมการประจ า
คณะฯ ทีเ่คยเสนอทีป่ระชมุครัง้ทีแ่ลว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 1) แบบประเมนิตนเองปลายปิด เป็นการ
ประเมนิแบบใหเ้ลอืกตอบนัน้ ม ี5 ตวัเลอืก ตามระดบัการมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิาน คอื  5 = มากทีสุ่ด  
1 = น้อยทีส่ดุ และเพิม่ชอ่งไมไ่ดป้ฏบิตั ิกรณีไมม่กีารปฏบิตัติามเกณฑก์ารประเมนินัน้ ๆ ซึง่การประเมนิใน
ส่วนนี้ จะเป็นการประเมนิตามเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนดไว้ และ 2) แบบประเมนิปลายเปิด ส าหรบั
ขอ้เสนอแนะหรอืแสดงความคดิเหน็อืน่ ๆ  

  ทีป่ระชุมรบัทราบเกณฑ์การประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจ าสภาสถาบนั/กรรมการ
ประจ าคณะ ตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั  

ส าหรบัแบบประเมนิตนเองที่คณะจดัท าขึ้นตามเกณฑ์การประเมนิของมหาวิทยาลยันัน้ ที่
ประชุมขอใหแ้ก้ไขช่องประเมนิตนเองจากค าว่า ไม่ได้ปฏบิตั ิเป็น “ไม่สามารถประเมนิได้” และใหแ้กไ้ข
รายการประเมนิในหวัขอ้ที ่5 ดา้นการบรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืง  
ทีด่ ี10 หลกั โดยใหป้ระเมนิแต่ละหวัขอ้ในภาพรวม และประเมนิเฉพาะหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นบทบาท
ของคณะกรรมการประจ าคณะเทา่นัน้  จากนัน้ ใหน้ าแบบประเมนิทีแ่กไ้ขแลว้ เสนอใหก้รรมการประจ าคณะ
ประเมนิตนเองในการประชมุครัง้ต่อไป 
 
 1.10 ประกาศคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ว่าด้วยกองทุนค่าธรรมเนียมการวิจยั 

 ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ได้จดัตัง้ศูนย์วจิยัและใหค้ าปรกึษาทางวชิาการแห่งคณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์(Research and Consultancy Center of Faculty of Social Administration - RCC – FSA) เพื่อ 
ด าเนินการ และประสานงานเกี่ยวกบัการรบัทุนสนับสนุนการวิจยัของคณาจารย์  และได้มีการจัดเก็บอตัรา
ค่าธรรมเนียมการวิจยัในอตัราประมาณร้อยละ 2.5 จากโครงการที่คณะ/มหาวทิยาลยั เป็นผู้ลงนามรบัทุนจาก
หน่วยงานภายนอกนัน้  เนื่องจากที่ผ่านมา แมค้ณะฯ จะมกีารจดัท าประกาศ เรื่อง กองทุนค่าธรรมเนียมการวจิยั  
ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2553 แล้ว แต่ก็ยงัไม่มกีารน าเงินอตัราค่าธรรมเนียมที่จดัเกบ็ได้ดงักล่าวมาใช้ประโยชน์ 
ดงันัน้ จงึไดเ้สนอประกาศ เรื่อง กองทุนค่าธรรมเนียมการวจิยั มาเพื่อขอค ารบัรองจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ก่อนน าไปใชป้ฏบิตัต่ิอไป 
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 ส าหรบัประกาศ เรื่อง กองทุนค่าธรรมเนียมการวจิยั นัน้ จะแบ่งออกเป็น 6 หมวด คอื  1) รายได้
กองทุน และผูร้บัผดิชอบ  2) การจดัสรรรายไดข้องกองทุนเพื่อการพฒันาวชิาการ 3) อตัราค่าใชจ้่ายทีไ่ดร้บัจดัสรร
และการอนุมตั ิ 4) การใชจ้่ายเพื่อการลงทุน  5) การเงนิและบญัช ีและ 6) การตรวจสอบ  ซึง่การจดัสรรกองทุน
ดงักล่าว จะเป็นไปเพื่อการพฒันาศกัยภาพ ประสทิธภิาพของการวจิยั เพื่อส่งเสรมิการเผยแพร่งานวจิยั หรือการ
พฒันาวชิาการของคณะเป็นหลกั 

  ที่ประชุมรบัทราบ และเห็นชอบในการน ากองทุนค่าธรรมเนียมการวิจัยมาใช้ประโยชน์ตาม
ประกาศต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่2/2554 

  การรบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่2/2554 เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2554 
 

 มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ที ่2/2554 เมือ่วนัที ่
26 พฤษภาคม 2554 โดยไมแ่กไ้ข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรือ่งสบืเนื่อง 

 

3.1 การเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาโทภาคพิเศษ ณ ศนูยล์ าปาง 
  ตามที่คณะฯ โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลยั มโีครงการจะเปิดปรญิญาโทภาคพเิศษ 
(เรยีนวนัเสาร-์อาทติย)์ หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารและนโยบายสวสัดกิาร
สงัคม ณ ศูนย์ล าปาง ตัง้แต่ภาค 2 ปีการศกึษา 2554 (พฤศจกิายน 2554) เป็นต้นไปนัน้  เพื่อเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มในเรื่องของการประชาสมัพนัธ์ การจดัสอบคดัเลอืก งบประมาณ และการบรหิารจดัการ 
ดงันัน้ จงึขอเลื่อนไปเปิดในภาค 1 ปีการศกึษา 2555 เป็นตน้ไป 
  ส าหรบัการบรหิารจดัการการศกึษาสาขาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรน์ัน้ คณะฯ ไดร้บัโอนมาจาก
ศนูยล์ าปางแลว้ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2555 คอื วนัที ่1 ตุลาคม 2554 เป็นตน้ไป กรณีทีม่หาวทิยาลยัไม่ได้
จดัสรรอตัราเจา้หน้าทีส่ายสนับสนุนวชิาการไวใ้หน้ัน้  คณะฯ ไดจ้ดัตัง้งบประมาณเพื่อจดัจา้งพนักงานเงนิ
รายได ้และผูช้ว่ยงาน ทดแทนแลว้ รวมจ านวน 3 คน  
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
  
 3.2 การจดัประชุมนานาชาติ University-Community Engagement Conference, 2012 

 ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มโีครงการร่วมกบั Universiti Sains Malaysia  เป็น
เจา้ภาพในการจดั University & Community Engagement Conference (UCEC) in 2012 ในหวัขอ้เรื่อง 
“Universities-Communities Engagement for Empowerment and knowledge Creation” ในระหว่างวนัที ่
9-12 มกราคม 2555 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ นัน้  ขณะนี้ การเตรียมงานได้ด าเนินการก้าวหน้าไปมาก
พอสมควร มกีารจดัประชุมผูเ้กีย่วขอ้งหลายครัง้ ทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งภายในคณะ และหน่วยงานเครอืขา่ยทีร่่วม
จัดงาน คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง และ Universiti Sains Malaysia  ส าหรบัประเดน็ทีจ่ะตอ้งเร่งด าเนินการในช่วงนี้ 
คอื การระดมทนุและจดัหาเจา้ภาพเพือ่ชว่ยเหลอืคา่ใชจ้่ายในการจดังานต่อไป 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
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 3.3 ผลการประเมินคณุภาพคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2553 
  ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดจ้ดัใหม้กีารตรวจประเมนิ
คุณภาพการศกึษา คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศกึษา 2553 ทัง้ระดบัคณะและภาควชิา มผีลการ
ประเมนิสรปุไดด้งันี้ 

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะกรรมการ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดม้าตรวจเยีย่มและประเมนิคุณภาพการศกึษาคณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ปีการศกึษา 2553 เมือ่วนัที ่11-12 กรกฎาคม 2554 โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิาก
ภายในและภายนอก ซึ่งการประเมนิครัง้นี้  นอกจากจะมกีารตรวจเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามตวับ่งชี้
คุณภาพการศกึษาแลว้ ยงัมกีารสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง คอื ผูบ้รหิาร อาจารย ์นักศกึษา บุคลากร และผูใ้ช้
บณัฑติ รวมทัง้การเยีย่มชมคณะฯ และสงัเกตการณ์การเรยีนการสอนอกีด้วย จากผลการประเมนิขัน้ต้น
ดว้ยวาจา พบว่า คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มคีุณภาพการศกึษาในระดบั “พอใช”้ มผีลการประเมนิ 3.31 
คะแนน จากระบบ 5 คะแนน แต่หลงัจากนัน้ คณะฯ ไดส้่งเอกสารหลกัฐานผลการด าเนินงานเพิม่เตมิ คณะ
กรรมการฯ ไดป้รบัคะแนนเพิม่เป็น 3.61 อยูใ่นระดบัด ี

2) การประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัภาควิชา, คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดจ้ดั
ใหม้กีารประเมนิคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2553 ในระดบัภาควชิา เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2554 โดย
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจากคณะต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จากผลการประเมนิขัน้ตน้ด้วยวาจา  
ภาควิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีผลการประเมนิ 3.80 คะแนน มคีุณภาพการศึกษาในระดับ “ดี”         
สว่นภาควชิาการพฒันาชมุชน มผีลการประเมนิ 4.08 คะแนน มคีณุภาพการศกึษาในระดบั “ด”ี เชน่กนั 

 จากผลการประเมนิคุณภาพระดบัคณะ ทีม่คีะแนนลดลง ประกอบกบัการประเมนิคุณภาพ
ในช่วงหลงั จะเริม่ประเมนิจากการมแีผน หากไม่มกีารเขยีน/จดัท าแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายลกัษณ์อกัษร 
แมว้่าจะมกีารด าเนินการ กจ็ะไมไ่ดค้ะแนน ดงันัน้ คณะฯ จงึไดม้กีารปรบัปรงุโครงสรา้งส านกังานเลขานุการ 
คณะฯ โดยน างานแผนและประกนัคุณภาพมาอยู่ดว้ยกนั และยกเป็นงานหนึ่งอกีต่างหาก เพื่อใหส้ามารถ
รองรบัการด าเนินงานดา้นแผนและประกนัคณุภาพใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพในปีการศกึษา 2554 นัน้ มหาวิทยาลยัได้ขอให้คณะฯ เสนอ    
ตวับ่งชี้ที่สะท้อนเอกลกัษณ์ของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ตวับ่งชี้ และในการนี้ คณะฯ ขอเสนอ     
ตวับ่งชีเ้ดมิทีเ่คยใชใ้นปีการศกึษา 2552-2553 จ านวน 3 ตวับ่งชี ้คอื 

1) ระดบัคา่นิยมทีจ่ าเป็นต่อการประกอบอาชพีสงัคมสงเคราะหข์องนกัศกึษาปรญิญาตร ี
2)  รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตร ีทีท่ างานจดับรกิารเเกม่นุษย ์(human services)       

ต่อบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าและประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
3) รอ้ยละของผลงานวจิยัของคณาจารยท์ีก่ระท ากบัประชากรกลุ่มพเิศษ หรอืทีส่่งผลต่อ

กลุ่มประชากรกลุ่มพเิศษโดยตรงต่อผลงานวจิยัทัง้หมด 

  มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ขอใหแ้กไ้ขขอ้ความในตวับ่งชีท้ี ่3 จากค าว่า ประชากร
กลุ่มพเิศษ เป็น “ประชากรกลุ่มเป้าหมาย” และแกไ้ขค าอธบิายตวับ่งชีท้ี ่2 จากค าว่า กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เป็น 
“ประชาชน” จากนัน้ ทีป่ระชมุมมีตใิหค้วามเหน็ชอบตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้นเอกลกัษณ์ของหน่วยงาน ทัง้ 3 ตวับ่งชี้
ดงักล่าว 
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 3.4 การปรบัปรงุพื้นท่ีตึกคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ศนูยร์งัสิต  
  ตามทีค่ณะฯ ไดด้ าเนินการปรบัปรงุพืน้ทีช่ ัน้ 2 ตกึคณะฯ ศนูยร์งัสติ เป็นส านักงานเลขานุการ
คณะฯ ดว้ยงบประมาณเงนิสะสม จ านวน 2.2 ลา้นบาท ปีงบประมาณ 2554 นัน้  ขณะนี้ กระบวนการจดัซือ้
จดัจา้ง ไดเ้สรจ็สิน้และบรษิทัผูร้บัเหมาไดเ้ขา้มาด าเนินการแลว้เมือ่เดอืนสงิหาคม 2554 คาดว่าการปรบัปรงุ
จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2554  ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2554 (กนัยายน 2554) ดงันัน้ จงึขออนุมตักินัเงนิคา่กอ่สรา้งไปจนถงึเดอืนพฤศจกิายน 2554 
จนกว่าการกอ่สรา้งจะแลว้เสรจ็และมกีารตรวจรบังานต่อไป 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
 3.5 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผู้บริหาร คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  ตามทีก่รรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครัง้ที่ 2/2554 เมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2554 ได้
เสนอใหป้รบัแบบประเมนิตนเองของผูป้รหิาร ตามยทุธศาสตรข์องคณะในดา้นการสรา้งความเป็นเลศิในการ
บรหิาร และการประกนัคุณภาพดา้นการบรหิารจดัการ ทีก่ าหนดใหม้กีารประเมนิผูบ้รหิารนัน้ บดันี้ คณะฯ 
ไดป้รบัแบบประเมนิดงักล่าวเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และจะน าไปด าเนินการประเมนิต่อไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรือ่งพจิารณา  
 
 4.1 ขออนุมติัต่อเวลาราชการของอาจารยผ์ู้เกษียณอายรุาชการ ปีงบประมาณ 2555 

ตามมาตรา 19 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศกึษา  พ.ศ.2547 ไดบ้ญัญตัใิหข้า้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา ซึง่มตี าแหน่งตัง้แต่
รองศาสตราจารยข์ึน้ไป เมื่ออายุครบ 60 ปีบรบิูรณ์ในสิน้ปีงบประมาณ อาจใหไ้ดร้บัราชการเพื่อท าหน้าที่
สอนหรือวิจัยต่อไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์นัน้ ในปีงบประมาณ 2555 
(กนัยายน 2555) จะมอีาจารยป์ระจ าคณะฯ ครบก าหนดเกษยีณอายรุาชการ จ านวน 2 คน คอื 

1)  รศ.ดร.สรุพล ปธานวนิช ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
2)  รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม ภาควชิาการพฒันาชมุชน 

คณะกรรมการวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ในการประชมุครัง้ที ่5/2554 เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 
2554  และคณะกรรมการภาควชิาการพฒันาชมุชน ในการประชมุครัง้ที ่6/2554 เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2554 
พจิารณาแล้วเห็นว่า อาจารย์ทัง้ 2 ท่าน มคีุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และคุณสมบตั ิตามประกาศ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการต่อเวลาราชการฯ ประจ าปี พ .ศ.2554 
และเป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จงึไดส้อบถามไปทีอ่าจารยผ์ูจ้ะเกษยีณ ซึง่ทัง้ 2 ท่าน ไดแ้จง้ความ
จ านงในการต่อเวลาราชการด้วย จากนัน้ ได้เสนอเขา้พจิารณาในที่ประชุม คณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่
7/2554 วนัที ่3 ตุลาคม 2554 กอ่นเสนอใหค้ณะกรรมการประจ าคณะฯ พจิารณาเป็นล าดบัต่อไป 

  มติท่ีประชุม  พจิารณาแล้วเหน็ว่า ขา้ราชการทัง้ 2 ท่าน เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้นตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี พ.ศ.2555 และเป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ ทีห่าผู้
ทดแทนได้ยาก หากเกษียณอายุราชการไปจะมผีลกระทบอย่างยิง่ต่อการจดัการเรยีนการสอน ทัง้ระดบั
ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก นอกจากนี้ ขา้ราชการทัง้ 2 ท่าน ยงัเป็นก าลงัส าคญัในการสรา้ง
ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของคณะฯ และช่วยบรรเทาปญัหาเกี่ยวกบัการขาดแคลนบุคลากรสาย
วชิาการทีม่คีณุสมบตัใินการใหค้ าแนะน าปรกึษาและเป็นกรรมการวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของคณะฯ ใน
ระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอก ตามขอ้ก าหนดของ สกอ.   

จากประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการ ประจ าปี พ.ศ.2554  ขอ้ที ่3.2.2.2 (4) ทีร่ะบุว่า “ผูเ้กษยีณอายุทีม่คีุณสมบตัเิขา้ตามหลกัเกณฑข์อ้ 
1.1.2 ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยได้รบัสยีงขา้งมากเกินกึ่ งหนึ่งของ
กรรมการประจ าคณะฯ ทัง้หมด”  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ ใหม้กีารลงคะแนนเสยีงดว้ยวธิลีบั  

จากการลงคะแนนเสยีง ทีป่ระชมุมมีตดิงันี้ 
1) เหน็ชอบ ใหต้่อเวลาราชการของ รศ.ดร.สรุพล ปธานวนิช 
2) เหน็ชอบ ใหต้่อเวลาราชการของ รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม 

  ทัง้นี้ คณะฯ จะเสนอผลการประชมุต่อมหาวทิยาลยั เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาต่อไป 
 
 4.2 ขออนุมติัร่างระเบียบว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินของคณะฯ พ.ศ.2554 
  ตามที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้มรีะเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงนิของ
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์พ.ศ.2548 นัน้  เนื่องจากปจัจุบนั มคี่าใชจ้่ายจากเงนิรายไดห้ลายรายการทีไ่ม่
มรีะเบยีบรองรบั ท าใหไ้มส่ามารถด าเนินการเบกิจ่ายได ้ เพือ่ใหร้ะเบยีบสอดคลอ้งกบัการใชจ้่ายจรงิ จงึเหน็
ควรปรบัปรงุระเบยีบดงักล่าว โดยมสีาระการปรบัปรงุทีส่ าคญัดงันี้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 
  1) รวมหมวด และรายการค่าใช้จ่าย ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงนิของคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.2548 และระเบยีบมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์ว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงนิค่าตอบแทน เพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพบุคลากรของ
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์พ.ศ.2550 เขา้เป็นฉบบัเดยีวกนั 
  2) เพิ่มค านิยาม เช่น ค านิยามกรรมการประจ าคณะ, ค านิยามเจ้าหน้าที่ประจ า ให้
ครอบคลุมเจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุนวชิาการทีจ่้างจากรายได้ของคณะ, ค านิยามหวัหน้างาน ใหค้รอบคลุม
หวัหน้างานตามโครงสรา้งการบรหิารส านักงานเลขานุการทีแ่บ่งเป็นภายในคณะ และหวัหน้างานทีแ่ต่งตัง้
โดยคณะ เป็นตน้ 
  3) ขยายขอบเขตค่าใชจ้่ายในการซื้อของเยีย่มไข ้พวงหรดี และการเป็นเจ้าภาพงานศพ 
ซึง่เดมิจะจ่ายส าหรบับุคลากรประจ า ใหค้รอบคลุมไปถงึผูม้อีปุการคณุ นกัศกึษา และผูท้ีค่ณบดเีหน็สมควร 
  4) ปรบัเพิม่ค่าตอบแทนหวัหน้างาน จ านวน 500 บาท เงนิประสทิธภิาพของเจ้าหน้าที ่
จ านวน 200-300 บาท และคา่ตรวจรปูแบบการพมิพว์ทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท จ านวน 100 บาท 
  5) เพิม่รายการใหม่ ส าหรบัการจดัซื้อของแสดงความยนิด ีจ านวน 1,000 บาท และการ
จดัซือ้ของทีร่ะลกึส าหรบับุคลากรผูเ้กษยีณ จ านวน 5,000 – 10,000 บาท 
 

  ส าหรบัรายการค่าใชจ้่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ้ 3-5 ยงัคงอตัราเดมิ ส่วนรายการค่าใชจ้่าย
ใดทีไ่มป่รากฏในระเบยีบของคณะ ใหใ้ชร้ะเบยีบกลาง และระเบยีบของมหาวทิยาลยัแทน 
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อนึ่ง การปรบัเพิม่รายการค่าใชจ้่ายในขอ้ 4-5 ขา้งต้น เป็นการเพิม่ค่าใชจ้่ายในจ านวนทีไ่ม่
มากนัก เมื่อค านวณและตรวจสอบแลว้พบว่ามเีงนิเพยีงพอ และไดม้กีารตัง้งบประมาณไวล้่วงหน้าแลว้ ใน
งบประมาณรายจ่ายจากรายไดค้ณะ (งบพเิศษ) ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554) เป็นตน้ไป 

ร่างระเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงนิของคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.
2554 ได้น าเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ 7/2554 วนัที ่3 ตุลาคม 2554 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พจิารณาเป็นล าดบัต่อไป 

  มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัิร่างระเบยีบว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละอตัราการ
จ่ายเงนิของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์พ.ศ.2554 ตามเสนอ 
 
 4.3 ขออนุมติัปรบัโครงสร้างภายในส านักงานเลขานุการคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีประกาศเรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนราชการ
ส านกังานเลขานุการคณะฯ ลงวนัที ่5 ตุลาคม 2553 โดยปรบัโครงสรา้งส านกังานเลขานุการคณะฯ เป็นการ
ภายใน จากเดมิ จ านวน 4 งาน เพิม่เป็น 5 งาน นัน้   เพื่อใหก้ารบรหิารงานส านักงานเลขานุการคณะฯ 
และการสนบัสนุนวชิาการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  คณะกรรมการส านักงานเลขานุการคณะฯ 
ในการประชุมครัง้ที ่2/2554 เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2554 จงึเหน็ควรปรบัโครงสรา้งส านักงานเลขานุการ
คณะฯ เป็นการภายใน โดยแบ่งออกเป็น 7 งาน มสีาระส าคญัในการปรบัปรุงโครงสรา้ง ดงันี้ (รายละเอยีด
ตามเอกสารแนบ) 
  1) แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น จ านวน 7 งาน คือ นอกจากงานตาม
โครงสรา้งการบรหิารทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั จ านวน 4 งาน (คอื งานบรหิารและธุรการ งาน
บรกิารการศกึษา งานการคลงัและพสัดุ และงานบรกิารการวชิาการ) แลว้ ยงัไดแ้บ่งโครงสรา้งงานเป็นการ
ภายในอกี จ านวน 3 งาน คอื 
   1.1) งานแผนและประกนัคณุภาพ เป็นงานใหม่ เนื่องจากระบบการประเมนิและการ
ตรวจสอบของมหาวทิยาลยั จะมคีวามส าคญัและเขม้ขน้ขึน้เรื่อย ๆ และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานส่วนมาก
จะเริม่ตรวจสอบตัง้แต่กระบวนการจดัท าแผน  งานนี้ ไดร้วมงานหมวดนโยบายและแผน จากงานบรหิาร
และธุรการ และหมวดประกนัคณุภาพ จากงานบรกิารวชิาการ เขา้ดว้ยกนั ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพ นอกจากนัน้ ยงัรวมภาระงานการประเมนิตามตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ (ก.พ.ร.) และ
การบรหิารความเสีย่งดว้ย  
   1.2) งานศูนย์ปฏิบตัิการสงัคมสงเคราะห์คลองจัน่ เป็นงานที่แยกออกมาจากงาน
บริการสังคม เพื่อรองรับการขยายภาระงานตามนโยบายการจัดตัง้ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน 
(นอกเหนือจากศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนทีม่อียู่เดมิ) รวมทัง้การขยายการบรกิารชุมชนในรปูแบบอื่น ๆ 
อกีดว้ย 
   1.3) งานบรกิารสงัคม เป็นงานทีป่รบัเพิม่ใน พ.ศ.2553 เพื่อรองรบัโครงสรา้งการ
บรหิารโครงการบรกิารสงัคมทีม่กีารปรบัลูกจ้างโครงการเขา้เป็นพนักงานเงนิรายไดข้องคณะตามระเบยีบ
ของมหาวทิยาลยั  การบรหิารจดัการโครงการปรญิญาโทภาคพเิศษในภาพรวมในลกัษณะโครงการแม่ การ
จดัฝึกอบรมและสมัมนาส าหรบับุคลากร/หน่วยงานภายนอก และการขยายการศกึษาระดบัปรญิญาโทภาค
พเิศษ ณ ศนูยล์ าปาง 
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  2) การปรบัภาระงาน/หมวดงาน ในงานเดมิจ านวน 4 งาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบังาน และ
บุคลากรทีร่บัผดิชอบในงานนัน้ ๆ เชน่ ยา้ยหมวดระบบฐานขอ้มลูเพือ่การบรหิาร จากงานบรหิารและธุรการ 
ไปรวมไว้กบัหมวดฐานขอ้มูล และเทคโนโลย ีในงานบรกิารวชิาการ, ยา้ยหมวดพฒันาหลกัสตูร จากงาน
บรกิารวิชาการ ไปไว้ที่งานบรกิารการศกึษา และย้ายงานศูนย์วิจยั ไปรวมไว้กบัหมวดงานวจิยั ในงาน
บรกิารวชิาการ เป็นตน้ 

โครงสรา้งภายในส านักงานเลขานุการคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ ทีป่รบัปรุงใหม่ครัง้นี้ ได้
น าเสนอในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่7/2554 วนัที ่3 ตุลาคม 2554 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ พจิารณาเป็นล าดบัต่อไป 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรบัโครงสร้างภายในส านักงานเลขานุการ  
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งอืน่ ๆ   
 
 5.1 โครงการจดัตัง้ศนูยบ์ริการส าหรบัผู้สงูอายใุนชุมชน 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีโครงการร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ  ในการจัดตัง้ 
“ศูนย์บรกิารส าหรบัผู้สูงอายุในชุมชน” โดยใช้ศูนย์ปฏิบตักิารสงัคมสงเคราะห์คลองจัน่ (ซึ่งปจัจุบนัเปิด
ด าเนินการในรปูของศนูยพ์ฒันาเดก็กอ่นวยัเรยีน) เป็นฐาน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกยีรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อ
เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการกา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองไทย และเพือ่บรกิารผูส้งูอายใุนชุมชน  ซึง่ไดม้ี
การด าเนินงานไปแลว้ เช่น การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัแนวทางการจดัตัง้ศนูย์บรกิารส าหรบัผูส้งูอายุในชุมชน, 
การเขา้พบผูว้่าการการเคหะแห่งชาต ิและการประชุมร่วมกบัผูแ้ทนชุมชน  ขณะนี้ อยู่ระหว่างการแต่งตัง้
คณะกรรมการจดัตัง้ศนูยฯ์ โดยจะเชญิผูแ้ทนชุมชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ต่อไป 

 
ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 
 5.2 ขออนุมติัโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

รศ.เลก็ สมบตั ิรองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา แจง้ว่า คณะกรรมการศนูยข์อ้มลูทางสงัคม
และสารสนเทศ ไดเ้สนอ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ โดยการจดัซื้อ server และตดิตัง้ file wall เพื่อ
รองรบัระบบฐานขอ้มลูเเละการเขยีนโปรเเกรม คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์และเพื่อป้องขอ้มลูสารสนเทศ
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยขออนุมตัิใช้เงนิจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันา
มหาวทิยาลยั จ านวน 300,000 บาท (รายละเอยีดตามทเอกสารประกอบการประชมุ)  

  มตทิีป่ระชมุ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้เหน็ชอบในหลกัการ แต่เนื่องจากเป็นโครงการทีข่ออนุมตัิ
งบประมาณกองทนุคา่ธรรมเนียมการศกึษาเพือ่การพฒันา ดงันัน้ จงขอใหป้รบัโครงการใหเ้อือ้กบันักศกึษา
ใหม้ากขึน้ และใหเ้สนอโครงการทีป่รบัใหมเ่ขา้กรรมการประจ าคณะในการประชมุครัง้ถดัไป 
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 5.3 การรายงานผลการด าเนินงานของภาควิชา 
  รศ.ระพพีรรณ ค าหอม หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงาน
ของภาควชิา ในรอบปีงบประมาณ 2554 คอื (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

1) ดา้นบรหิาร มกีารขยายเวลาราชการของอาจารย ์(จาก 60 ปีเป็น 65 ปี) จ านวน 3 คน, 
ด าเนินการรบัอาจารยใ์หม่เสรจ็สิน้ จ านวน 3 คน, อาจารยจ์บการศกึษาระดบัปรญิญาเอก และกลบัจากลา
ศกึษาต่อในต่างประเทศ 1 คน และอาจารยล์าศกึษาต่อในประเทศ 4 คน 

2) ดา้นการพฒันาอาจารยท์ีเ่ป็น Non degree โดยการสนับสนุนใหค้ณาจารยใ์นภาควชิา 
ได้อบรมระยะสัน้ การเขา้ร่วมประชุม/เสนอผลงานวชิาการ/สมัมนาวชิาการและศกึษาดูงานทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ 

3) ด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ได้จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการ 
ศกึษา 2553 และจดัใหม้กีารตรวจประเมนิโดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากคณะต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั เมื่อ
วนัที ่8 กรกฎาคม 2554 จากผลการประเมนิขัน้ต้นด้วยวาจา  ภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มผีลการ
ประเมนิ 3.80 คะแนน มคีณุภาพการศกึษาในระดบั “ด”ี  
  4) ดา้นการพฒันาวชิาการ มกีารจดัประชุมวชิาการประจ าปี การสมัมนาการจดัการเรยีน
การสอนแบบบรูณาการ การผลติงานวชิาการ/ต ารา และการจดัท าคูม่อืการท างานของภาควชิา เป็นตน้ 

ปิดประชมุ เวลา 12.00 น. 

 

 

 

 
นายสมชาย ไมตร ี/ นางนิตยา ทองสขุด ี: บนัทกึ-พมิพ ์

รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ : ตรวจ 

 


