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ระเบียบวาระท่ี 1  เรือ่งแจง้ 
 
 1.1 การสรรหาหวัหน้าภาควิชาการพฒันาชุมชน 

ตามที ่ รศ.ปารชิาต ิวลยัเสถยีร ไดข้อลาออกจากการเป็นหวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน  
ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัย ได้มีค าสัง่ที่ 485/2554 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาหวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวนัที ่ 24 มนีาคม 
2554 นัน้   ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดด้ าเนินการสรรหาฯ เสรจ็สิน้แลว้ อยูร่ะหว่างการเสนอผลการ
สรรหาต่อมหาวทิยาลยัเพือ่แต่งตัง้หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชมุชนสบืแทนต่อไป   

ในระหว่างนี้ เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของภาควชิาการพฒันาชุมชน เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
มหาวทิยาลยั โดยการเสนอของคณะฯ และภาควชิาการพฒันาชุมชน ได้มคี าสัง่ที ่514/2554 ลงวนัที ่28 
มนีาคม 2554 แต่งตัง้ให ้ผศ.กมลทพิย ์แจ่มกระจ่าง เป็นผูร้กัษาราชการในต าแหน่งหวัหน้าภาควชิาการ
พฒันาชุมชน ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้หวัหน้าภาควชิาการพฒันา
ชมุชนคนใหม ่
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
 1.2 การแต่งตัง้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาศนูยล์ าปาง 
  ตามที ่อ.พมิพฉ์ตัร รสสธุรรม ไดข้อลาออกจากต าแหน่ง รองคณบดฝีา่ยการศกึษาศนูยล์ าปาง 
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์นัน้  เพื่อใหก้ารบรหิาร และด าเนินงานของการศกึษาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
ศูนย์ล าปาง เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  คณะฯ จงึได้มคี าสัง่ที่ 088/2554 ลงวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2554 
แต่งตัง้ให้ อ.นงพงา มหามติร เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศกึษาศูนย์ล าปาง ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2554   
เป็นตน้ไป โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของคณบด ี
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
 1.3 การแต่งตัง้กรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์(สืบแทน)  

ตามทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดม้คี าสัง่ที ่297/2553 ลงวนัที ่2 มนีาคม 2553 เรื่อง แต่งตัง้
กรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตัง้แต่วนัที ่22 มกราคม 2553 เป็นต้นไปนัน้   เนื่องจาก    
รศ.ดร.นฤมล นิราทร กรรมการประจ าคณะผูท้รงคุณวุฒซิึง่เป็นผูแ้ทนสภาอาจารย์ ไดค้รบวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ และไดล้าออกจากกรรมการประจ าคณะฯ  ตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2554 
เป็นตน้ไป   ดงันัน้  คณะฯ จงึขออนุมตัแิต่งตัง้ อ.ชลธชิา พนัธุ์พานิช กรรมการสภาอาจารย ์เป็นกรรมการ
ประจ าคณะฯ สบืแทน ตัง้แต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ตามค าสัง่มหาวิทยาลยัที่ 807/2554     
ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2554 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
 1.4 ผลการคดัเลือกพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ  
  ตามทีค่ณะฯ ไดด้ าเนินการคดัเลอืกพนักงานมหาวทิยาลยั ต าแหน่งอาจารย ์ในปีการศกึษา 
2553 จ านวน 6 อัตรา นัน้ บัดนี้  การคัดเลือกได้เสร็จสิ้น  และผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเข้า
ปฏบิตังิานแลว้ จ านวน 2 อตัรา คอื 
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   1) นางสาว ณัฐพชัร สโรบล (อตัราเลขที ่5664 กลุ่มช านาญการสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทัว่ไป) จบการระดบัศกึษาปรญิญาตร ีสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ เกรดเฉลีย่ 3.56 (เกยีรตนิิยมอนัดบั
สอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และระดบัปรญิญาโทศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (พฒันามนุษย์และสงัคม) 
เกรดเฉลีย่ 3.83 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดม้ารายงานตวัเขา้ปฏบิตังิานแลว้ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2553 
เป็นตน้ไป 
  2) นางสาว นันทภรณ์ เอีย่มวนานนทชยั (อตัราเลขที ่5785 กลุ่มช านาญการสวสัดกิาร
เด็ก เยาวชน และครอบครวั) จบการระดบัศกึษาปรญิญาตรบีญัชบีณัฑติ เกรดเฉลี่ย 3.20 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และระดบัปรญิญาโท Master of Business Administration  เกรดเฉลีย่ 4.63/5.0  University of 
Illinois at Urbana-Champaign และ Master of Health Management and Policy เกรดเฉลีย่ 6.88/8.0 
University of Michigan at Ann Arbor มารายงานตวัเขา้ปฏบิตังิานแลว้ ตัง้แต่วนัที ่18 พฤษภาคม 2554 
เป็นตน้ไป 
  สว่นอตัราทีเ่หลอื จ านวน 4 อตัรานัน้ ไดด้ าเนินการสอบคดัเลอืกเสรจ็สิน้แลว้ อยู่ระหว่างการ
รายงานตวัเขา้ปฏิบตัิงาน/การขออนุมตัจิากมหาวิทยาลยั จ านวน 3 อตัรา และอยู่ระหว่างการเปิดสอบ
คดัเลอืกอกี จ านวน 1 อตัรา  นอกจากนี้ มหาวทิยาลยัยงัไดจ้ดัสรรอตัราสายวชิาการเพิม่ใหค้ณะฯ จ านวน 
2 อตัรา ส าหรบัการรบัโอนอาจารยจ์ากคณะ/มหาวทิยาลยัอืน่ ซึง่ขณะนี้ อยูร่ะหว่างกระบวนการรบัโอน 
 
  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
 1.5 อาจารยล์าศึกษาต่อ 
  ปีการศกึษา 2554 มอีาจารย์ประจ าคณะฯ ลาศกึษาต่อ ระยะเวลา 3 ปี คอื ในช่วงระหว่าง
วนัที ่1 มถิุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2557 จ านวน 3 คน คอื 

1) ผศ.วรรณลกัษณ์ เมยีนเกดิ ลาศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก สาขาสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2) ผศ.พเยาว ์ศรแีสงทอง ลาศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก สาขาอาชญาวทิยา         
การบรหิารงานยตุธิรรมและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 

3) อ.สขุมุา อรณุจติ ลาศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก สาขาการบรหิารสงัคม  
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
  นอกจากนี้ ยงัมอีาจารยป์ระจ าทีอ่ยู่ระหว่างการลาศกึษาในระดบัปรญิญาเอก ในต่างประเทศ
ดว้ยทุนเตม็จ านวนของมหาวทิยาลยั อกีจ านวน 2 คน อ.ธญัญลกัษณ์ วรีะสมบตั ิศกึษาต่อระดบัปรญิญา
เอกสาขา Industrial Relations ณ The School of Organization and Management, The Australia 
School of Business, The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลยี และ อ.สรอ้ยมาศ รุ่งมณี 
ลาศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกสาขา Geography ณ School of Geosciences, University of Sydney 
ประเทศออสเตรเลยี   
 

  ที่ประชุมรบัทราบ และได้ตัง้ข้อเกตว่า จากสถิติอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี
การศกึษา 2553 จ านวน 47 คนนัน้ พบว่า มอีาจารยท์ีม่วีุฒปิรญิญาเอก จ านวน 13 คน หรอืรอ้ยละ 27.7 
ซึง่ถอืว่าเป็นสถติทิีไ่ม่มากนัก ดงันัน้ จงึควรสนับสนุน และจดัหาทุน/แหล่งทุนสนับสนุนการเรยีนต่อระดบั
ปรญิญาเอกของอาจารยใ์หม้ากขึน้ 
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 1.6 อาจารยก์ลบัจากการลาไปปฏิบติังานภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ทางวิชาการ 

  ตามที ่รศ.อภญิญา เวชยชยั อาจารยป์ระจ าภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้อนุมตัลิาไป
ปฏบิตังิานภายในประเทศเพือ่เพิม่พนูความรูท้างวชิาการ โดยการเขยีนต าราเรื่อง “การเสรมิพลงัอ านาจใน
การปฏบิตัิงานสงัคมสงเคราะห์” เป็นเวลา 2 ภาคการศกึษา คอื ภาค 1-2/2553 (1 เมษายน 2553 – 31 
มนีาคม 2554) นัน้ ขณะนี้ รศ.อภญิญา เวชยชยั  ไดเ้ขยีนต าราดงักล่าวเสรจ็เรยีบรอ้ย และไดร้บัอนุมตัจิาก
ส านักพมิพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ใหม้กีารตพีมิพ์เผยแพร่ และ รศ.อภญิญา เวชยชยั  ได้รายงานตวั
กลบัมาปฏบิตัริาชการ ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2554 แลว้ 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
 1.7 พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ปีการศึกษา 2553 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มกี าหนดจดัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจ าปีการศกึษา 2553 
ในวนัที ่10 สงิหาคม 2554  ในการนี้  สภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที ่4/2554 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 
2554 ได้มมีตใิห้ รศ.ดร.นายแพทย์ พชิติ สุวรรณประกร เป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะได้รบัพระราชทานปรญิญา
สงัคมสงเคราะหศ์าสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ดว้ย 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
1.8 การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัน ้าท่วมจากภาคใต้ 

  ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ร่วมกบัสมาคมนักสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักศึกษา เก่าสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดจ้ดัโครงการ “We will come back STRONGER” เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2554 
ณ หอประชุมศรบีูรพา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ธรรมชาตทิางภาคใตข้องประเทศไทย และช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัสินึามใินประเทศญีปุ่่น ในช่วงเดอืน
มนีาคม 2554 นัน้  

การจดังานดงักล่าว ได้รบัความร่วมมอืจากนักศกึษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ เครือข่ายวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป การ
ด าเนินงานดงักล่าว ไดเ้สรจ็สิน้ลงดว้ยความเรยีบรอ้ย ในการนี้ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์จงึขอมอบเงนิ
บรจิาค จ านวนทัง้สิน้ 150,000 บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถว้น) ผ่านบญัชอีอมทรพัยธ์นาคารกรุงไทย ชื่อ
บญัชอีอมทรพัยช์ว่ยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้น กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร เลขทีบ่ญัช ี021-0-05592-8 เมื่อวนัที ่
25 พฤษภาคม 2554  (หนังสอืที ่ศธ 0516.16/ท.0660 ลงวนัที ่26 พฤษภาคม 2554)  ในการนี้ คณบด ี 
รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศกึษา ผู้บรหิาร และผูแ้ทนนักศกึษา ได้เป็นผู้มอบ โดยม ีนางนภา เศรษฐกร 
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นผูแ้ทนรบัมอบ 
  นางนภา เศรษฐกร ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์  ได้กล่าว
ขอบคณุผูบ้รหิาร และนกัศกึษาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ ทีไ่ดบ้รจิาคเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในครัง้นี้  
และการจดักจิกรรมครัง้นี้ ถอืว่าเป็นการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหว่างวชิาชพีอกีดา้นหนึ่ง 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่1/2554 

  การรบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2554 
 

 มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณา มมีตริบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่1/2554 โดยไมแ่กไ้ข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรือ่งสบืเนื่อง 
 

3.1 การเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาโทภาคพิเศษ ณ ศนูยล์ าปาง 
  ตามที่คณะฯ โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลยั มโีครงการจะเปิดปรญิญาโทภาคพเิศษ 
(เรยีนวนัเสาร-์อาทติย)์ หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารและนโยบายสวสัดกิาร
สงัคม ณ ศูนย์ล าปาง นัน้  ขณะนี้ โครงการได้ผ่านการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัแล้ว แต่เพื่อเป็นการ
เตรยีมความพรอ้ม และการประชาสมัพนัธ์เพื่อรบัสมคัรนักศกึษา คณะฯ จงึมกี าหนดจะเปิดการเรยีนการ
สอนตัง้แต่ ภาค 2 ปีการศกึษา 2554 เป็นตน้ไป   
  อนึ่ง จากการขยายภารกจิดา้นการศกึษาของคณะฯ ทัง้การเปิดการศกึษาระดบัปรญิญาโท ณ 
และการเพิม่การรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีณ ศูนย์ล าปาง จากเดมิปีละ 50 คน เป็นปีละ 100 คนนัน้   
ในการนี้  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตราสายวิชาการเพิ่มให้กับคณะฯ จ านวน 3 อตัรา โดยเป็นอัตรา
ขา้ราชการ/พนกังาน ทีร่บัโอนจากคณะ/มหาวทิยาลยัอืน่ จ านวน 2 อตัรา (คอื ศ.สายนัต์ ไพรชาญจติร์ และ 
อ.ดร.สรินิทรร์ตัน์ กาญจนกญุชร) และอตัราใหมอ่กี  จ านวน 1 อตัรา  
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

 3.2 การรบัโอนการบริหารจดัการการศึกษา ณ ศนูยล์ าปาง 
ตามทีค่ณะฯ ไดข้อแยกการบรหิารจดัการคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ศนูยล์ าปาง ออกจาก

โครงสรา้งการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง  ตามนโยบายของมหาวทิยาลยั โดย
เริม่แยกการบรหิารจดัการตัง้แต่ปีการศกึษา 2554  คอื วนัที่ 1 มถิุนายน 2554 เป็นต้นไป และเริม่แยก
งบประมาณตัง้แต่ปีงบประมาณ 2555 คอื วนัที ่1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป นัน้  เนื่องจากมหาวทิยาลยั   
ไมส่ามารถจดัสรรอตัราก าลงัสายสนับสนุนวชิาการให ้ประกอบกบัในช่วงรอยต่อระหว่างปีการศกึษา 2554 
และปีงบประมาณ 2555 (1 มถิุนายน – 30 กนัยายน 2554) คณะฯ ไม่มอีตัราก าลงัเพยีงพอทีจ่ะเกลี่ยมา
ปฏบิตังิาน ณ ศนูยล์ าปาง และไม่ไดต้ัง้งบประมาณปี 2554 ส าหรบัการจดัจา้งบุคลากรเพิม่เพื่อปฏบิตังิาน 
ณ ศูนยล์ าปางได้  ดงันัน้ คณะฯ โดยการประชุมร่วมกบัศูนย์ล าปาง เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2554 จงึได้ขอ
ขยายเวลาในการรบัโอนการบรหิารจดัการการศกึษา ณ ศนูยล์ าปางไปจนถงึสิน้ปีงบประมาณ 2554 โดยจะ
ขอแยกทัง้การบรหิารจดัการและงบประมาณไปพรอ้มกนั เริม่ในปีงบประมาณ 2555 คอื วนัที ่1 ตุลาคม 
2554 เป็นตน้ไป 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

 3.3 โครงการจดัประชุมนานาชาติ University-Community Engagement Conference, 2011 
 ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มโีครงการร่วมกบั Universiti Sains Malaysia  เป็น

เจา้ภาพในการจดั University & Community Engagement Conference (UCEC) in 2011 ในหวัขอ้เรื่อง 
“Universities-Communities Engagement for Empowerment and knowledge Creation” ในระหว่างวนัที ่
22-24 พฤศจกิายน 2554 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ นัน้  เนื่องจากช่วงดงักล่าว มสีถาบนัการศกึษาในภาคเหนือ 
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จดัประชุมนานาชาตใินหวัขอ้ทีใ่กลเ้คยีงกนั  ดงันัน้ คณะกรรมการจดัการฯ จงึขอเลื่ อนวนัจดังานเป็นวนัที ่
9-12 มกราคม 2555 โดยยงัคงจดัทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่เช่นเดมิ  และในการนี้ มหาวทิยาลยั ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการจดังาน ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคี
เครอืขา่ยทีร่ว่มจดังานทัง้ภายใน และภายนอกสถาบนั เพือ่รบัผดิชอบด าเนินงานในแต่ละฝา่ยแลว้ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  และเสนอแนะว่า ในการจดัศกึษาดูงานส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมนัน้ ควรใช้
พืน้ที ่หรอืชุมชน ทีค่ณะ/มหาวทิยาลยั เคยปฏบิตังิาน หรอืมคีวามสมัพนัธ์อยู่แล้ว เช่น ชุมชนวอแกว้ และ
พพิธิภณัฑว์ดัพระธาตุเสดจ็ เป็นตน้ โดยเน้นสถานทีด่งูานทีส่ะทอ้นถงึการปฏบิตังิานในวชิาชพีทีช่ดัเจน 

  นอกจากนี้ ทีป่ระชมุยงัไดเ้สนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาวชิาการ ดงัต่อไปนี้ 
  1) การพฒันาวชิาการ การพฒันาองคค์วามรูด้า้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคมนัน้ 
นอกจากองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัจากประเทศในตะวนัตกแลว้ ขอใหพ้จิารณาใหค้วามส าคญักบัประเทศจนี และ
อนิเดยี ดว้ย เนื่องจากมคีวามสมัพนัธ์ทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม และเป็นประเทศขนาด
ใหญ่ นบัวนัจะมคีวามส าคญัมากขึน้เรือ่ย ๆ   
  2) พ.ศ.2558  ความเป็นประชาคมอาเซยีนจะเริม่ขึน้ มีประเดน็ทางดา้นสงัคมสงเคราะห์
และสวสัดกิารสงัคม ทีค่วรพจิารณา เช่น การเคลื่อนยา้ยแรงงาน และผลกระทบต่าง ๆ เป็นตน้ จงึควรให้
ความส าคญักบัประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีน  
  3) ควรมกีารส่งเสรมิ และสนับสนุน ใหม้กีารศกึษาเกีย่วกบัภาษาของประเทศตะวนัออก
ใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีน ซึง่จะตอ้งมกีารตดิต่อสื่อสารกนัมากขึน้ 
เมือ่เขา้สูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีนแลว้ 
  4) การพฒันาองค์ความรูท้างวชิาการ ทัง้จากการวจิยั และการพฒันาการเรยีนการสอน
นัน้ ควรมปีระสบการณ์ทางวชิาชพีสนับสนุน (back up) หรอืน าประสบการณ์มาเป็นตวัอย่าง อนัจะท าให้
องคค์วามรูท้างวชิาการมคีวามชดัเจน และสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ ดงันัน้ จงึมกีารสรา้งชุมชน/พืน้ทีใ่น
การท าวิจยัทีช่ดัเจน หรอืการสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบตังิานทางด้านวิชาชพี และ
ชมุชนทีเ่กีย่วขอ้ง ในการพฒันาองคค์วามรูท้างวชิาการรว่มกนั 
 

 3.4 การจดัตัง้เครือข่ายสถาบนัการศึกษาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรแ์ละสวสัดิการสงัคม 
ตามที ่คณะฯ และเครอืข่ายสถาบนัการศกึษา/สมาคมวชิาชพี ได้มกีารประชุมร่วมกนัหลาย

ครัง้ เพื่อร่วมกนัจัดท ามาตรฐานการศึกษาสงัคมสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสงัคมแห่งชาต ิ 
(มคอ.1) โดยเริม่ตัง้แต่ พ.ศ.2553 นัน้  เพือ่ใหก้ารท างานของเครอืขา่ยมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ คณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์โดยมตขิองทีป่ระชุมเครอืขา่ย จงึไดม้คี าสัง่ที ่187/2554 ลงวนัที ่22 เมษายน 2554 และ
ค าสัง่ที ่266/2554 ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2554 แต่งตัง้ “คณะกรรมการเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสงัคม ”  มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก 10 สถาบัน ทัว่ประเทศ 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวทิยาลยัขอนแก่น และสมาคมนักสงัคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย  เพื่อร่วมกนัจดัท ามาตรฐานการศกึษาสงัคมสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ
สวสัดกิารสงัคมแห่งชาต ิ(มคอ.1) การสรา้งเครอืขา่ยในการประกนัคุณภาพการศกึษา การท ากจิกรรมทาง
วชิาการ และการบรกิารสงัคม และอยูร่ะหว่างการพฒันาเพือ่จดทะเบยีนเป็น “สมาคมสภาสถาบนัการศกึษา
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์และสวสัดกิารสงัคมแหง่ประเทศไทย” ต่อไป   
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ส าหรบักจิกรรมทีเ่ครอืขา่ยสถาบนัฯ ไดจ้ดัท ารว่มกนั เชน่  
  1) การจดัประชุมทางวชิาการสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์และสวสัดกิารสงัคมแห่งชาต ิ เรื่อง 

“บทบาทของนกัสงัคมสงเคราะหใ์นการสรา้งสงัคมสวสัดกิาร : ขอ้ทา้ทายและทางออก”  เมื่อวนัที ่ 25 – 26 
มกราคม 2554 ณ ศนูยป์ระชุมสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์  ซึง่การจดังานครัง้นี้ มคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
เป็นเจา้ภาพหลกั สว่นปีถดัไป คอื พ.ศ.2555 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิจะรบัเป็นเจา้ภาพหลกั 

2) การจดักจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างนักศกึษาต่างสถาบนั โดยมหาวทิยาลยั
หวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิเป็นผูจ้ดักจิกรรมการประชุมสมัมนาการถอดบทเรยีนจากการท ากจิกรรมของ
นักศกึษา (KM) ตามกระบวนการ PDCA ในวนัที ่30 พฤษภาคม 2554 และเชญิผูแ้ทนนักศกึษาจากคณะ/
มหาวทิยาลยัในเครอืขา่ยเขา้รว่มดว้ย สถาบนัละประมาณ 5 คน  
  3) การจัดท าโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม” โดยคณาจารย์ของคณะฯ ร่วมกับ
คณาจารยจ์ากสถาบนัเครอืขา่ย ซึง่ขณะนี้ สกอ. ไดอ้นุมตักิรอบใหจ้ดัท าโครงการวจิยัดงักล่าวแลว้ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรือ่งพจิารณา  
 

 4.1 ขออนุมติัค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2555 
  ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) คณะฯ ได้จัดท าค าขอตัง้
งบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน ดงันี้ (เอกสารวาระที ่4.1) 
 

  1) ค าขอตัง้งบประมาณ ณ ท่าพระจนัทร ์และศนูยร์งัสิต 
   1.1) มรีายได/้ประมาณการรายไดท้ีจ่ะน ามาตัง้เป็นงบประมาณประจ าปี 2555 ดงันี้ 
    1.1.1) เงนิอดุหนุนทัว่ไปจากมหาวทิยาลยั (งบพเิศษ) 8,192,800 บาท 
    1.1.2) ก าไรสทุธโิครงการปรญิญาโทภาคพเิศษ  1,000,000 บาท 
    1.1.3) ดอกผลจากการลงทนุ (ดอกเบีย้)     147,900 บาท 
    1.1.4) เงนิสะสม (5%)        986,000 บาท 
    รวมประมาณการรายไดท้ัง้สิน้    10,326,700 บาท 
   1.2) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยทุธศาสตร ์ดงันี้ 
    1.2.1) การจดัการศกึษา     2,340,000 บาท 
    1.2.2) การวจิยั        402,300 บาท 
    1.2.3) การใหบ้รกิารวชิาการ      322,500 บาท 
    1.2.4) การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (349,000 บาท อนุมตัจิากกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมการศกึษาเพือ่การพฒันา)  
    1.2.5) การบรหิาร         7,261,900 บาท 
    รวมประมาณการรายจา่ยทัง้สิน้    10,326,700 บาท 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ณ ทา่พระจนัทร ์และศนูยร์งัสติ ปีงบประมาณ 2555 รวมจ านวน 10,326,700 บาท (สบิลา้นสาม
แสนสองหมืน่หกพนัเจด็รอ้ยบาทถว้น) ตามเสนอ 
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  2) ค าขอตัง้งบประมาณ ณ ศนูยล์ าปาง 
   2.1) มรีายได/้ประมาณการรายไดท้ีจ่ะน ามาตัง้เป็นงบประมาณประจ าปี 2555 ดงันี้ 
    2.1.1) เงนิจากคา่หน่วยกติ     4,264,600 บาท 
    รวมประมาณการรายไดท้ัง้สิน้    4,264,600 บาท 
   2.2) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยทุธศาสตร ์ดงันี้ 
    2.2.1) การจดัการศกึษา     3,188,800 บาท 
    2.2.2) การวจิยั                -   บาท 
    2.2.3) การใหบ้รกิารวชิาการ        50,000 บาท 
    2.2.4) การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม          98,300 บาท 
    2.2.5) การบรหิาร            927,300 บาท 
    รวมประมาณการรายจา่ยทัง้สิน้     4,264,600 บาท 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ณ ศนูย์ล าปาง ปีงบประมาณ 2555 รวมจ านวน 4,264,600 บาท (สีล่า้นสองแสนหกหมื่นสีพ่นั
หกรอ้ยบาทถว้น) ตามเสนอ 

นอกจากนี้ ทีป่ระชมุยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ในการจดัท าค าขอตัง้งบประมาณครัง้ต่อไป ควร
จะมกีารพจิารณาใหค้่าน ้าหนักความส าคญัในแต่ละยุทธศาสตร์ และจดัสรรงบประมาณตามสดัส่ วน และ
ล าดบัความส าคญันัน้ ๆ 

 
 4.2 ขออนุมติัค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพฒันามหาวิทยาลยั  

ปจัจุบนั คณะฯ มเีงนิกองทุนค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการ
จดัสรรจากมหาวทิยาลยัสะสม รวมจ านวน 11,905,533.95 บาท ในการนี้ คณะฯ มคีวามประสงคข์ออนุมตัิ
งบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพฒันามหาวิทยาลยั จ านวน 3 โครงการ รวม
งบประมาณ 7,429,840.00 บาท (เจด็ลา้นสีแ่สนสองหมืน่เกา้พนัแปดรอ้ยสีส่บิบาทถว้น) ประกอบดว้ย : - 

1) โครงการปรบัปรุงห้องกจิกรรมนักศกึษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รงัสิต 
งบประมาณ จ านวน 3,255,840 บาท (สามลา้นสองแสนหา้หมืน่หา้พนัแปดรอ้ยสีส่บิบาทถว้น) เพือ่ปรบัปรุง
พื้นที ่ชัน้ 1 ตกึคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รงัสติ เป็นพื้นทีส่ าหรบัการจดัท าหอ้งอ่านหนังสอื หอ้ง
ประชมุ หอ้งศกึษาคน้ควา้ยอ่ย และพืน้ทีส่ าหรบันกัศกึษาไดท้ ากจิกรรมดา้นวชิาการและอืน่ๆ ตลอดจนพืน้ที่
บรกิารขอ้มลูขา่วสาร และเอกสารต่างๆ ส าหรบันกัศกึษา 

2) โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย และห้องคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ท่าพระจันทร์ 
งบประมาณ จ านวน 3,825,000 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพนับาทถ้วน) เพื่อปรบัปรุงห้อง
บรรยาย ชัน้ 3 ตึกคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ จ านวน 2 ห้อง คอื หอ้ง สค.310-311 ให้
ทนัสมยั มวีสัดุอปุกรณ์การเรยีนการสอน และโสตทศันูปกรณ์ครบครนั และปรบัปรุงหอ้งคอมพวิเตอร ์ชัน้ 3 
จ านวน 1 หอ้ง คอื หอ้ง สค.309 ใหเ้ป็น “หอ้งคอมพวิเตอรส์ารสนเทศ” โดยใหส้ามารถใชง้านไดห้ลากหลาย
ยิง่ขึน้ ทัง้การเรยีนการสอน การคน้ควา้ในระบบ online รวมทัง้การพฒันาระบบ E-Library เขา้มาใชง้าน 

3) โครงการสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษา และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  งบประมาณ 
จ านวน 349,000 บาท (สามแสนสีห่มื่นเกา้พนับาทถว้น) เพื่อสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษาในทุก ๆ ดา้น ทัง้
ด้านวิชาการ กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ บ าเพ็ญประโยชน์และรกัษาสิ่งแวดล้อม นันทนาการ และ
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ศลิปวฒันธรรม ซึ่งเป็นทัง้กจิกรรมทีค่ณะเป็นผูด้ าเนินการส าหรบันักศกึษา และเป็นกจิกรรมทีร่เิริม่และ
ด าเนินการโดยนกัศกึษาเอง  
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันา
มหาวทิยาลยั เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายทัง้ 3 โครงการ รวมงบประมาณ 7,429,840.00 บาท (เจ็ดลา้นสีแ่สนสอง
หมืน่เกา้พนัแปดรอ้ยสีส่บิบาทถว้น) โดยใหเ้สนออนุมตัติ่อมหาวทิยาลยัเป็นล าดบัต่อไป 
 
 4.3 ขออนุมติัแผนกลยทุธข์องคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
 

  1) ขออนุมติัแผนกลยทุธ ์ฉบบัท่ี 11 คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
   คณะฯ ไดด้ าเนินการจดัท าแผนกลยุทธ์ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ทีส่อดคลอ้งกบั
แผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และมเีอกลกัษณ์เฉพาะ โดยการประชุมระดมความคดิเหน็จาก
คณาจารยแ์ละบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุไดด้งันี้ (รายละเอยีดตามเอกสารวาระที ่4.3 (1)) 
   1.1) วสิยัทศัน์ของคณะฯ : “คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ เป็นสถาบนัวชิาการชัน้น า
ดา้นสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์พฒันาชมุชน และสวสัดกิารสงัคม ทีไ่ดม้าตรฐานสากล ในการผลติบณัฑติ การ
สรา้งองคค์วามรู ้และการแกป้ญัหาสงัคม โดยยดึมัน่คณุธรรม และประโยชน์สขุของสงัคม” 
   1.2) พันธกิจ : “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เ ป็นสถานศึกษาและวิจัย มี
วตัถุประสงค์ใหก้ารศกึษา ส่งเสรมิวชิาการ และวชิาชพีชัน้สงู ท าการสอน วจิยั ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่
สงัคม ส่งเสรมิและพฒันาสงัคมสวสัดกิาร บนพื้นฐานประชาธปิไตย ส่งเสรมิความเป็นธรรมในสงัคม และ
การมจีติอาสา จรยิธรรม ศลีธรรม วฒันธรรม และภมูปิญัญาไทย” 
   1.3) ประเดน็ยทุธศาสตร ์แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คอื  
    1.3.1) ดา้นการจดัการศกึษา : จดัการศกึษาดา้นสงัคมสงเคราะห ์พฒันาชุมชน 
และสวสัดิการสงัคม ที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ และภูมภิาคอาเซียน 
รวมทัง้กระจายโอกาสทางการศกึษา 
    1.3.2) ด้านวิจยั :  สร้างงานวจิยั และงานสรา้งสรรค์ที่ได้มาตรฐานสากล ใน
ด้านสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ พฒันาชุมชน และสวสัดิการสงัคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ส าหรบัการป้องกนั 
แกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาสงัคมในประเทศ และกลุ่มอาเซยีน 
    1.3.3) ดา้นบรกิารวชิาการ : ใหบ้รกิารวชิาการจากความรูแ้ละความเชีย่วชาญ
ของคณาจารยด์า้นสงัคมสงเคราะห ์พฒันาชุมชน และสวสัดกิารสงัคม เพื่อพฒันาสวสัดกิารสงัคม และการ
เรยีนการรูต้ลอดชวีติของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้น าเสนอทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาใหแ้กส่งัคม 
    1.3.4) ด้านท านุบ ารุงสงัคม :  ปลูกฝงัความตระหนักในคุณค่า และศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์และความเป็นธรรมในสงัคม ภายใตว้ถิปีระชาธปิไตย และการมจีติอาสาพรอ้มทีจ่ะรบัใช้
สงัคม โดยวถิสีงัคม วฒันธรรมไทย และประชาธปิไตย 
    1.3.5) ด้านบริหาร : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารของคณะ โดยมุ่งเน้น  
ธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กบัการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อมุ่งสู่งานที่มี
ผลสมัฤทธิส์งูอยา่งสมดุล และการมสีว่นรว่มของประชาคม ศษิยเ์กา่ และประชาชน 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 คณะสังคม
สงเคราะหศ์าสตร ์ตามเสนอ 
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  2) ขออนุมติัแผนกลยทุธท์างการเงินของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
   คณะฯ ไดด้ าเนินการจดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงนิ (พ.ศ.2553-2555) โดยการประชุม
ระดมความคดิเหน็จากผูบ้รหิาร และนกัวชิาการเงนิและบญัชขีองคณะฯ ทัง้ภาคปกต ิและภาคพเิศษ สรปุได้
ดงันี้ (รายละเอยีดตามเอกสารวาระที ่4.3 (2)) 
   2.1) วิสยัทศัน์ : “คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มรีะบบการบรหิารการเงนิและ
งบประมาณทีม่คีวามรวดเรว็ ทนัสมยั โปรง่ใส และถกูตอ้ง” 
   2.2) พนัธกจิ : เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการด้านการเงนิและงบประมาณ, 
ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการใชจ้่ายงบประมาณ และส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บรหิารการเงนิและงบประมาณ 
   2.3) กลยุทธ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คอื  1) พฒันาระบบบรหิารจดัการด้านการเงนิ
และงบประมาณ, 2) พฒันาระบบตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการใชจ้่ายงบประมาณ และ 3) พฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารการเงนิและงบประมาณ 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแผนกลยุทธ์ทางการเงนิของคณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์ตามเสนอ และใหข้อ้เสนอแนะว่า ควรจะมกีารจดัท าตวัชีว้ดัแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ และ
ตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ตามตวัชีว้ดันัน้ ๆ ดว้ย 
 
 4.4 ขออนุมติัตวับง่ช้ี และค่าเป้าหมายคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

 ตามทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ไดก้ าหนดใหม้กีารตรวจสอบคณุภาพการศกึษาของทุกคณะ/
หน่วยงานเป็นประจ าทกุปี โดยก าหนดตวับ่งชีต้ามส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) ส านกัรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) และตวับ่งชีเ้ฉพาะของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรน์ัน้ ในปี
การศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดตวับ่งชีค้ณุภาพของคณะ/สถาบนั/หน่วยงานจดัการเรยีนการสอน 
รวมเป็นทัง้หมด 9 องคป์ระกอบ จ านวน 47 ตวับ่งชี ้คอื  

 

องคป์ระกอบที ่ ดา้น จ านวนตวับ่งชี ้
1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 3 
2 การผลติบณัฑติ 17 
3 กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศกึษา 3 
4 การวจิยั 6 
5 การบรกิารทางวชิาการแกส่งัคม 6 
6 การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 3 
7 การบรหิารและการจดัการ 6 
8 การเงนิและงบประมาณ 1 
9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 2 
 รวม 47 

 
 ในการนี้ มหาวทิยาลยัไดข้อใหค้ณะฯ เสนอตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้นเอกลกัษณ์ของหน่วยงาน จ านวน

ไม่น้อยกว่า 3 ตวับ่งชี ้และเสนอค่าเป้าหมายคุณภาพ ปีการศกึษา 2553 ทัง้ตวับ่งชีร้่วมและตวับ่งชีเ้ฉพาะ
ของคณะฯ โดยคา่เป้าหมายทีก่ าหนดจะตอ้งมคีา่เทา่กบัหรอืมากกว่าผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2551 
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หรอืมคี่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานย้อนหลงั 3 ปี ซึ่งคณะฯ ได้ยกร่างค่าเป้าหมายคุณภาพการศกึษาของ
คณะฯ แลว้  สว่นตวับ่งชีท้ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของคณะฯ มจี านวน 3 ตวั คอื (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

ตวับ่งชี ้สค.1  : ระดบัคา่นิยมทีจ่ าเป็นต่อการประกอบอาชพีสงัคมสงเคราะหข์องนกัศกึษา 
ตวับ่งชี ้สค.2  : รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตร ีทีท่ างานจดับรกิารเเกม่นุษย ์(human services) 

  ต่อบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าและประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
ตวับ่งชี ้สค.3 : รอ้ยละของผลงานวจิยัของคณาจารยท์ีก่ระท ากบัประชากรกลุ่มพเิศษ หรอืที ่
                   สง่ผลต่อกลุ่มประชากรกลุ่มพเิศษโดยตรง ต่อผลงานวจิยัทัง้หมด 

 

  มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัติวับ่งชี ้และค่าเป้าหมายคุณภาพการศกึษา 
ปีการศกึษา 2553 ตามเสนอ และใหข้อ้เสนอแนะว่า ขอใหม้กีารจดัท าค านิยาม หรอืขยายความงานทางดา้น
บรกิารเเกม่นุษย ์(Human Services) ว่ามตี าแหน่ง หรอืหน้าทีอ่ยา่งไรบา้ง  
 

 4.5 การพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผู้บริหาร คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  สบืเนื่องจากยทุธศาสตรข์องคณะในดา้นการสรา้งความเป็นเลศิในการบรหิาร ประกอบกบัการ
ประกนัคณุภาพดา้นการบรหิารจดัการ ทีก่ าหนดใหม้กีารประเมนิผู้บรหิารและสภาสถาบนั คณะฯ โดยการ
พจิารณาของคณะกรรมการบรหิาร จงึก าหนดใหม้กีารประเมนิผูป้รหิาร และกรรมการประจ าคณะฯ ด้วย
วธิกีารประเมนิตนเอง ด้วยแบบประเมนิตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 1) แบบประเมนิตนเองปลายปิด 
เป็นการประเมนิแบบใหเ้ลอืกตอบนัน้ ม ี5 ตวัเลอืก ตามลกัษณะการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยให้ผู้ประเมินเลือกในช่องที่ตรงกบัระดับความคิดเห็น หรือระดับความพึงพอใจ ตัง้แต่ 1-5 
คะแนน คอื  5 = มากทีสุ่ด  1 = น้อยทีสุ่ด  มรีายการประเมนิทัง้หมด 12 ขอ้ เช่น การมวีสิยัทศัน์ ความ
เป็นผูน้ า ความรูค้วามสามารถ คุณธรรมจรยิธรรม เป็นต้น  และ 2) แบบประเมนิปลายเปิด เป็นการเปิด
โอกาสใหผู้ป้ระเมนิ ไดแ้สดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งอสิระ (เอกสารวาระที ่4.5) 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้เหน็ชอบในหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิตามแนวทางที่
เสนอ แต่ขอใหแ้บ่งการประเมนิออกเป็น 2 ชุด โดยแบ่งการประเมนิผูบ้รหิาร และการประเมนิกรรมการ
ประจ าคณะ ออกจากกนั และปรบัแบบประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัภาระหน้าทีข่องแต่ละชุด ในลกัษณะการ
ประเมนิตนเอง  ส าหรบัการประเมนิกรรมการประจ าคณะนัน้ ใหป้ระเมนิเฉพาะกรรมการประจ าคณะทีไ่ม่ใช่
ผูบ้รหิาร เพือ่ไมใ่หซ้ ้าซอ้นกบัการประเมนิผูบ้รหิารต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองอ่ืน ๆ  
 
 5.1 ขออนุมติัลงทุนโดยการฝากเงินประจ า ณ ธนาคารออมสิน 
  ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีเงินงบประมาณพิเศษ ซึ่งเป็นเงนิรายได้คณะและ
งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรจากมหาวทิยาลยั สะสมในบญัช ีประมาณ 10 ลา้นบาท โดยฝากประจ าไว ้ณ 
สหกรณ์ออมทรพัย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(ตามระเบยีบแลว้ จะสามารถน าเงนิสะสมดงักล่าวมาใชไ้ด ้  
ปีละไมเ่กนิ 10%) นัน้  เนื่องจากธนาคารออมสนิ ไดม้โีปรโมชัน่ในการฝากเงนิ โดยกรณีฝากเงนิประจ า 11 
เดอืน จะได้ดอกเบี้ย 3.727 % ต่อปี ซึ่งเป็นดอกเบี้ยทีสู่งกว่าการฝากประจ า ณ สหกรณ์ออมทรพัย ์มธ.   
ในปจัจุบนั ดงันัน้ จงึขออนุมตัถิอนเงนิจากบญัชเีงนิสะสมงบพเิศษ จากสหกรณ์ออมทรพัย ์มธ. จ านวน 10 
ลา้นบาท เพื่อน าไปฝากไว้ทีธ่นาคารออมสนิ เป็นเวลา 11 เดอืน หลงัจากนัน้ เมื่อได้ดอกเบี้ยแล้ว จะน า
กลบัมาฝากประจ าทีส่หกรณ์ออมทรพัย ์มธ. เชน่เดมิ 
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  มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณามมีตอินุมตัใิหถ้อนเงนิสะสมงบพเิศษ จากสหกรณ์ออมทรพัย ์
มธ. จ านวน 10 ล้านบาท เพื่อน าไปลงทุนโดยการฝากไวท้ีธ่นาคารออมสนิ เป็นเวลา 11 เดอืน พรอ้มให้
หลักการว่า การน าเงนิไปลงทุนใด ๆ ต้องไม่มคีวามเสี่ยง และการลงทุนด้วยการฝากธนาคารเพื่อรบั
ดอกเบีย้นัน้ ควรเป็นธนาคารของรฐั ทีม่คีวามมัน่คงเทา่นัน้ 
 
 5.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดอ้นุมตังิบประมาณแผน่ดนิ และงบประมาณรายจ่ายจาก
รายไดห้น่วยงาน ปีงบประมาณ 2554 นัน้ ในการนี้ คณะฯ ขอรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ไตรมาส
ที ่1-2 ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 2553 – 31 มนีาคม 2554 ดงัต่อไปนี้ 

1) งบประมาณแผน่ดนิ จ านวน 35,213,300.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 8,213,973.35 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.33 

2) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (งบพเิศษคณะฯ) จ านวน 11,332,100.00 
บาท เบกิจ่ายไปแลว้ 3,413,163.70 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30.12 

 

  ในการนี้ คณะฯ จะเรง่รดั/ตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวต้่อไป 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 5.3 ระเบียบราชการท่ีส าคญั 
  เนื่องจากปจัจุบนั กฎระเบยีบราชการมเีป็นจ านวนมาก ประกอบกบัตวับ่งชีค้ณุภาพการศกึษา   
“สกอ.7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดบัของสถาบนั ” ได้ก าหนดไว้ว่า กรรมการสภา
สถาบนัทุกคนควรได้รบัการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมายขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
สถาบนั ดงันัน้ คณะฯ จงึไดจ้ดัท าแผ่น CD บนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบักฎระเบยีบราชการทีส่ าคญั เพื่อเผยแพร่
ส าหรบักรรมการประจ าคณะฯ โดยกฎระเบยีบทีส่ าคญัในเบือ้งตน้ประกอบดว้ย ระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิาร
และบุคคล ทัง้ราชการ และพนักงานมหาวทิยาลยั และกรอบอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี และจะมกีารทยอย
เผยแพรก่ฎระเบยีบทีส่ าคญัอืน่ ๆ ต่อไป 
 
  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
ปิดประชมุ เวลา 12.30 น. 
 
 
 
 
 
 

นายสมชาย ไมตร ี/ นางนิตยา ทองสขุด ี: บนัทกึ-พมิพ ์
รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ : ตรวจ 


