
 ๑ 

รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุม ๔๐๖ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าประชุม 

๑. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๒. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๓. อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง   รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
๔. อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๕. อ.ชานนท์ โกมลมาลย์  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ 
๖. อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
๗. อ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล   หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๘. อ.รณรงค์ จันใด   รักษาราชการการแทนหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน1 
๙. นางสาวนันทภัค ปองสุข  แทน นางนภา เศรษฐกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ2 
๑๐. รศ.อภิญญา เวชยชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นางวรรภา ล าเจียกเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. อ.ชลธิชา พันธุ์พานิช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๖. นายสมชาย ไมตรี   เลขานุการ 
 ๑๗. นางนิตยา ทองสุขดี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม (วาระท่ี ๔.๕) 
 ๑. รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะฯ 
 ๒. นางพรรณทวี หนูแก้ว  เลขานุการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะฯ 
 
 

                                         
1 ค าสั่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ ๓๓๕/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งผูร้ักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาฯ 
2 บันทึกข้อความ อธิบดีกรมส่งเสรมิและพัฒนาชีวิตคนพิการ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้ง 

 ๑.๑ ผลการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้า

ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘  เพ่ือด าเนินการสรรหา
หัวหน้าภาควิชาฯ สืบแทน ศ.ระพีพรรณ ค าหอม ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๑ (มาตรา ๓๗)  ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น  บัดนี้ การสรรหาได้เสร็จ
สิ้นแล้ว และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๖๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยแต่งตั้ง อ.ดร.  
มาดี ลิ่มสกุล เป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งหัวหน้า
ภาควิชาฯ จะเป็นกรรมการประจ าคณะฯ โดยต าแหน่ง 

ที่ประชุมรับทราบ  

 ๑.๒ การสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๒๐๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้ง รศ.ดร.

เดชา สังขวรรณ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ต่ออีกวาระหนึ่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๕  เป็นต้นไป และมีก าหนดจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี  ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดีหรือหัวหน้าแผนกอิสระ พ .ศ.๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้มี
การคัดเลือกผู้แทนประชาคมเข้าไปเป็นกรรมการสรรหาฯ แบ่งออกเป็น ผู้แทนจากอาจารย์สามคน ผู้แทนจาก
เจ้าหน้าที่หนึ่งคน และผู้แทนจากนักศึกษาหนึ่งคน ด้วยวิธีการเลือกตั้ง โดยให้ประชาคมแต่ละกลุ่มเลือกกันเอง    

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะ ได้ด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนประชาคม เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเสนอผลการเลือกตั้งต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีฯ ต่อไปแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๓ การคัดเลือก-บรรจุ-โอนยา้ยอาจารย ์

๑) การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ ส าหรับจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศให้กับคณะฯ จ านวน ๕ อัตรา โดยได้ด าเนินการจัดจ้างไปแล้ว ๒ อัตรา คือ Dr.Amrit Kaur Virk จาก
ประเทศอินเดีย และ Dr.Shekh Mohammad Altafur Rahman จากประเทศบังคลาเทศ) นั้น  บัดนี้ คณะฯ ได้
ด าเนินการจัดจ้างครบทั้ง ๕ อัตราแล้ว โดยมี ๓ อัตราที่บรรจุเพ่ิมเติม คือ 

 ๑.๑) Mr.Jesper Kulvimann อายุ ๕๗ ปี จากประเทศเดนมาร์ก จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขา Social Policy จาก University of Oxford ประเทศอังกฤษ ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 



 ๓ 

 ๑.๒) Ms.Bernadette Joyce Olano Winter-Villaluz อายุ ๓๑ ปี จากประเทศสหรัฐ 
อเมริกา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา History and Ethnic Studies จาก University of California 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ๑.๓) Mr.Kazushige Kobayashi อายุ ๒๕ ปี จากประเทศญี่ปุ่น จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท Master of Laws สาขา International Organizations จาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น 
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ ๓ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศท้ัง ๕ ท่าน คณะฯ ได้มอบหมายภาระงานหลักด้านการเรียน
การสอนหลักสูตรนานาชาติ การเตรียมจัดประชุมนานาชาติ APASWE & IFSW-Asia Pacific วิเทศสัมพันธ์ และ
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 ๒) คณาจารย์ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ขอโอนย้ายไปสังกัดส านักบัณฑิตอาสาสมัคร 
ตามบันทึกข้อความ ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร ที่  ศธ ๐๕๑๖.๓๒/๑๗๐ ลงวันที่  ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โอนอาจารย์จากภาควิชาการพัฒนาชุมชน มาสังกัดส านักบัณฑิต
อาสาสมัคร ท่านอธิการบดี ได้ขอให้คณะฯ พิจารณาการขอโอนอาจารย์จากภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ไปสังกัดส านักบัณฑิตอาสาสมัคร จ านวน ๔ ท่าน คือ 

๑. ศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์  ๒. รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์  
๓. อ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี  ๔. อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล  

   ในการนี้ คณะฯ และภาควิชาการพัฒนาชุมชน พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องที่จะให้อาจารย์ทั้ง ๔ 
ท่าน ตามรายนามข้างต้น โอนไปสังกัดส านักบัณฑิตอาสาสมัคร โดยมีเงื่อนไขขอให้มหาวิทยาลัย คืนต าแหน่ง
อาจารย์ให้กับคณะฯ เท่ากับจ านวนที่โอนย้ายไป คือ จ านวน ๔ อัตรา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รวมทั้งขอให้
คณาจารย์ที่จะโอนย้าย ปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอนจนเสร็จสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประธาน หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของคณะฯ จนกว่านักศึกษาคนนั้นๆ จะส าเร็จการศึกษา  และ
มีชื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต จนกว่าคณะฯ จะมี
ต าแหน่งมาทดแทน 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ พบว่า ที่ประชุมได้มีมติจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการคืนให้กับคณะฯ ทดแทนอัตราที่ตัด
โอนไป สบอ. จ านวน ๒ อัตรา ซึ่งในการนี้ คณะฯ ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ.๐๕๑๖.๑๖/ท.๕๐๘ ลงวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๘ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราอาจารย์กลับคืนมาให้ครบจ านวน ๔ 
อัตราตามจ านวนที่โอนย้ายไป และยืนยันให้มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้ที่จะโอนย้ายไป สบอ . ได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการโอนย้ายตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว 



 ๔ 

 ในการนี้  มหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่งที่ ๑๐๒๖/๒๕๕๘ เรื่อง ตัดโอนอัตราและเงินเดือน
ข้าราชการ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และค าสั่งที่ ๑๐๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง ตัดโอนอัตราและค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยตัดโอนอัตราและเงินเดือน/ค่าจ้างของอาจารย์ทั้ง ๔ ท่าน ไปตั้งจ่าย
ที่ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

๑.๔ การสัมมนาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๑) การสัมมนาอาจารย์ ประจ าปี ๒๕๕๘, คณะฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ทิศทาง...คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กึ่งทศวรรษหน้า” เมื่อวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย 
การรายงานผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และการระดมความคิดเห็น
เสนอแนวทาง/ทิศทาง/เป้าหมาย/กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์/พันธกิจ/อัตลักษณ์ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีผู้บริหาร 
และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด จ านวน ๕๐ คน 

๒) การสัมมนาเจ้าหน้าที่ ประจ าปี ๒๕๕๘, คณะฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 
๑) การอบรมเรื่อง “เทคนิคการท างาน การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน”  ๒)  การ
สัมมนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
ท างานระหว่างบุคลากรจากท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์คลองจั่น และผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายสนับสนุนวิชาการ และ ๓) การศึกษาดูงาน “งานพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” ณ บ้าน
จ ารุง อ.แกลง จ.ระยอง  ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมทั้งหมด 
จ านวน ๔๕ คน 

ที่ประชุมรับทราบ  

๑.๕ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘  มีการเปลี่ยนแปลงการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน  ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ๒ ระดับ คือ 

๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีทั้งหมด ๖ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
๑ การก ากับมาตรฐาน, องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต, องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา, องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์, 
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 



 ๕ 

๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก  มีทั้งหมด ๕ องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่  ๑ การผลิตบัณฑิต, องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย, องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ, 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 

 การประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษานี้ คณะฯ ใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ., สมศ. และ มธ. โดยฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารที่รับผิดชอบในตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ได้ด าเนินการจัดท าค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ในระดับคณะฯ แล้ว  โดยใช้ข้อมูล/ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้นั้น ๆ 
มาพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงขอให้กรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาก่อนที่จะส่ง
มหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายตามเสนอคุณภาพ
การศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามเสนอ 

๑.๖ การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย รวมจ านวน ๔ หน่วยงาน 
ระหว่าง  ๑) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ๒) โรงพยาบาลปทุมธานี  ๓) ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานีและ ๔) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 
๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่าหลังจากมีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ควรมีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือตามที่ตกลงกันไว้ 

๑.๗ การประชุมนานาชาติ  23rd Regional Joint Conference APASWE & IFSW-Asia Pacific  

  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกันสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมไทย 
และสถาบันการศึกษา/หน่วยงานเครือข่าย รวมจ านวน ๙ สถาบัน/องค์กร ร่วมกันจัดประชุมนานาชาติ 
23rd Regional Joint Conference APASWE & IFSW-Asia Pacific ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Growth and Crisis : 
Social Work and Policy Discourses” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยจะเปิดรับบทคัดย่อผลงาน
วิชาการเพ่ือพิจารณาให้น าเสนอในการประชุมครั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับทราบ  

๑.๘ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒  
(มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘) 

 ตามท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยแบ่งแผนการ
ด าเนินงานเป็น ๔ ไตรมาส และได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วในไตรมาสที่ ๒ คือระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 
๒๕๕๘ นั้น จากผลด าเนินงานมีดังนี้  



 ๖ 

  ๑) งบประมาณแผ่นดิน, จ านวน ๕๓,๓๓๘,๑๐๐ บาท ประกอบด้วยงบบุคลากร งบด าเนินการ 
งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ซึ่งทั้งหมดจะเบิกจ่ายโดยมหาวิทยาลัย  ดังนั้น ในการนี้ จึงขอรายงานเฉพาะ
งบประมาณที่เบิกจ่ายโดยคณะฯ คือรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม จ านวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท  
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน ๓๒๙,๑๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๘ ของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในไตรมาสที่ ๒ (จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)  และคิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๖ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด (จ านวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท) ในระดับร้อยละที่ค่อนข้างน้อย
มาก ไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เท่าที่ควรคือ ร้อยละ ๒๕ ในไตรมาสที่ ๒ 

 ๒) งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาฯ, จ านวน ๒,๐๕๓,๕๖๐ บาท ประกอบด้วย 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง โครงการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ศูนย์ล าปาง ซึ่งผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน 
๔๗๘,๔๔๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓ ของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในไตรมาสที่ ๒ (จ านวน 
๗๐๐,๐๐๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด (จ านวน ๒,๐๕๓,๕๖๐ 
บาท) ในระดับร้อยละปานกลางไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เท่าที่ควรคือ ร้อยละ ๒๕ ในไตรมาสที่ ๒  

๓) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน, จ านวน ๒๐,๘๔๒,๓๐๐ เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร ด้านการด าเนินการ และด้านการลงทุน  ซึ่งผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่าย
งบประมาณด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน ๓,๔๘๕,๖๕๓ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗ ของแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในไตรมาสที่ ๒ (จ านวน ๔,๗๙๐,๔๕๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด (จ านวน ๒๐,๘๔๒,๓๐๐ บาท) ในระดับร้อยละที่ค่อนข้างน้อยมากไม่ตรงตาม
แผนที่วางไว้ คือ ร้อยละ ๒๕ ในไตรมาสที่ ๒ 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้เร่งรัดการด าเนินการตามแผน และการเบิกจ่างงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๗ แก้ไขค าว่า 
๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เป็น “๒๓ มกราคม ๒๕๕๘” และหน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๘ แก้ไขค าว่า และ เป็นเครื่องหมาย
จุลภาค ( , ) จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 

 



 ๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การปรับปรุงอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
ตามท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารคณะฯ ท่าพระจันทร์ รวมจ านวน ๓ 

โครงการ คือ ๑) โครงการปรับปรุงห้องบรรยายและห้องให้ค าปรึกษา ชั้น ๕ ท่าพระจันทร์ งบประมาณ 
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท) จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะฯ  ๒) โครงการ
ปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา และส านักงานบริการสังคมชั้น ๑ ท่าพระจันทร์ งบประมาณ จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท จากงบรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน/พิเศษ และ ๓) โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย และห้องกิจกรรม
นักศึกษา ชั้น ๑-๓ ท่าพระจันทร์ จ านวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น  
ขณะนี้ ทั้ง ๓ โครงการ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อย และบริษัทผู้รับเหมา ได้เข้าด าเนินการปรับปรุง
แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกโครงการ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (กันยายน ๒๕๕๘) 

ที่ประชุมรับทราบ  

๓.๒ ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
พ.ศ.๒๕๕๘ 
ตามที่กรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น ขณะนี้ คณะฯ ได้จัดท าและเวียนแจ้งประกาศดังกล่าว ให้
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือทราบ และถือปฏิบัติแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ  

๓.๓ การปรับแก้รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้

ให้ความเห็นชอบในการปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะฯ ซึ่งเป็นการปรับในภาพรวมพร้อมกันทุก
หลักสูตรไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีคณาจารย์ลาเรียน/ลาออก/โอนย้าย ประกอบกับมหาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะฯ   
คงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมที่ยังมีนักศึกษาตกค้างจนกว่านัก ศึกษาทุกคนจะจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น   
จึงได้มีการทบทวน และจัดท าอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เพ่ือประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง   

การปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะฯ ครั้งนี้ มีทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร โดยได้จัดอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งหลังการปรับรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรครั้งนี้แล้ว ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะมีการปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกครั้ง หลังจากที่มีการบรรจุ
อาจารย์ทดแทนอาจารย์เกษียณ/ลาออก/โอนย้าย และนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรเดิมจบการศึกษาหมดแล้ว 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ปรับใหม่ตามเสนอ 



 ๘ 

 ๓.๔ การแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ/ศูนย์บริการสังคม  
  ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ได้ตั้งข้อสังเกตต่อการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ได้รับการต่อเวลา
ราชการ ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการสังคม ว่าเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการ   พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกั ดมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๓.๔ ได้ก าหนดไว้ว่า “ข้าราชการที่ได้รับการ
พิจารณาให้ต่อเวลาราชการ และได้รับค าสั่งให้รับราชการต่อไป ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอน หรือวิจัยเท่านั้น 
ไม่สามารถด ารงต าแหน่งทางการบริหารได้ ในกรณีที่ภาระงานใดอาจถือว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการ
วิจัยหรือไม่นั้น ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย” หรือไม่นั้น  ในการนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบและสอบถาม
ด้วยวาจากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้   ดังนั้น จึงจะท าหนังสือ
สอบถามไปอย่างเป็นทางการ เพ่ือขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและตอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 

  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ด าเนินการติดตามในเรื่องนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา  

๔.๑ การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

- พิจารณาลบั - 

 ๔.๒ ขออนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) คณะฯ มีประมาณการรายได้ 
และเงินสะสม น ามาใช้ในการตั้งงบประมาณ จ านวน ๑๘,๕๘๐,๖๐๐ บาท (คณะฯ ส่วนกลาง ๑๕,๒๙๐,๗๐๐ 
บาท + ศูนย์ล าปาง ๓,๘๖๓,๗๐๐ บาท) ดังนี้ 

  ๔.๒.๑  รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
   ๑) ประมาณการรายได้ที่จะน ามาตั้งเป็นงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 
    ๑.๑)  ประมาณการรายได้สุทธิจากโครงการบริการการศึกษา      ๖๘๘,๐๐๐ บาท 
    ๑.๒)  เงินอุดหนุนทั่วไปจากมหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)   ๑๑,๖๐๑,๗๐๐ บาท 
                  ๑.๓)  ประมาณการดอกผลจากเงินทุนในระหว่างปี         ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
                  ๑.๔)  เงินสะสมที่น ามาใช้ ๓.๓๔% (ไม่เกิน ๔%)             ๒,๔๕๑,๐๐๐  บาท 
    รวมประมาณการรายได้และเงินสะสมที่มาใช้ทั้งสิ้น   ๑๕,๒๙๐,๗๐๐ บาท 
 
 



 ๙ 

   ๒) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ๒.๑)  การจัดการศึกษา                ๑,๙๔๖,๙๐๐ บาท 
    ๒.๒)  การวิจัย (น าไปรวมกับกองทุนวิจัย)             ๗๖๗,๐๐๐ บาท 
    ๒.๓)  การให้บริการวิชาการแก่สังคม               ๕๑๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๔)  ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา (ตั้งในกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
    ๒.๕)  การบริหาร              ๑๒,๐๖๖,๘๐๐ บาท 
    รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น          ๑๕,๒๙๐,๗๐๐ บาท 

การตั้งงบประมาณรายจากรายได้หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ เป็นการตั้งงบประมาณแบบขาดดุล โดยน าเงินสะสมมาใช้ ๒,๔๕๑,๐๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๔ ของ
เงินสะสมของคณะฯ (ไม่เกินร้อยละ ๔ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) เนื่องจากมีรายการงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น/
รายการใหม่ที่จ าเป็น เช่น การปรับฐานเงินเดือนของพนักงานเงินรายได้สายสนับสนุนวิชาการสังกัดส านักงาน
เลขานุการคณะฯ ตามบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย การตั้งเงินเดือนค่าจ้างของอาจารย์ตามสัญญาจ้างเพ่ือ
ทดแทนการขาดแคลนอาจารย์ สมทบทุนการศึกษาของอาจารย์ในต่างประเทศ ค่าประกันสั งคมของผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ เป็นต้น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๕,๒๙๐,๗๐๐ บาท (สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ตามเสนอ 
 

  ๔.๒.๒  รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
   ๑) ประมาณการรายได้ที่จะน ามาตั้งเป็นงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 
    ๑.๑)  รายได้จากการจัดการศึกษาคณะฯ ศูนย์ล าปาง  ๓,๘๖๓,๗๐๐ บาท 
    รวมประมาณการรายได้ทั้งสิ้น     ๓,๘๖๓,๗๐๐ บาท 
   ๒) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ๒.๑)  การจัดการศึกษา             ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๒)  การวิจัย (ใช้ร่วมกับคณะ) 
    ๒.๓)  การให้บริการวิชาการแก่สังคม (ใช้ร่วมกับคณะ) 
    ๒.๔)  ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา (ตั้งในกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
    ๒.๕)  การบริหาร              ๒,๐๒๓,๗๐๐ บาท 
    รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น          ๓,๘๖๓,๗๐๐ บาท 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ศูนย์ล าปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๓,๘๖๓,๗๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 



 ๑๐ 

๔.๓ ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ/ศูนย์ล าปาง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม

นักศึกษา จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๒,๘๖๗,๖๘๐ บาท (ส่วนกลาง ๑,๓๘๘,๖๐๐ บาท + ศูนย์
ล าปาง ๑,๔๗๙,๐๘๐ บาท) ดังนี้ 

๔.๓.๑  โครงการสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์รังสิต 
 เป็นโครงการกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ประกันคุณภาพ ศิษย์เก่า ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม กีฬาและสุขภาพ และจิตอาสาและ
บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๒๒ โครงการย่อย  รวมงบประมาณ จ านวน ๘๘๘,๖๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปด
พันหกร้อยบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์รังสิต
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๘๘๘,๖๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 

๔.๓.๒  โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษา ศูนย์รังสิต 
  เป็นโครงการจัดหา และซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษาให้ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ ณ ศูนย์รังสิต  เช่น เครื่อง Visualizes ไมค์ลอย pointer presentation เป็นต้น เพ่ือทดแทนของเดิมที่
เก่า ช ารุด และล้าสมัย งบประมาณ จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษา ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน 
๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามเสนอ 

๔.๓.๓  โครงการปรับปรุงห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิต 
เพ่ือปรับปรุงห้องโถงชั้น ๖-๗ อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกั้นเป็นห้อง

ประชุมย่อย ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิต จ านวน ๒ ห้อง รวมงบประมาณ 
๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการปรับปรุงห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา  ศูนย์รังสิต 
ปีงบประมาณ จ านวน ๒๕๕๙ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามเสนอ 

๔.๓.๔  โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ล าปาง 
 เป็นโครงการกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ประกันคุณภาพ ศิษย์เก่า ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม กีฬาและสุขภาพ และจิตอาสาและ



 ๑๑ 

บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๒๐ โครงการย่อย  รวมงบประมาณ จ านวน ๕๖๖,๓๘๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพัน
สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ล าปาง
ปีงบประมาณ จ านวน ๕๖๖,๓๘๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามเสนอ 

๔.๓.๕ โครงการศึกษาภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูงานและสัมมนา (สค.๒๐๑) การฝึก

ภาคปฏิบัติ ๑-๒ (สค.๒๐๒, สค.๓๐๑) และเวทีปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ รวม
จ านวน ๔ โครงการย่อย รวม ๙๑๒,๗๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการศึกษาภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
ปีงบประมาณ จ านวน ๙๑๒,๗๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 

๔.๔ ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะฯ ตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามที่กรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่       

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ของคณะฯ ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า-ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ และใช้บัญชีอัตราค่าจ้างแนบท้ายประกาศดังกล่าว เป็นบัญชีในการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานเงินรายได้ของ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปนั้น    

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น โดยปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตาม
คุณวุฒิ ปรับค่าจ้างชดเชยตามช่วงค่าจ้าง และปรับค่าจ้างตามอายุงานรายบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามบันทึกข้อความฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ ศธ๐๕๑๖.๐๒(๕)/ว๐๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๘ และเอกสารแนบ 

ดังนั้น จึงขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้เป็นไป
ตามอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับใหม่ตามที่กล่าวแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คือวันที่     
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  และขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างตามอัตราใหม่ หลังจากที่มีการปรับเลื่อนค่าจ้าง
ประจ าปีแล้ว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติปรับอัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ของคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ให้เป็นไปตามอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลั ยที่ปรับใหม่ตามเสนอ โดยเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป   



 ๑๒ 

๔.๕ ขออนุมัติประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะฯ   
พ.ศ.๒๕๕๘ 
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีประกาศเรื่อง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  และมีการแต่งตั้งผู้บริหาร และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฝึกอบรมไปแล้วนั้น  เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารส านักงานโครงการบริการสังคม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ จึงเสนอให้
คณะฯ ออกประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘” โดยแบ่งออกเป็น ๕ หมวด คือ ๑) การจ่ายค่าตอบแทน  ๒) ค่าใช้สอยหมวด ๓) ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ๔) ค่าสาธารณูปโภค และ ๕) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
๑) การก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายฯ ควรก าหนดภายใต้หลักการที่ว่า การบริหารและด าเนินงาน 

มีความคล่องตัว การเบิกจ่ายมีความโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ และสามารถน าส่งค่าธรรมเนียม/
ก าไร ต่อคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนด 

๒) ขอให้พิจารณาก าหนดเกณฑ์ไว้เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อโครงการว่า แต่
ละหมวด ควรไม่เกินร้อยละเท่าไรของงบประมาณโครงการทั้งหมด เช่น ค่าบริหารจัดการและด าเนินการ รวมแล้ว
ไมเ่กินร้อยละ ๘๐ ค่าธรรมเนียมและก าไรน าส่งคณะ/มหาวิทยาลัย รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เป็นต้น 

๓) ขอให้ทบทวนเกณฑ์รายจ่ายบางรายการ เช่น 
๓.๑) บางรายการที่อาจสูงเกินไป เช่น ข้อ ๕ ค่ารับรองวิทยากร ข้อ ๖ ค่าของที่ระลึก      

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น บางรายการควรก าหนดให้ “เบิกจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน...” เช่น ค่าใช้จ่าย
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น   

๓.๒) บางรายการอาจมีความซ้ าซ้อนในกรณีจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงและรับ
เงินเดือนปกติ เช่น ข้อ ๔.๒ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ ข้อ ๘.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถของ
คณะและมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

๓.๓) บางรายการอาจเกิดความซ้ าซ้อนในการจ่าย คือ ปฏิบัติงานครั้งเดียวแต่จ่าย ๒ 
รายการ เช่น ข้อ ๔.๓ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ และข้อ ๕.๓ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึกอบรม เป็นต้น 

๓.๔) บางรายการอาจต่ าเกินไป เช่น ข้อ ๔.๔ ค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติราชการต่างประเทศ 
ซึ่งควรมีอัตราไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง 

๔) ค่าใช้จ่ายในหมวด ๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และหมวด ๔ ค่าสาธารณูปโภค มีค่าใช้จ่ายเพียงหมวด
ละ ๑ ข้อ ดังนั้น จึงเห็นควรรวมค่าใช้จ่ายหมวดที่ ๓-๔-๕ ไว้เป็นหมวดเดียวกัน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมขอให้ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ พิจารณาปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายฯ ตาม
ข้อเสนอแนะข้างต้น แล้วเสนอคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนออกประกาศใช้ต่อไป  



 ๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑ ขออนุมัติงบประมาณหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘  

(ภาคพิเศษ) 
  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยบูรณาการหลักสูตรสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคมเข้าด้วยกัน และเปิดเป็นโครงการ
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เลี้ยงตัวเอง มีเป้าหมายในการรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ ๖๐ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘    เป็นต้นไปนั้น  ในการนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดท างบประมาณหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นประมาณการรายรับ
รายจ่าย ๓ ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ สรุปดังนี้ 

ปีงบประมาณ  รายรับ /บาท  รายจ่าย/บาท  รับมากกว่าจ่าย จุดคุ้มทุน/นศ/คน 
๒๕๕๘      ๒,๓๔๕,๑๐๐   ๑,๘๕๑,๗๕๘  ๔๙๓,๓๔๒  ๓๖.๒ 
๒๕๕๙      ๗,๒๖๕,๗๐๐   ๖,๙๙๗,๓๖๙  ๒๖๘,๓๓๑  ๑๑๑.๘ 
๒๕๖๐      ๙,๑๐๒,๒๐๐  ๘,๒๔๙,๔๖๐  ๘๐๗,๗๔๐  ๑๔๙.๘ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาตร 
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ตามเสนอ 

 ๕.๒ ขออนุมัติร่างหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยภาควิชาการพัฒนาชุมชน ไดด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนา

ชุมชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓) เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเป็นไปตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. โดยมีเป้าหมายในการเปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต หรือ Master of Science Program in Community 
Development (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๓๐ คน 
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ มีระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๖    
หน่วยกิต โดยการปรับปรุงที่ส าคัญคือ   

๑) ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
ส่งเสริมพลังความสามารถของคน ชุมชน และสังคมและท้องถิ่น  และเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมกับการท างานในบริบทต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการท างาน
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนากลุ่มและเครือข่าย 

๒) ปรับจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักส ูตร จากเดิม ๓๙ หน่วยกิต ลดเหลือ ๓๖ หน่วยกิต โดย
ลดในส่วนของวิชาบังคับลง ๓ หน่วยกิต (ยุบรวมเนื้อหาวิชา) ส่วนวิชาภาคทฤษฎี วิชาภาคปฏิบัติ วิชาเลือก และ
การท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ยังมีจ านวนหน่วยกิตคงเดิม 



 ๑๔ 

๓) ปรับรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๑๓ รายวิชา เปิดเพ่ิมจ านวน ๓ วิชา และปิด/
ยกเลิก จ านวน ๗ วิชา รวมแล้วมีรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมด ๒๐ วิชา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๘  โดยขอให้ตรวจทานต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนอีกครั้ง และให้ใช้ค าว่า     
"ร่างหลักสูตร....” ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 

 
 
 
 

นายสมชาย ไมตรี, นางนิตยา ทองสุขดี / บันทึก  
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ / ตรวจ 

 


