
 ๑ 

รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
------------------------------------------- 

 
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. ศ.ระพีพรรณ ค าหอม  หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๘. ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน 
๙. นางวรรภา ล าเจียกเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. อ.ชลธิชา พันธุ์พานิช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. นายสมชาย ไมตรี   เลขานุการ 
๑๕. นางนิตยา ทองสุขดี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ลาประชุม 
๑. นางนภา เศรษฐกร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รศ.อภิญญา เวชยชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้ง 
 
 ๑.๑ การแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สืบแทน) 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗  และค าสั่งที่ ๒๒๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจ า    
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  โดยแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะฯ 



 ๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปแล้วรวมจ านวน ๘ คนนั้น  เนื่องจากมีกรรมการ จ านวน ๑ คน ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองคณบดี (อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก) ซึ่งเป็นกรรมการประจ าคณะฯ โดยต าแหน่ง และอีก ๑ คน ได้ขอลาออก
จากการเป็นกรรมการ (อ.นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย) ท าให้กรรมการคงเหลือจ านวน ๖ คน 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการ และคุณสมบัติของ
กรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ พ.ศ.๒๕๓๒ (ข้อ ๔.๒ ในกรณีที่คณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ  
มีภาควิชาไม่ถึงสี่ภาควิชา ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการ
เสนอของคณะฯ ได้มีค าสั่งที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สืบแทน) 
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยแต่งตั้ง รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ เป็นกรรมการประจ าคณะฯ (สืบแทน  
อ.นันทภรณ์ เอ่ียมวนานนทชัย ซึ่งได้ขอลาออกจากต าแหน่ง)  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๗๗๘/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยแต่งตั้ง ศ.ระพีพรรณ ค าหอม 
เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไปนั้น เนื่องจาก ศ.ระพีพรรณ ค าหอม จะครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๑ (มาตรา ๓๗)  ในวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๘    ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘  เพ่ือด าเนินการ
สรรหาหัวหน้าภาควิชาฯ ต่อไปแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ การคัดเลือก/บรรจุอาจารย์-เจ้าหน้าที/่อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การคัดเลือก/บรรจุอาจารย์ 
 ๑) คณะฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการทั้งหมด จ านวน ๑๐ อัตรา คือ 
๑.๑) การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราใหม่ ประจ า ณ ศูนย์ล าปาง 

จ านวน ๑ อัตรา อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กบม.  
  ๑.๒) การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ทดแทนอัตราที่เกษียณ และลาออก 

จ านวน ๕ อัตรา ประกอบด้วยภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ านวน ๓ อัตรา (ทดแทน ศ.ศิศิพัฒน์ ยอดเพชร, 
รศ.สุดสงวน สุธีสร และ รศ.ภาวนา พัฒนศรี) และภาควิชาการพัฒนาชุมชน จ านวน ๒ อัตรา (ทดแทน ผศ.ดร.  
จติติ มงคลชัยอรัญญา และ รศ.วุฒิสาร ตันไชย) 



 ๓ 

  ๑.๓) การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราใหม่ที่ได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย จ านวน ๒ อัตรา ในสาขาวิชานโยบายสังคม และการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)  

  ๑.๔) การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ลูกจ้างประจ า จ านวน ๒ อัตรา ซึ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัย โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณปีถัดไป  

 
การคัดเลือก/บรรจุเจ้าหน้าที่ 
๒) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้บรรจุพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทประจ า ด้วย

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของคณะฯ ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ อัตราใหม่ จ านวน ๑ 
อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายอัสวิน สังข์ทอง อายุ ๒๙ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มารายงานตัวเริ่มปฏิบัติราการในวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 

อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๓) รศ.ระพีพรรณ ค าหอม  ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับพระบรมราชโองการ      

โปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไป ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง หน้าที่ ๑๔ วันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๔ การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ และเทศบาลต าบลบางสีทอง 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการบริการทางวิชาการ

เพ่ือการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี  และเทศบาล
ต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ มีระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๐)  ซึ่งใน
บันทึกดังกล่าว คณะฯ จะให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการบริการสังคม บริการวิชาการ และ
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี การสนับสนุนทางวิชาการ/การเรียนรู้ และการฝึกอบรม การวางแผน
และปฏิบัติการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บึงยี่โถ และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ
ต าบล บางสีทอง เป็นต้น  โดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และเทศบาลต าบลบางสีทอง จะรับเป็นพ้ืนที่ในการฝึก
ภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางสังคม และเป็นหน่วยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการ ของ
คณะฯ 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และเทศบาลต าบลบางสีทอง เป็นพ้ืนที่ที่คณะฯ ส่งนักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติ
ต่อเนื่องมาหลายปี โดยเฉพาะปีการศึกษา ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
โครงการบริการสังคมที่คณะฯ โดย อ.ณัฏฐพัชร สโรบล ด าเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้รับการคัดเลือก



 ๔ 

ให้เป็นโครงการบริการสังคมดีเด่นในสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และเป็นโครงการดีเด่นของมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๕ ผลการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๑ ปี 
ตามท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๖๑ ปี (วันที่ ๒๕ มกราคม 

๒๕๕๘) โดยจัดงานในวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีพิธีทาง
ศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษา และการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อหลัก  “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์
แห่งการบูรณาการเพ่ือการปฏิรูปสังคม” นั้น  การจัดงานครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีนักวิชาการ นักปฎิบัติ 
นักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมงานจ านวนมาก ถึงประมาณ ๕๐๐ คน และมีผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ รูปแบบการน าเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) จ านวน ๓๕ เรื่อง (แบ่งน าเสนอในห้องสัมมนาย่อย 
จ านวน ๕ ห้อง) ซึ่งผลงานทางวิชาการดังกล่าว อยู่ระหว่างการท าเป็น Proceeding โดยจะท าทั้งแบบเอกสารเข้า
เล่ม และท าเป็นเอกสาร Electronic เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๖ ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
  ตามที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ๐๕๑๖.๐๓/๑๒๐๒ ลงวันที่ 
๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น  ในการนี้ กองแผนงานได้ตรวจสอบผลงานกับผลคะแนนด้านประกันคุณภาพ
ภายใน รอบหลังการประเมินผลแล้ว พบว่า มีบางตัวชี้วัดที่มีคะแนนลดลง และบางตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบการ
ประเมิน ท าให้คะแนนในภาพรวมของคณะฯ ลดลงเล็กน้อย จากเดิม ๘๔.๓๐ คะแนน เป็น ๘๓.๓๐ คะแนน ตาม
บันทึกข้อความกองแผนงาน ศธ๐๕๑๖.๐๓/ว.๐๙๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๗ แผลกลยุทธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดท าแผลกลยุทธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และด าเนินการตามแผนดังกล่าวไปแล้วนั้น  ในการนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการทบทวน และ
ปรับปรุงแผนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และได้จัดท า “แผลกลยุทธ์คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญในการทบทวน
แผน คือ การเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานโยบายสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตร
ของคณะฯ และการเพ่ิมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพลิกฟ้ืนบทบาทในการชี้น าสังคม รวมทั้งการสร้างตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานตามแผนในแต่ละด้าน ซึ่งในแผนฉบับเดิมไม่ได้บรรจุไว้ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ



 ๕ 

มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน มีทั้งหมด ๖ ด้าน คือ 
  ๑) ด้านจัดการศึกษา :  จัดการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และ
นโยบายสังคม ที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งกระจาย
โอกาสทางการศึกษา 

๒) ด้านบริการวิชาการ :  ให้บริการวิชาการจากความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ด้าน
สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และนโยบายสังคม เพ่ือพัฒนาสวัสดิการสังคมและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งน าเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม 

  ๓) ด้านวิจัย : สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานสากล ในด้านสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และนโยบายสังคม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ส าหรับการป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟูและ
พัฒนาสังคมในประเทศและกลุ่มอาเซียน 

๔) ด้านพลิกฟ้ืนบทบาทในการชี้น าสังคม : พลิกฟ้ืนบทบาทในการชี้น า และน าเสนอทางออก
อย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการคณะฯ 

๕) ด้านท านุบ ารุงสังคม : ปลูกฝังความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความ
เป็นธรรมในสังคม ภายใต้วิถีประชาธิปไตยและการมีจิตอาสาพร้อมที่จะรับใช้สังคม โดยวิถีสังคม วัฒนธรรมไทย
และประชาธิปไตย 

๖)  ด้านบริหาร : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารของคณะโดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาลและสุขภาวะ
ของบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือมุ่งสู่งานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างสมดุล และการมีส่วน
ร่วมของประชาคม ศิษย์เก่า และประชาชน 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

๑) ขอให้คณะฯ เริ่มกระบวนการในการจัดท าแผลกลยุทธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยจัดสัมมนาคณาจารย์ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ และทิศทางของสังคมใน
ปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อภารกิจของคณะฯ เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  

๒) ขอให้คณะฯ พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ให้ก้าวทันและสอดรับกับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบัน ชุมชน และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ได้เริ่มมีการจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” แล้ว รวมทั้ง คณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา   ได้มอบหมายให้คณะอนุ
กรรมาธิการด้านผู้สูงอายุพิจารณาการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน สถาบันครอบครัว 
มีความตระหนักถึงศักยภาพ ประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ โดยร่วมกันก าหนดทิศทาง และมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการสร้าง “สังคมผู้สูงอายุ” ที่มีคุณค่า และ มีคุณภาพทั้งต่อผู้สูงอายุเอง ต่อครอบครัว ชุมชนและ
สังคม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 ๖ 

  ๓) ขอให้คณะฯ จัดสร้างระบบและกลไก ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามแผน ทั้งแผนฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ ๑๑ และฉบับที่ ๑๒ ที่ก าลังจัดท าใหม่ 
 
 ๑.๘ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑  

(ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 ตามท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยแบ่งแผนการ

ด าเนินงานเป็น ๔ ไตรมาส และได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ คือระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
๒๕๕๗ นั้น จากผลด าเนินงานมีดังนี้  

  ๑) งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณจ านวน ๕๓,๓๓๘,๑๐๐ บาท ประกอบด้วยงบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน 

และงบเงินอุดหนุน ซึ่งทั้งหมดจะเบิกจ่ายโดยมหาวิทยาลัย  ดังนั้น ในการนี้ จึงขอรายงานเฉพาะงบประมาณที่
เบิกจ่ายโดยคณะฯ คือรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม จ านวน  ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท    

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่  ๑ เบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน 
๑๘๙,๒๖๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๗.๘ ของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในไตรมาส ๑ (จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๙.๕ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด (จ านวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ 
บาท) ในระดับร้อยละที่ค่อนข้างน้อย ไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เท่าท่ีควรคือ ร้อยละ ๒๕ ในไตรมาสที่ ๑ 

 ๒) งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
งบประมาณ จ านวน ๒,๐๕๓,๕๖๐ บาทประกอบด้วย โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง โครงการศึกษาภาคปฏิบัติ ศูนย์ล าปาง   
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน ๖๔,๕๐๐ 

บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในไตรมาส ๑ (จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
และคิดเป็นร้อยละ ๓ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด (จ านวน ๒,๐๕๓,๕๖๐ บาท) ในระดับร้อยละที่
ค่อนข้างน้อยไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เท่าที่ควรคือ ร้อยละ ๑๔ ในไตรมาสที่ ๑ ทั้งนี้พบว่าศูนย์รังสิต มีการเบิกจ่าย
ในรายการโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในจ านวนที่น้อยมาก และศูนย์
ล าปาง ในรายการโครงการศึกษาภาคปฏิบัติยังไม่มีการเบิกจ่ายแต่อย่างใด 

 
 ๒) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๕๘ 

งบประมาณจ านวน ๒๐,๘๔๒,๓๐๐ บาท (งบเดิม จ านวน ๒๐,๗๑๒,๖๐๐ บาท + โครงการ
ปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ศูนย์ล าปาง ขออนุมัติเพ่ิมเติมระหว่างปี จ านวน 
๑๒๙,๗๐๐ บาท) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านการด าเนินการ และด้านการลงทุน   

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่  ๑ เบิกจ่ายงบประมาณด าเนินการไปทั้งสิ้น  จ านวน 
๒,๘๒๕,๓๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในไตรมาส ๑ (จ านวน 



 ๗ 

๕,๕๕๓,๒๕๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด  (จ านวน ๒๐,๘๔๒,๓๐๐ 
บาท) ในระดับร้อยละปานกลาง แต่ยังไม่ตรงตามแผนที่วางไว้เท่าที่ควรคือ ร้อยละ ๒๖ ในไตรมาสที่ ๑ 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้มีการเร่งรัดการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้
เป็นไปตามแผนต่อไป 
 

 ๑.๙ การต่อเวลาราชการของอาจารย์ผู้เกษียณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
ได้มีมติเห็นชอบไม่ทบทวนการขออุทธรณ์การต่อเวลาราชการของ รศ.สุดสงวน สุธีสร และการต่อเวลาราชการของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น  ในการนี้ รศ.สุดสงวน สุธีสร ได้ยื่นเรื่องร้องต่อศาลปกครอง คดีหมายเลข
ด าที่ บ.๐๓๔/๒๕๕๗ และศาลปกครองกลาง ได้มีค าสั่งเรียกให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าค าชี้แจง เมื่อวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๘ 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าค าชี้แจงข้อเท็จจริงส่งให้มหาวิทยาลัยในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง คือ ข้อที่ ๑ การแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ รศ.สุดสงวน สุธีสร รับทราบ โดยคณะฯ ได้แจ้งทันทีที่ได้รับ
บันทึกข้อความจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามบันทึกข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงที่ ศธ 
๐๕๑๖.๑๖/ท.๑๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขในหน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๓  แก้ไขค าว่า “ต าแหน่งเลขา
การ” เป็น “ต าแหน่งเลขาธิการ”  และหน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไขค าว่า “ถ่านถอดประสลการณ์” เป็น 
“ถ่ายทอดประสบการณ”์ จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

๓.๑ การปรับปรุงอาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
๑) โครงการปรับปรุงห้องบรรยายและห้องให้ค าปรึกษา ชั้น ๕ ท่าพระจันทร์ งบประมาณ 

๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท) จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะฯ  และโครงการ
ปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา และส านักงานบริการสังคมชั้น ๑ ท่าพระจันทร์ งบประมาณ จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท จากเงินสะสมของโครงการบริการสังคม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ได้
ด าเนินการจัดท าราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้รับความ



 ๘ 

เห็นชอบจากอธิการบดีให้ด าเนินการได้ ตามท้ายบันทึกข้อความคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่ ศธ๐๕๑๖.๑๖/ร.
๑๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

๒) โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย และห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๑-๓ ท่าพระจันทร์ จ านวน 
๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
จะส่งมอบพ้ืนที่ให้บริษัทผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการปรับปรุง  ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มี
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๒๐ วัน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๓.๒ ประกาศเรื่อง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน 

ตามที่กรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ได้
พิจารณา และมีมติให้แก้ไข “ร่างประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ และการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน” นั้น  ขณะนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท า “ประกาศคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์” เสร็จเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อีกครั้งก่อนประกาศใช้  

ส าหรับประกาศเรื่อง การพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน ซึ่งที่ประชุมเสนอแนะให้แยกออกจาก
ประกาศเรื่องคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์นั้น  อยู่ระหว่างการสอบถามมหาวิทยาลัยว่า คณะฯ 
สามารถด าเนินการจัดท าประกาศ และแต่งตั้งคณะกรรมการเองได้หรือไม่ ก่อนพิจารณาด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์” โดยขอให้เปลี่ยน/ตรวจสอบการอ้างอิง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕” 
เป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ .ศ.๒๕๕๘” (ลง
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ก่อนประกาศใช้ต่อไป 

 
๓.๓ การปรับแก้รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้
ให้ความเห็นชอบในการปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งเป็นการปรับใน
ภาพรวมพร้อมกันทุกหลักสูตรนั้น  ในการนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ไปพร้อม
กับการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ (ปร.ด.นโยบายสังคม และ ศศ.ม.นโยบายสังคม) และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๘ (สส.ม.) โดยการจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร จัดตามความ
ช านาญ และสอดคล้องกับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เช่น จัดอาจารย์ซึ่งปฏิบัติงานประจ า ณ ศูนย์ล าปาง ให้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ล าปาง เป็นต้น 



 ๙ 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร
ควบรวมระหว่างหลักสูตร สส.ม. ภาคปกติ และหลักสูตร บส. นั้น ขอให้มีผู้แทนจากทุก Concentration เข้าเป็น
กรรมการด้วย นอกจากนั้น ขอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรขึ้นมาบริหารและด าเนินการในแต่ละ
หลักสูตร เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดของการจัดเกลี่ยอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
 

๓.๔ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) 
ตามท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบาย

สังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ (บูรณาการมาจากหลักสูตรเดิม จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม และหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) นั้น  ในการนี้ คณะฯ 
ได้ด าเนินการปรับร่างหลักสูตร (มคอ.๒) และจัดท าแบบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียดส่งให้
มหาวิทยาลัยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๓.๕ การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) 
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบาย

สังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ (ปรับมาจาก หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
สังคม) ต่อมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น   ในการนี้ คณะฯ ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๑๖.๑๖/ท.๐๑๑ ลงวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๘ ขออนุมัติปิดหลักสูตร สส.ด. (การบริหารสังคม) แล้ว  ซึ่งปัจจุบัน มีนักศึกษาค้างอยู่จ านวน ๕ คน 
คาดว่านักศึกษาท้ังหมด จะสามารถจบการศึกษาได้ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๓.๓ การแต่งตั้งผู้บริหาร และคณะกรรมการ ส านักงาน/ศูนย์บริการสังคม  
  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดท าประกาศว่าด้วยโครงการบริหารสังคม ครบทุกศูนย์ /
ส านักงาน คือ ส านักงานบริหารโครงการบริการสังคม ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา และศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนา และได้มีค าสั่งที่ ได้มีค าสั่งที่ ๔๑๒-๔๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ และผู้บริหารศูนย์บริการสังคมไปแล้ว ยังเหลือเพียงการแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนานั้น  ในการนี้ คณะฯ โดยการเสนอชองคณะกรรมการบริหารส านักงานโครงการบริการสังคม (ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ได้มีค าสั่งที่  ๐๖๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยแต่งตั้ง รศ.ดร.โกวิทย์ 



 ๑๐ 

พวงงาม เป็น ผอ.ศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  ดังนั้น ขณะนี้ คณะฯ จึงมีผู้บริหาร และ
คณะกรรมการบริหาร ส านักงาน/ศูนย์บริการสังคม ครบแล้ว 
  อนึ่ง ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ว่าการแต่งตั้งผู้บริหารโครงการบริการสังคมดังกล่าว ปรากฏว่า มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ได้รับการ
ต่อเวลาราชการด้วย ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการ   พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖   ข้อ ๓.๔ ได้ก าหนดไว้ว่า “ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อ
เวลาราชการ และได้รับค าสั่งให้รับราชการต่อไป ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอน หรือวิจัยเท่านั้น ไม่สามารถด ารง
ต าแหน่งทางการบริหารได้ ในกรณีที่ภาระงานใดอาจถือว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือไม่นั้น 
ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย” นั้น   

ตาม “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ .ศ.๒๕๕๗” ลงวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  “ข้อ ๑๐ ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ และได้รับค าสั่งให้รับราชการต่อไป 
ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น จะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหาร ตามมาตรา 
๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๑ และงานบริหารอื่นที่ ก.พ.อ. ก าหนดมิได”้ 

เมื่อตรวจสอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ แล้ว พบว่า “มาตรา ๑๘ (ข) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ ๑) อธิการบดี ๒) 
รองอธิการบดี ๓) คณบดี ๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ๕) ผู้ช่วยอธิการบดี ๖) รอง
คณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ๗) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด และ ๘) ต าแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด” 

จากข้อก าหนดดังกล่าว พบว่า ไม่มีการก าหนด หรือเทียบเคียงไว้ว่า ผู้อ านวยการโครงการ หรือ
ส านักงานบริการสังคม ซึ่งเป็นผู้บริหารตามโครงสร้างที่หน่วยงานก าหนดขึ้นเอง มีสถานะเทียบเท่าผู้บริหารตาม 
มาตรา ๑๘ (ข) หรือไม ่

 
ที่ประชุมได้อภิปราย โดยแบ่งความเห็นออกเป็น ๔ แนวทาง ดังนี้ 

  ๑) ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ ไม่ควรเป็นผู้บริหารในทุกกรณี คือ ผู้อ านวยการหลักสูตรภาค
ปกติ-ภาคพิเศษ และผู้อ านวยการส านักงาน/ศูนย์บริการสังคม เนื่องจากโดยเจตนารมณ์ของระเบียบแล้ว น่าจะ
ต้องการให้ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการท าหน้าที่ในด้านการสอน และการวิจัย หรือการพัฒนาองค์ความรู้เท่านั้น 
  ๒) ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ ไม่ควรเป็นผู้บริหารในหลักสูตรภาคพิเศษ/ส านักงานหรือโครงการ
หรือศูนย์บริการสังคม เนื่องจากเป็นการบริหารที่มีทั้งการบริหารวิชาการ และการบริหารจัดการอ่ืน ๆ เช่น 
งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น  แต่สามารถเป็นผู้บริหารในหลักสูตรภาคปกติได้ เนื่องจากเป็นการบริหาร ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นหลัก 



 ๑๑ 

  ๓) ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ ไม่ควรเป็นผู้บริหารส านักงานหรือศูนย์บริการสังคม แต่สามารถ
เป็นผู้บริหารในหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษได้ เนื่องจากเป็นการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็น
หลัก 
  ๔) ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ ควรเป็นผู้บริหารหลักสูตร/ส านักงานหรือศูนย์บริการสังคมหรือไม่
นั้น ควรมีการพิจารณาแยกแยะภารกิจของต าแหน่งนั้น ๆ ว่าเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ การเรียนการสอน หรือการ
วิจัย หรือไม่ เช่น ผู้บริหารหลักสูตร/โครงการภาคปกติ และภาคพิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา และศูนย์วิจัยและ
ให้ค าปรึกษา เป็นต้น น่าจะเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ แต่ผู้บริหารส านักงานโครงการบริการสังคม 
และศูนย์บริการการศึกษา น่าจะเป็นต าแหน่งที่ไม่เก่ียวข้อง เนื่องจากเป็นเรื่องการบริหารส านักงานล้วน ๆ 
 

  ที่ประชุมได้ขอให้คณะฯ น าเสนอเรื่องนี้ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
บริการสังคม และคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของคณะฯ ให้ชัดเจนว่า ผู้ได้รับการต่อ
เวลาราชการ ควรด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือไม่ ต าแหน่งใดบ้าง และเพราะอะไร 
  

๓.๔ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ตามที่ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้อนุมัติ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปรับปรุง พ .ศ.๒๕๕๗ และได้ใช้
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ ๑ (ผลงานระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ (ส าหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ที่มี
การเลือนเงินเดือนปีละ ๒ ครั้ง)  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า คะแนน
ประเมินโดยภาพรวมจะลดลง เนื่องจากช่วงเวลาในการประเมินในปีนี้ มีการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ 
ให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน  จากเดิมจะเป็นในช่วงเดือนมิถุนายน เลื่อน
ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ผลงานการสอนที่จะน ามาประเมินมีระยะเวลาสั้น นอกจากนั้น ยังพบว่า 
คณาจารย์ส่วนมาก จะกรอกแบบประเมินไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร และหลักฐานประกอบการประเมิน เป็นต้น   
คาดว่า การประเมินในรอบต่อไปปัญหาเหล่านี้น่าจะลดลง ส่วนการประเมินผลการท างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการนั้น จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา เนื่องจากเป็นการประเมิน
ภาพรวมทั้งปี และเลื่อนเงินเดือนปีละ ๑ ครั้ง 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ชี้แจงว่า เนื่องจากการประเมินในรอบแรกนี้ เป็นการประเมินครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินใหม่ โดยมีการ
ประเมินทั้งจากผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน  และการประเมินโดยคณะกรรมการที่ ได้รับการคัดเลือกจาก
ผู้แทนสายต่าง ๆ ปัญหาที่พบคือ แบบประเมินของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ยังไม่มีการสร้างตัวชี้วัดการ
ท างานที่ชัดเจนเหมือนของสายวิชาการ  นอกจากนั้น ยังพบความแตกต่างระหว่างวิธีการประเมินการให้คะแนน 
ของผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน  และการประเมินโดยคณะกรรมการ ซึ่งในการนี้ จะมีการพัฒนาตัวชี้วัด
ในการประเมิน และวิธีการตรวจประเมินให้มีความชัดเจนต่อไป 

 
ที่ประชุมรับทราบ 



 ๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา  
 
๔.๑ ขออนุมัติร่าง มคอ.๒ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๘  

ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา 
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ (โดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรเดิม จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม) นั้น  ขณะนี้ การจัดท าร่างหลักสูตรปรับปรุงได้เสร็จสิ้นแล้ว สรุปส่วนที่ส าคัญดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Social Work Program) 
ชื่อปริญญา สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม.), Master of Social Work (M.S.W.) 
ปรัชญา  ผลิตมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มีทักษะทางวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เสริมสร้างคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน 
นักวิจัยและผู้บริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

วัตถุประสงค์  
๑)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์และสังคมโลกาภิวัตน์ 
๒)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และทักษะระดับสูงในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

และสวัสดิการสังคม 
๓)  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของมหาบัณฑิตในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับหน่วยงานและ

ประยุกต์ใช้ความรู้และภูมิปัญญาไทย ในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
๔)  เพ่ือส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีความรู้ด้านการบริหารงานและนโยบายสวัสดิการสังคม 

 
หลักสูตร และการเรียนการสอน 

เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ (เรียน วันเสาร์-อาทิตย์) รับนักศึกษาปีละ ๖๐ คน จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ และ
อย่างมากไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ (ภายใน ๗ ปี) โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๒ แผน คือ 

แผน ก แบบ ก ๒ (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
๑)  หมวดวิชาบังคับ        ๑๒ หน่วยกิต 
๒)  หมวดวิชาวิธีวิทยา        ๑๒ หน่วยกิต 
๓)  หมวดรูปแบบการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย      ๓ หน่วยกิต 
๔)  หมวดวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ        ๙ หน่วยกิต 
๕)  วิทยานิพนธ์         ๑๒ หน่วยกิต 

 
 



 ๑๓ 

แผน ข (ศึกษารายวิชาและไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
๑)  หมวดวิชาบังคับ        ๑๒ หน่วยกิต 
๒)  หมวดวิชาวิธีวิทยา        ๑๒ หน่วยกิต 
๓)  หมวดรูปแบบการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย      ๙ หน่วยกิต 
๔)  หมวดวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ        ๙ หน่วยกิต 
๕)  การค้นคว้าอิสระ          ๖ หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาวิธีวิทยา แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาวิธีวิทยาสังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical 

Social Work) กลุ่มวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (Social Work Research) และกลุ่มวิชาวิธีวิทยาการ
บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (Social Welfare Administration and Policy) 

ส่วนหมวดวิชารูปแบบการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทสังคม แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์สุขภาพ และกลุ่มวิชาการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติดังนี้ 

๑) มคอ.๒ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๑๑ สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้อง
น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ขอให้เพ่ิมสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ และในข้อ ๑๒ ผลกระทบจากข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจสถาบัน ที่คณะฯ จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 

๒) มคอ.๒ หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อที่ ๑ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(๑.๒ ความส าคัญ) ขอให้แก้ไขความเป็นมาของหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ให้ถูกต้อง โดยศึกษา
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากหนังสือ “บันทึก ๖๐ ปีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ซึ่งมีผูเ้รียบเรียงไว้แล้ว 

๓) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ การแบ่งกลุ่มวิชาวิชาเลือก
เฉพาะ (Specialization) จะมีสาขาสวัสดิการผู้สูงอายุ (Welfare for Older persons) ด้วย  แต่ในร่างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ กลับไม่มีสาขาดังกล่าว โดยแบ่งวิชารูปแบบการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทสังคม 
เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์สุขภาพ และกลุ่มวิชาการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว  แต่เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับแผนพัฒนาต่าง ๆ จะให้ความส าคัญกับ
เรื่องนี้มาก ดังนั้น จึงขอให้ “เปลี่ยนกลุ่มวิชาบูรณาการ เป็น กลุ่มวิชาสวัสดิการผู้สูงอายุ” และเปลี่ยนวิชาภายใน
กลุ่มให้เป็นวิชาเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งหมด 

ที่ประชุมเห็นชอบกับร่างหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ โดย
ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินการ และประสานงาน ในการปรับปรุงร่างหลักสูตรตามมติข้างต้น 
และส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 

 



 ๑๔ 

๔.๒ ขออนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน เพิ่มเติมระหว่างปี  
ประจ าปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) 

  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดรับอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น ในการนี้ โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม           
ศูนย์ล าปาง ซึ่งเดิมไม่ได้ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจ าปี ๒๕๕๘ ได้ขอตั้งงบเพ่ิมเติมระหว่างปี จาก
เงินก าไรสุทธิที่น าส่งคณะฯ ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๓๐) จ านวน ๒ โครงการ เป็นเงินรวม 
๑๒๙,๗๐๐ บาท คือ 

๑) โครงการพัฒนาอาจารย์    จ านวน ๗๒,๐๐๐ บาท 
๒) โครงการปรับปรุงห้องบริการนักศึกษา  จ านวน ๕๗,๗๐๐ บาท 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมีมติเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน เพ่ิมเติมระหว่างปี ประจ าปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) จากเงินก าไรสุทธิที่โครงการปริญญาโทสาขาการบริหาร
และนโยบายสวัสดิการสังคม ศูนย์ล าปาง น าส่งคณะฯ ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๓๐) จ านวน ๒ 
โครงการ เป็นเงินรวม ๑๒๙,๗๐๐ บาท ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

๕.๑ การพิจารณาเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

  -  พิจารณาลับ - 
 
 ๕.๒ การสัมมนาคณาจารย์ 

  ประธานได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสัมมนาคณาจารย์ประจ าปี พ .ศ.๒๕๕๘ ว่ามีวาระที่จะ
น าเข้าที่ประชุมสัมมนาในประเด็นใดบ้าง 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอให้มีการสัมมนาคณาจารย์ ในเรื่องแผนพัฒนาคณะฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ (ทุกหลักสูตร)  โดย
เสนอให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการและประสานงานในการจัดสัมมนาคณาจารย์ในครั้งนี้ 
 
 ๕.๓ เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาปริญญาตรี 
  อ.ชานนท์ โกมลมาลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ แจ้งว่า ในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
คณะฯ ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติในชุมชน รายวิชา สค.๓๐๑ การฝึกภาคปฏิบัติ ๒ ในชุมชนต่าง ๆ จ านวน 
๑๗ จังหวัด รวมนักศึกษาทั้งหมด ประมาณ ๓๖๐ คน ประกอบด้วยนักศึกษาศูนย์รังสิต จ านวน ๒๖๐ คน และ



 ๑๕ 

นักศึกษาศูนย์ล าปาง จ านวน ๑๐๐ คน มีอาจารย์ภายในคณะฯ รับเป็นอาจารย์นิเทศงาน จ านวน ๔๑ ท่าน ซึ่งปีนี้ 
ได้จัดอาจารย์นิเทศงานในระบบคู่นิเทศงาน คือ ในชุมชนหนึ่ง ๆ จะมีอาจารย์เป็นอาจารย์นิเทศงานร่วมกัน จ านวน 
๒ คน   โดยภาพรวมแล้ว การฝึกภาคปฏิบัติเป็นไปด้วยดี แต่ก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อย เช่น นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ 
แขนหัก เป็นต้น นอกจากนั้น มีนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม และถูกส่งตัวกลับ จ านวน ๑ คน ซึ่งกรณีนี้ 
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนักศึกษาแล้ว 
 
  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า กรณีนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม ต้องถูกส่งตัวกลับจาก
การฝึกภาคปฏิบัติ และถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนั้น ขอให้ศึกษาข้อมูลสาเหตุปัญหาให้รอบด้าน เพ่ือหาทาง
ช่วยเหลือ และแก้ไข  นอกจากนั้น หากมีการลงโทษทางวินัย ขอให้ค าถึงถึงผลกระทบทั้งต่อตัวนักศึกษา ครอบครัว 
และบุคคลรอบข้างอีกด้วย ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาในเรื่องของการแก้ไข และการช่วยเหลือเป็นเป้าหมายหลัก 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 

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

 
 


