
 ๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๙.๓๐ น.  

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

ผู้เข้าประชุม 
๑. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๒. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๓. อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๔. อ.ชานนท์ โกมลมาลย์  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ 
๕. อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
๖. รศ.ระพีพรรณ ค าหอม  หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๗. ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน 
๘. นางนภา เศรษฐกร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. รศ.อภิญญา เวชยชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายสมชาย ไมตรี   เลขานุการ 
๑๓. นางนิตยา ทองสุขดี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ลาประชุม 
๑. อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง   รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
๒. นางวรรภา ล าเจียกเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๓. อ.นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. อ.ชลธิชา พันธุ์พานิช   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้ง 
 
 ๑.๑ การแต่งตั้งผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการเสนอของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีค าสั่งแต่ง ตั้ง      
รองคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ านวน ๓ ต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 



 ๒ 

๑) ค าสั่งที่ ๒๐๙๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สืบแทนและ
เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ต าแหน่ง คือ อ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร เป็นรองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และ อ.ชานนท์ โกมลมาลย์ เป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๒) ค าสั่งที่ ๒๒๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เพ่ิมเติม)    
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เพิ่มเติม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการเสนอของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๒๒๓๘/
๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน 
๑ คน คือ ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี คือ
จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ การคัดเลือก/บรรจุอาจารย์-เจ้าหน้าที/่อาจารย์ลาศึกษาต่อ-กลับจากลาศึกษา/ลาออก 
 

การคัดเลือก/บรรจุอาจารย์ 
  ๑) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบประมาณแผ่นดิน
และงบรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จ านวน ๒ อัตรา เป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งในการนี้ 
คณะฯ ได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแล้ว โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติเป็นหลัก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป คือ 

 ๑.๑) Ms.Amrit Kaur Virk อายุ ๓๔ ปี จากประเทศอินเดีย จบการศึกษาระดับปริญญา
เอก Doctor of Philosophy สาขา Social Policy จาก University of Oxford, UK 

 ๑.๒) Mr.Shekh Mohammad Altafur Rahman อายุ ๓๗ ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Arts สาขา Human Right and Peace Studies จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ ส าหรับจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศให้กับคณะฯ อีก จ านวน ๒ อัตรา (รวมเป็น ๔ อัตรา) ซึ่งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัด
จ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนั้น เป็นการจัดสรรเฉพาะปี ๒๕๕๘ โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณปีถัดไป  



 ๓ 

๒) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ (อัตราใหม่) จ านวน ๒ อัตรา เป็นอัตราภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติเป็นหลัก ขณะนี้ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกต่อไป    

นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือก-บรรจุอาจารย์ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ อัตรา คืออยู่
ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ อัตรา อยู่ระหว่างกระบวนการสอบคัดเลือก จ านวน 
๑ อัตรา  และอัตราท าแทนอาจารย์ผู้เกษียณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อีก จ านวน ๓ อัตรา  อยู่ระหว่าง
กระบวนการสอบคัดเลือกเช่นกัน 

 
การคัดเลือก/บรรจุเจ้าหน้าที่ 
๓) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้บรรจุพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ทดแทนนักวิชาการคอมพิวเตอร์คนเดิมที่ลาออก คือ 
ว่าที่ ร.ต.อิทธิวัตร เงาศรี อายุ ๓๔ ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยาลัยเทคนิค
ยโสธร ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ และระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยอิสเทอริ์นเอเชีย มารายงานตัว
เริ่มปฏิบัติราการในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
  อาจารย์ลาศึกษาต่อ-กลับจากลาศึกษา 

๔) รศ.พเยาว์ ศรีแสงทอง ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา 
๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งการลาศึกษาครั้งนี้ เป็นการลาศึกษาต่อเนื่อง
จากที่เคยลาศึกษาต่อเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๔  (๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) และลาไปฝึกอบรม
ภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗)  
  ๕) ผศ.วรรณวดี พูลพอกสิน ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก สาขา Social Work Research ณ Universiti Sains Malaysia  ประเทศมาเลเชีย ด้วยทุน
ประเภท ๑ก. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเวลา ๑ ปี (ตามระเบียบทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คือ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งลาศึกษาต่อในครั้งนี้ ผศ.วรรณวดี พูลพอกสิน ได้
เปลี่ยนหลักสูตรและมหาวิทยาลัย จากที่เคยลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ –๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
  ๖) ผศ.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้กลับจากลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ด้วยทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย
รายงานตัวกลับมาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 



 ๔ 

  อาจารย์ลาออกจากราชการ 
๗) รศ.วุฒิสาร ตันไชย ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ได้ยืนหนังสือขอลาออกจากราชการ มีผล

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เนื่องจากไปด ารงต าแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

ที่ประชุมรับทราบ และตั้งข้อสังเกตการลาศึกษาต่อของอาจารย์ ที่ในระหว่างศึกษาต่อนั้น ได้ลาไป
ฝึกอบรม หรือมีการเปลี่ยนสถาบันการศึกษานั้นว่า เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ และการลาดังกล่าว จะท าให้
การศึกษาต่อที่ได้รับอนุมัติให้ลาครั้งแรก ส่งผลต่อการจบการศึกษาล่าช้ากว่าเดิมหรือไม่ 
 

 ๑.๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาตรวจเยี่ยมและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น 
จากผลประเมินโดยคณะกรรมการ จ านวน ๑๐ องค์ประกอบ รวมทั้งหมด ๕๒ ตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยที่ ๔.๒๒ อยู่ในระดับดี โดยมีองค์ประกอบที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
องค์ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.) คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๙ อยู่ในระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๗ อยู่ในระดับดี 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๕ ผลการประเมินตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ (ก.พ.ร.) จ านวน ๓ ด้าน คือ  ๑) ด้านประสิทธิผล ประกอบด้วย การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ความเป็น
นานาชาติ  มหาวิทยาลัยประชาชน และระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖,  
๒) ด้านประสิทธิภาพ เป็นตัวบ่งชี้ทางด้านแผน การบริหารความเสี่ยง การเงินและงบประมาณ  และ ๓)  ด้าน
การพัฒนาองค์กร เป็นตัวบ่งชี้ทางด้านการปรับปรุงตัวบ่งชี้การปฏิบัติราชการ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน นั้น  บัดนี้ ได้เสร็จสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว จากผลการด าเนินงาน
ตามตังบ่งชี้ พบว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงานด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๓๐ โดยด้าน
ประสิทธิผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๑๖ ด้านประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๘๘ และด้านการ
พัฒนาองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๑๔ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๖ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๔ (สิ้นปีงบประมาณ) 
 ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วในไตรมาสที่ ๔ สิ้นปีงบประมาณ คือระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ นั้น มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  



 ๕ 

 ๑) งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ จ านวน ๑๐,๑๒๘,๓๗๐ บาท (เดิมได้รับอนุมัติ

จ านวน ๒,๑๘๒,๙๒๐ บาท และขออนุมัติเพ่ิมเติมระหว่างปี จ านวน ๗,๙๔๕,๔๕๐ บาท) ผลการด าเนินงานใน
ไตรมาสที่ ๔ สิ้นปีงบประมาณ รวมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จ านวน ๙,๕๙๙,๓๔๑ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน  รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่กันเงินงบประมาณ 
จ านวน ๗,๐๐๙,๗๕๐ บาท (อยู่ระหว่างด าเนินงานปรับปรุงอาคารคณะฯ ศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต) 

 ๒) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน  ประจ าปี ๒๕๕๗ 
   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับอนุมัติ จ านวน ๒๑,๔๗๓,๔๐๐ บาท (งบเดิมจ านวน 
๑๖,๑๔๐,๒๐๐ และขออนุมัติเพ่ิมเติมระหว่างปี ๕,๓๓๓,๒๐๐ บาท) ผลการด าเนินงาน ในไตรมาสที่ ๔ สิ้นปี 
งบประมาณ  รวมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น  จ านวน ๑๗,๓๐๑,๘๕๗ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติทั้งหมด (โดยกันเงินงบประมาณ จ านวน ๓,๙๔๑,๘๐๐ บาท (เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสารและ
สารสนเทศ, ปรับปรุงอาคารคณะฯ ท่าพระจันทร์-ศูนย์คลองจั่น และโครงการประกันคุณภาพการศึกษา) ดังนี้ 

ประเภท ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวมจ านวน หมายเหต ุ
แผนรายรับ ๔,๖๙๐,๒๗๔ ๔,๖๑๙,๖๐๖ ๘,๘๔๖,๖๐๖ ๔,๔๓๕,๑๑๔ ๒๑,๔๗๓,๔๐๐ ตั้งงบกลางป ี

๕,๓๓๓,๒๐๐ ผลรายรับจริง ๒,๑๖๓,๗๐๓ ๒,๗๙๙,๙๓๔ ๒,๘๘๘,๖๒๗ ๙,๔๔๙,๕๙๓ ๑๗,๓๐๑,๘๕๗ 
แผนรายจ่าย ๓,๕๗๒,๐๗๔ ๔,๖๑๙,๖๐๖ ๘,๘๔๖,๖๐๖ ๔,๔๓๕,๑๑๔ ๒๑,๔๗๓,๔๐๐ กันเงิน 
ผลรายจ่ายจริง ๒,๑๖๓,๗๐๓ ๒,๗๙๙,๙๓๔ ๒,๘๘๘,๖๒๗ ๕,๔๗๑,๖๙๓ ๑๗,๓๐๑,๘๕๗ ๓,๙๔๑,๘๐๐ 

 
  ๓) งบประมาณแผ่นดิน 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   ได้รับอนุมัติงบประมาณ  จ านวน ๒,๐๒๙,๐๐๐ บาท  เพ่ือ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน ๒ แผนงาน  คือ แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษารายการเงินอุดหนุน การฝึกภาคสนามด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ านวน  ๑,๙๘๐,๐๐๐ 
บาท และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารายการเงินอุดหนุน  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  จ านวน  
๔๙,๐๐๐ บาท ผลการด าเนินงาน  ในสิ้นปีงบประมาณ  รวมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น  จ านวน ๑,๒๘๖,๓๔๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓  ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด (จ านวน ๒,๐๒๙,๐๐๐  บาท)  โดยค่าใช้จ่ายในการฝึก
ภาคสนาม มีการเบิกจ่ายใช้ไป จ านวน ๑,๓๒๗,๓๔๐ บาท คงเหลือจ านวน  ๗๔๒,๖๕๙  บาท เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาจากเดิมเปิดภาค ๑ ในเดือนมิถุนายน เปลี่ยนเป็นเดือน
สิงหาคม เพ่ือให้ตรงกับการเปิดภาคการศึกษาของประเทศอาเซียน ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณในการฝึก
ภาคสนาม ในภาค ๑ บางส่วนต้องเลื่อนออกไปเป็นใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ แทน ส่วนการวิจัยเพ่ือสร้าง      
องค์ความรู้นั้น มีการเบิกจ่ายใช้ไป จ านวน ๑๙,๖๐๐ บาท คงเหลือจ านวน ๒๙,๔๐๐ บาท (กันเงินงบประมาณ) 
อยู่ระหว่างด าเนินงานวิจัยและขยายเวลาด าเนินงาน ๖ เดือน (แล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๕๘)  

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้คณะฯ มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
 



 ๖ 

 ๑.๗ การจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๑ ปี 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีก าหนดจัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๖๑ ปี วันที่ ๒๕ 

มกราคม ๒๕๕๘ เนื่องจากตรงกับวันอาทิตย์ จึงได้ก าหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. เป็นพิธีทางศาสนา หลังจากนั้น เวลา ๙.๓๐ 
– ๑๖.๓๐ น. เป็นการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อหลัก “สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการบูรณา
การเพ่ือการปฏิรูปสังคม” ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักปฎิบัติ นักศึกษา และคณาจารย์ 
ได้เข้าร่วมงานและน าเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบการน าเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) โดยเปิดรับ
ผลงานวิชาการระหว่าง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๘ การแลกเปลี่ยนพื้นที่อาคารคณะฯ ท่าพระจันทร์ กับคณะสังคมวิทยาฯ 
ตามท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้บรรลุข้อตกลงในการ

แลกเปลี่ยนพ้ืนที่อาคารคณะฯ ท่าพระจันทร์ โดยคณะสังคมวิทยาฯ ตกลงแลกเปลี่ยนพ้ืนที่ชั้น ๒ (ห้อง ๒๐๔, 
๒๐๕, ๒๐๖, ๒๐๗) และชั้น ๕ (ห้อง ๕๐๑, ๕๐๓, ๕๐๔, ๕๐๕, ๕๐๖, ๕๒๑) ของคณะสังคมวิทยาฯ กับพ้ืนที่
ห้องคอมมอนรูม และห้องประชุมชั้น ๔ ฝั่งตะวันออกทั้งหมดของคณะฯ นั้น ในการนี้ คณบดีทั้งสองคณะฯ ได้มี
การลงนามในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนพ้ืนที่อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ ห้อง
ส านักงานอธิการบดี ศูนย์รังสิต ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยไม่แก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ การต่อเวลาราชการของอาจารย์ผู้เกษียณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ตามท่ีกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมี
มติไม่ทบทวนการต่อเวลาราชการของอาจารย์ผู้เกษียณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ รศ.สุดสงวน สุธีสร และได้
เสนอความเห็นดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น  ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบไม่ทบทวนการขออุทธรณ์การต่อเวลาราชการตามมติ
ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ และการต่อเวลาราชการของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมรับทราบ 



 ๗ 

 ๓.๒ การเสนอขอกรอบอาจารย์ประจ าตามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
 ตามท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เสนอขอกรอบอัตราอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ อัตรา เพ่ือจ้าง รศ.สุดสงวน สุธีสร นั้น  ในการนี้ มหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่า คณะฯ ไม่ได้รับการจัดสรรแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหาร 
ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว ได้เสนอขอกรอบอัตราจาก
มหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมารรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานของคณะฯ ในการจัดจ้างแทนเรียบร้อยแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๓.๓ การแต่งตั้งผู้บริหาร และคณะกรรมการ ส านักงาน/ศูนย์บริการสังคม  
  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดท าประกาศว่าด้วยโครงการบริหารสังคม ครบทุกศูนย์ /
ส านักงาน คือ ส านักงานบริหารโครงการบริการสังคม ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา และศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนา นั้น  ในการนี้ คณะฯ ได้มีค าสั่งที่ ได้มีค าสั่งที่ ๔๑๒-๔๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้บริหารศูนย์บริการสังคมแล้ว ประกอบด้วย ๑)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ, 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ และเลขานุการส านักงานโครงการบริการสังคม , ๒) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ, ผู้อ านวยการ  และเลขานุการศูนย์บริการการศึกษา,  ๓)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนา และ ๔)  ค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการ และเลขานุการศูนย์วิจัยและพัฒนา  ยังเหลือ
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพ่ือเสนอชื่อผู้ที่จะท าหน้าที่
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ และตั้งข้อสังเกตว่า ในการแต่งตั้งผู้บริหารโครงการบริการสังคมดังกล่าว 
ปรากฏว่า มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการด้วย ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการ   พลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา สังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖   ข้อ ๓.๔ ได้ก าหนดไว้ว่า 
“ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ และได้รับค าสั่งให้รับราชการต่อไป ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ
การสอน หรือวิจัยเท่านั้น ไม่สามารถด ารงต าแหน่งทางการบริหารได้ ในกรณีที่ภาระงานใดอาจถือว่าเกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือไม่นั้น ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย” ดังนั้น การแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ให้ด ารงต าแหน่งบริหารโครงการบริการสังคม จึงน่าจะไม่เป็นไปตามประกาศ
ดังกล่าว 

 

๓.๔ ประกาศ เรื่องคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์และการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน 

ตามที่กรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ได้
พิจารณา และมีมติให้แก้ไข “ร่างประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ



 ๘ 

สารนิพนธ์ และการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน” นั้น  ขณะนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้น าร่าง
ประกาศดังกล่าว กลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการแล้ว-อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข 

อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในคนนั้น ที่ผ่านมาคณะฯ จะส่งให้คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาทั้งในส่วนของ
อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่ปรากฏว่าการพิจารณาจะเกิดความล้ามาก เนื่องจากกรรมการชุด
เดียวกันต้องพิจารณาเรื่องทั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น กรรมการและการพิจารณาส่วนมาก จะเน้นไปที่
จริยธรรมการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์  ส่วนทางสังคมศาสตร์นั้น ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้  
ในการนี้ คณะฯ จะหารือไปที่มหาวิทยาลัยว่า คณะฯ สามารถที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย
ในคน โดยเน้นทางด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ได้หรือไม่ หากท าได้ก็จะด าเนินการเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า กรณีที่คณะฯ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในคน เองได้ ควรขยายขอบเขตการพิจารณา และการให้บริหาร ส าหรับบุคคลภายนอกด้วย โดย
อาจท าเป็นลักษณะการบริการสังคม 

 

๓.๕ การจัดงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 ตามที่คณะฯ ได้ก าหนดจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ในวันที่ ๒๕ 

มกราคม ๒๕๕๗ และต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และอาจสุ่มเสี่ยงต่อการ
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยครั้งแรกเลื่อนไปเป็นวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ตรงกับวันสังคมสงเคราะห์ไทย) และ
เลื่อนเป็นวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ จากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการและกรรมการฝ่ายต่างๆ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ยกเลิกการจัดงานด้วยเหตุผลจากการส ารวจแล้วมีผู้
แสดงความจ านงสั่งจองบัตรเป็นจ านวนน้อย ส่งผลให้การด าเนินงานต่อไปจะไม่บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนในช่วง
วันเวลาดังกล่าว นักศึกษาปัจจุบันทั้งระดับปริญญาตรี–โท ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการจัดงานอยู่ในช่วงฝึก
ภาคปฏิบัติ  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
๓.๖ การปรับปรุงอาคาร/ส านักงานคณะฯ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์คลองจั่น 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะฯ มีโครงการปรับปรุงปรับปรุงอาคาร/ส านักงานคณะฯ ท่าพระจันทร์ 
ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์คลองจั่น รวมจ านวน ๖ โครงการ จากเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ และจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน นั้น  บัดนี้ การด าเนินการได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน ๔ โครงการ คือ  ๑) โครงการเปลี่ยนหลังคา อาคารคณะฯ  
ท่าพระจันทร,์  ๒)  โครงการซ่อมแซมผนัง และพ้ืนกระเบื้องยาง ชั้น ๕-๗ อาคารคณะฯ ศูนย์รังสิต, ๓) โครงการ



 ๙ 

ปรับปรุงห้องบริการนักศึกษา ศูนย์ล าปาง และ ๔) โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/ศูนย์
ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ คลองจั่น   

ยังเหลือโครงการใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คือ  ๑) โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย และห้องให้
ค าปรึกษา ชั้น ๕ ท่าพระจันทร์ งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒) โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรม
นักศึกษา และส านักงานบริการสังคมชั้น ๑ ท่าพระจันทร์ งบประมาณ จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  เนื่องจากทั้ง 
๒ โครงการ มีงบประมาณจ านวนมาก อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ซับซ้อน และใช้เวลาในการด าเนินการนาน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา  
 
      ๔.๑   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อ-จัดจ้าง การปรับปรุงอาคารคณะฯ ท่าพระจันทร์ 
  ตามท่ีกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร/ส านักงานคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์คลองจั่น  จ านวน ๖ โครงการ ด้วย
งบประมาณของคณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และได้ด าเนินการปรับปรุงไปแล้ว จ านวน ๔ โครงการ ยังเหลือ ๒ 
โครงการใหญ่นั้น  เนื่องจากคณะฯ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม
และพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ในภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรายวิชาที่การเปิดการเรียนการสอน จะมี
เพ่ิมข้ึนทุกภาคการศึกษา ท าให้มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาเป็น
อย่างมาก และอาจถึงข้ันวิกฤติเมื่อคณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก จ านวน ๕ หลักสูตรแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน ในการปรับปรุงพื้นที่ห้องบรรยาย และห้องกิจกรรมนักศึกษา ให้แล้วเสร็จรองรับ
การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
  ด้วยความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว และเพ่ือให้การปรับปรุงพ้ืนที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด จึง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อ-จัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารคณะฯ ท่าพระจันทร์ ที่ยังเหลือ จ านวน ๒ 
โครงการ จากวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คือ 

๑) โครงการปรับปรุงห้องบรรยายและห้องให้ค าปรึกษา ชั้น ๕ ท่าพระจันทร์ งบประมาณ 
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท) จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะฯ 

๒) โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา และส านักงานบริการสังคมชั้น ๑ ท่าพระจันทร์ 
งบประมาณ จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินสะสมของโครงการบริการสังคม  
 
  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะฯ ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบแผ่นดิน) โครงการ
ปรับปรุงห้องบรรยาย และห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๑-๓ ท่าพระจันทร์ จ านวน ๘,๕๐๐,๐๐๐บาท เนื่องจาก



 ๑๐ 

ความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้พ้ืนที่อาคารคณะฯ ประกอบกับนโยบายมหาวิทยาลัยเร่งรัดในการใช้งบประมาณ
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง จากวิธีการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษแทนแล้ว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง จากวิธีการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษแทนทั้งนี้ ขอให้แก้ไขหลักการและ
เหตุผล โดยให้อ้างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๕๒) 
“ข้อ ๒๔ การจ้างโดยวิธีพิเศษได้แก่การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท าได้กรณีใดกรณี
หนึ่ง” ซึ่งในการนี้เป็นไปตามข้อ ๒๔  “(๓) เป็นงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่
ราชการ” 

 
๔.๒ ขออนุมัติหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีก าหนดใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลที่ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ในรอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ผลงานระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
เป็นต้นไป ซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณาจารย์ และที่ประชุมบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะ
กรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีร่างหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 
๔.๒.๑  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ  

   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น ๓ ส่วน ตามหลักเกณฑ์การประเมินของ ก.พ. คือ 
   ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ค่าน้ าหนัก ๗๐ คะแนน, มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ คือ  
เพ่ิมคะแนนการสอน เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่สอนมากได้รับคะแนนมากขึ้น ให้ความส าคัญกับการจัดท า มคอ.๕ 
มากขึ้น, น ามาตรฐานภาระงานขั้นต่ ามาก าหนดเป็นเกณฑ์การบรรลุหรือไม่บรรลุ การปรับลดคะแนนการนิเทศ
งานการฝึกภาคปฏิบัติลงเล็กน้อย และปรับงานบริหารให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
   ๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ค่าน้ าหนัก ๒๐ คะแนน, คงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
คือ การประเมินสมรรถนะหลัก และการประเมินสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน  ตามคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
   ๓) องค์ประกอบอื่น ๆ ค่าน้ าหนัก ๑๐ คะแนน คือ การได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ/
รางวัลวิชาชีพ/รางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับต่าง ๆ และการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น มีการปรับโดยจัดล าดับรางวัลและคะแนนใหม่ เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย/องค์กรเทียบเท่า, 
ระดับชาติ, ระดับนานาชาติและการได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 



 ๑๑ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
สายวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗ และเสนอแนะว่า เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายวิชาการในปัจจุบัน เป็นองค์ประกอบที่มาจากการคัดเลือกจากคณาจารย์ทั้งหมด โดยไม่มี
องค์ประกอบในส่วนของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย โดยเฉพาะหัวหน้าภาควิชา ซึ่งหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ที่
จะต้องก ากับ ดูแล พัฒนา ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน ประเมินผลการต่อสัญญา รวมทั้งประเมินผล
การเรียนการสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้มีการเพ่ิมหัวหน้าภาควิชา เข้าไปร่วมเป็น
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการด้วย 
 
         ๔.๒.๒  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗    
แบ่งการประเมินออกเป็น ๓ ส่วน ตามหลักเกณฑ์การประเมินของ ก.พ. คือ 
   ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ค่าน้ าหนัก ๗๐ คะแนน, มีการปรับปรุงในส่วนของผู้ประเมิน 
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ตามระดับชั้น ค่าน้ าหนัก ร้อยละ ๗๐  คะแนน 
และ ๒) การประเมินโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ ๓๐ 
   ๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ค่าน้ าหนัก ๒๐ คะแนน, คงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
คือ การประเมินสมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน  และการประเมินสมรรถนะในการ
เป็นมืออาชีพ-เฉพาะผู้บริหาร/หัวหน้างาน 
   ๓) องค์ประกอบอื่น ๆ ค่าน้ าหนัก ๑๐ คะแนน, มีการปรับปรุงโดยแบ่งคะแนนออกเป็น 
๒ ส่วน คือ ๑) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส านักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์     
รายศูนย์  โดยประเมินจากผู้ใช้บริการ ณ  ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์คลองจั่น ค่าน้ าหนัก ๗ 
คะแนน และ ๒) ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรผู้ร่วมงาน ส าหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละศูนย์          
ค่าน้ าหนัก ๓ คะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗  และเสนอแนะว่า ขอให้เพ่ิมผู้แทนคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วย 

 
๔.๓ ขออนุมัติร่าง มคอ.๒ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๘  
 ถอนวาระ เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงร่างหลักสูตร 
 
๔.๔ ขออนุมัติร่างปรับแก้รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ด้วยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะฯ หลายท่าน ได้เกษียณอายุราชการ และลาศึกษาต่อ ใน 
พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะต้องเป็นอาจารย์



 ๑๒ 

ประจ า และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ประกอบกับคณะฯ จะมีการปรับปรุง และควบรวมหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนั้น จึงเห็น
ควรมีการปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมกันทุกหลักสูตร ซึ่งการปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
ได้มีการประชุมกันหลายครั้งถึงความเหมาะสม รวมทั้งการเกลี่ยรายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ไว้
ในหลักสูตรในระดับปริญญาโท-เอก   โดยครั้งสุดท้าย ได้น าร่างรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าพิจารณา
ร่วมกันในที่ประชุมคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติ เห็นชอบในการปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งนี้ 
โดยเสนอแนะว่า ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก ากับดูแลแต่ละหลักสูตร โดยนอกจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่จะต้องเข้าไปเป็นกรรมการแล้ว ควรเพ่ิมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการอีกด้วย  รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งในหลักสูตรปริญญาตรี ที่ควรมีอาจารย์อาวุโส มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ หรือจบการศึกษาสังคมสงเคราะห์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หรือเข้าเป็นกรรมการ นอกจากนั้น ควรมีการจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบผสมผสานกัน
ระหว่างอาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ และอาจารย์รุ่นใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือที่จะให้มีการ
เชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์อาวุโส ไปยังอาจารย์รุ่นใหม่ด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

๕.๑ ความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามที่ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ๐๕๑๖.๐๖/ว.๑๙๐๘ ลงวันที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยขอให้คณะฯ ปรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีข้อก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๕ ปี ซึ่งคณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรคราวที่แล้ว เมื่อปีการศึกษา 
๒๕๕๓ และครบรอบที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อนใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น  ในการนี้ คณะฯ ได้
ด าเนินการมีความก้าวหน้าดังนี้  

๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ (หลักสูตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสังคม เดิม ) ขณะนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบม.) 

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ (บูรณาการ
มาจากหลักสูตรเดิม จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม 
และหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต) ขณะนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

๓) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ (บูรณาการ
ระหว่างหลักสูตรเดิม จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสังคม



 ๑๓ 

สงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่าง
หลักสูตร โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ และขออนุมัติเปิดการเรียนการสอนทันในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เพ่ือให้การปรับปรุง และขออนุมัติหลักสูตรด าเนินการได้ทันเปิดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ฝ่ายวิชาการของคณะฯ จะจัดท าเป็นปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบต่อไป 

 
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้เปิดการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 

๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 

๕.๒ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน กับการก่อตั้งวิทยาลัยป่วย อ้ึงภากรณ์ 
ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ จะปรับเปลี่ยนส านักบัณฑิตอาสาสมัคร เป็นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ และมีข่าวว่า 
อธิการบดี มีนโยบายให้ย้ายภาควิชาการพัฒนาชุมชน และคณาจารย์ภาควิชา ไปรวมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 
พร้อมทั้งขอหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตไปด้วยนั้น  เพ่ือความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว หัวหน้าภาควิชา และ
คณาจารย์ในภาควิชา จึงได้เข้าพบอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้ว ได้รับค าตอบว่า การที่
ภาควิชา หรือคณาจารย์ในภาควิชาการพัฒนาชุมชน จะย้ายไปรวมกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์หรือไม่นั้น ให้ขึ้นกับ
การตัดสินใจของภาควิชา และคณาจารย์ภาควิชาเอง ส่วนหลักสูตรพัฒนาชุมชน ที่จะให้ไปเปิดที่วิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ ก็เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับภาควิชาเช่นกัน 

จากการเข้าพบอธิการบดีในวันดังกล่าว  ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ได้มีการประชุมคณาจารย์
ภายในภาควิชาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากภาควิชาการพัฒนาชุมชน เป็นภาควิชาที่เกิดและเติบโตในคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มาเป็นเวลานาน  ดังนั้น จึงมีมติไม่ย้ายภาควิชาการพัฒนาชุมชน ส่วนคณาจารย์ท่านใด
มีความประสงค์จะย้ายไปอยู่ท่ีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์นั้น ขอให้เป็นการตัดสินใจของคณาจารย์ท่านนั้น ๆ เอง 

  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ควรมีการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้
เติบโตและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ใหัทันและทดแทนคณาจารย์อาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือ
ย้ายไปสังกัดวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ต่อไป 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
นายสมชาย ไมตรี, นางนิตยา ทองสุขดี / บันทึก  
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