
 ๑ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ 
------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
๑. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ   คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๒. รศ.เล็ก สมบัติ    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๓. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๔. อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง    รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
๕. รศ.ระพีพรรณ ค าหอม   หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๖. รศ.ดร.โกวิทย์  พวงงาม    รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน 
๗. นางวรรภา ล าเจียกเทศ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. อ.ชลธิชา พันธุ์พานิช    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางนิตยา ทองสุขดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ลาประชุม 
๑. รศ.อภิญญา เวชยชัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นางนภา เศรษฐกร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. อ.นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายสมชาย ไมตรี    เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้ง 
 

 ๑.๑ ผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลาออก/พ้นจากต าแหน่ง 
  ๑) ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๕๖๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
แต่งตั้ง อ.นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไปนั้น  ในการนี้ อ.นันทภรณ์ เอ่ียมวนานนทชัย ได้มีบันทึกข้อความลงวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗     
ขอลาออกจากต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบัติ ตั้งแต่งวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (สิ้นสุดปี
การศึกษา ๒๕๕๖) ด้วยเหตุผลทางด้านภารกิจส่วนตัวและความจ าเป็นด้านสุขภาพ  



 ๒ 

  ๒) ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๒๔๘๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
แต่งตั้ง รองคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ านวน ๓ คน โดยแต่งตั้ง รศ.เล็ก สมบัติ เป็น รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา ด้วยนั้น  เนื่องจาก รศ.เล็ก สมบัติ ได้รับการต่ออายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖   
ข้อ ๓.๔ ได้ก าหนดไว้ว่า “ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ และได้รับค าสั่งให้รับราชการต่อไป 
ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอน หรือวิจัยเท่านั้น ไม่สามารถด ารงต าแหน่งทางการบริหารได้ ในกรณีที่ภาระงาน
ใดอาจถือว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือไม่นั้น ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย”  
ดังนั้น รศ.เล็ก สมบัติ จึงพ้นจากต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗        
ตามประกาศดังกล่าว 
  ในการนี้ คณะฯ จะเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งผู้บริหารทั้ง ๒ ต าแหน่ง สืบแทน ตั้งแต่วันที่    
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

 ๑.๒ การคัดเลือก-บรรจุอาจารย์/อาจารยเ์กษียณอายุราชการ/ลาศึกษาต่อ/กลับจากลาศึกษา 
  ๑) ตามท่ีคณะฯ ได้ด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ า จ านวน 
๓ อัตรา โดยเป็นอัตราที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ใหม่เพ่ือประจ า ณ ศูนย์ล าปาง จ านวน ๒ อัตรา และทดแทน
อัตราเกษียณ จ านวน ๑ อัตรานั้น  บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้น และมีผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
เข้าปฏิบัติงานแล้ว จ านวน ๑ อัตรา คือ นางสาววรลักษณ์ เจริญศรี อายุ ๒๖ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,     
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประจ า ณ คณะฯ ศูนย์ล าปาง 

๒) ในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ มีอาจารย์ประจ าคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เกษียณอายุราชการ และไม่ได้ขยายเวลาราชการ จ านวน ๓ คน คือ 

๒.๑) รศ.สุดสงวน สุธีสร   ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๒.๒) รศ.ภาวนา พัฒนศรี   ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๒.๓) ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

   ส าหรับ รศ.สุดสงวน สุธีสร นั้น อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์  เพ่ือขอให้คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ทบทวนการขอต่อเวลาราชการ 
   ในการนี้ คณะฯ ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ร้านอาหารข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

๓) ตามที่ รศ.พเยาว์ ศรีแสงทอง ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้อนุมัติให้ลาไปฝึกอบรม
ภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าหนด ๑ ปี ๑ 



 ๓ 

เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น  ในการนี้ รศ.พเยาว์ ศรีแสงทอง ได้เสร็จสิ้นการฝึกอบรม และ
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗   

๔) อาจารย์ นราเขต ยิ้มสุข ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  โดยการศึกษานอกเวลาราชการ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

 ๑.๓ การแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ/ 
ต าแหน่งช านาญการพิเศษ 

  ๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการเสนอของคณะฯ ได้มีค าสั่งที่ ๑๐๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง 
แต่งตั้งหัวหน้างานบริการวิชาการ ส านักงานเลขานุการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒๕๕๗ โดยแต่งตั้ง น.ส.สุวรี ปิ่นเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ  
เป็นหัวหน้างานบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
  ส าหรับโครงสร้างการบริหารส านักงานเลขานุการคณะฯ นั้น จะแบ่งเป็นงาน รวมจ านวน ๗ งาน 
ประกอบด้วย งานตามโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๔ งาน คือ งานบริหารและธุรการ 
งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ และงานบริการวิชาการ และงานตามโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติจาก
กรรมการประจ าคณะฯ จ านวน ๓ งาน คือ งานศูนย์ท่าพระจันทร์ งานศูนย์ล าปาง และงานศูนย์ปฏิบัติการสังคม
สงเคราะห์คลองจั่น  
  ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ ๑๕๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยแต่งตั้ง นางสุภรณ์ ประทีปพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ ให้ด ารงต าแหน่ง "นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ" (เทียบเท่า C.๘) มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ปัจจุบัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ด ารงต าแหน่ง ช านาญ
การพิเศษ จ านวน ๓ คน จากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ รวมทั้งหมด ๔๑ คน 
(ไม่รวมลูกจ้างประจ า/ต าแหน่งเทียบเท่า จ านวน ๑๐ คน) 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวมทั้งหมด 
จ านวน ๔๘๓ คน ประกอบด้วยปริญญาตรี จ านวน ๒๗๘ คน ปริญญาโท จ านวน ๑๙๔ คน และปริญญาเอก 
จ านวน ๒ คน  ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 



 ๔ 

  ๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าใหม่ รวมทั้งหมด จ านวน 
๕๕๘ คน ประกอบด้วยปริญญาตรี จ านวน ๔๒๗ คน และปริญญาโท จ านวน ๑๓๑ คน ส่วนปริญญาเอกนั้น ได้
งดรับนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร  ในจ านวนนักศึกษาปริญญาตรีนั้น มีการรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร
นานาชาติ เป็นปีแรก จัดการเรียนการสอน ณ ท่าพระจันทร์ จ านวน ๒๗ คน  ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดรับที่
จ านวน ๕๐ คน โดยปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับภาค
การศึกษาของอาเซียน โดยเปิดภาค ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 ๑.๕ การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทั้งระดับคณะและภาควิชา โดยมีก าหนดการ และ
ผลประเมินตนเองดังต่อนี้ 

๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับภาควิชา จ านวน ๒ ภาควิชา โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลการประเมินดังนี้ 

๑.๑) ภาควิชาการพัฒนาชุมชน, จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยภาควิชาฯ ได้เลือก
องค์ประกอบในการประเมินตนเองไว้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๒ 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวบ่งชี้ 
พบว่ามีคะแนนรวมเฉลี่ยที่ ๔.๖๕ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินแล้ว มีผลการประเมินที่
ระดับ ๔.๓๙ คะแนน อยู่ในระดับดี 

๑.๒) ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยภาควิชาฯ ได้เลือก
องค์ประกอบในการประเมินตนเองไว้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๒ 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา รวม
ทั้งหมด ๒๑ ตัวบ่งชี้ พบว่ามีคะแนนรวมเฉลี่ยที่ ๔.๓๔ อยู่ในระดับดี ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินแล้ว มี
ผลการประเมินที่ระดับ ๔.๒๑ คะแนน อยู่ในระดับดี 

๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ , คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีก าหนดจะมาตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ซึ่งการประเมินครั้งนี้ จะมีการตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บัณฑิต 
รวมทั้งการเยี่ยมชมคณะฯ และสังเกตการณ์การเรียนการสอนอีกด้วย  



 ๕ 

จากการประเมินตนเองของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๑๐ องค์ประกอบ รวมทั้งหมด ๕๒ ตัวบ่งชี้ พบว่ามีคะแนนรวมเฉลี่ยที่ ๔.๕๖ อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีองค์ประกอบที่ได้คะแนนเฉลี่ยเต็ม ๕ จ านวน ๓ องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

ที่ประชุมรับทราบ  
  

๑.๖ ประกาศภาระงานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการฯ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการเสนอของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีประกาศเรื่อง 

“ภาระงานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และมาตรฐานทางวิชาการ  ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ” ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๗  โดยมีการก าหนดภาระงานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับ มีภาระงานสอน และ
ภาระงานวิจัย เป็นหลัก 

บุคลากรประเภทวิชาการของคณะฯ ที่ปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐานภาระงานขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ 
จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละรอบเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างได้ในแต่ละรอบไม่เกินร้อยละ ๒  
โดยจะเริ่มใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คือ ผลงานระหว่าง
วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
๑.๗ หนังสือเวียน ขออนุมัติเสนอชื่อผู้แทนร่วมเป็นกรรมการกลั่นกรองบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง

อาจารย ์และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
คณะฯ ได้มีหนังสือที่ ๐๕๑๖.๑๖/ร.๑๒๓๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติเสนอชื่อ

ผู้แทนร่วมเป็นกรรมการกลั่นกรองบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะฯ จ านวน ๒ เรื่อง คือ 

๑) ขออนุมัติเสนอชื่อ รศ.ดร.นฤมล นิราทร อาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่ง
ได้รับการเสนอชื่อจากคณาจารย์ด้วยคะแนนสูงสุด  เข้าร่วมเป็นกรรมการกลั่นกรองบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน แผนงานบริหารจัดการ ค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ จ านวน ๒ อัตรา 



 ๖ 

การเวียนหนังสือขอความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะฯ ทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ทันตามก าหนด ในระหว่างที่ยังไม่มีการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งกรรมการประจ าคณะฯ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะฯ ได้เสนอมหาวิทยาลัย/ด าเนินการแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
๑.๘ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ 
 ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และเริ่มด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วนั้น จากการด าเนินการในไตรมาสที่ ๓  คือระหว่าง
เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

ประเภท ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวมจ านวน หมายเหต ุ

แผนรายรับ ๗,๙๑๑,๙๔๐  ๒๓๒,๖๗๓  ๖,๙๗๒,๙๑๓  ๒๓๒,๖๗๔  ๑๕,๓๕๐,๒๐๐  ตั้งงบกลางป ี
๕,๓๓๓,๒๐๐ ผลรายรับจริง ๔,๘๖๒,๕๙๐ ๑,๕๖๐,๖๔๗ ๔๓๕,๐๐๘  ๖,๘๕๘,๒๔๕ 

แผนรายจ่าย ๓,๕๗๒,๐๗๔  ๔,๖๑๙,๖๐๖ ๘,๘๔๖,๖๐๖  ๔,๔๓๕,๑๑๔ ๒๑,๔๗๓,๔๐๐  
ผลรายจ่ายจริง ๒,๐๔๗,๑๖๗ ๒,๘๓๑,๔๓๔ ๒,๘๙๔,๖๒๘  ๗,๗๗๓,๒๒๙  

 
 ในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗) คณะฯ ได้ตั้งแผนรายจ่ายไว้ จ านวน ๘,๘๔๖,๖๐๖ 

บาท ซึ่งจากการด าเนินงานมีรายจ่ายจริง จ านวน ๒,๘๙๔,๖๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๒ และเมื่อเทียบกับ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งปีงบประมาณ จ านวน ๒๑,๔๗๓,๔๐๐ บาทแล้ว จะเป็นร้อยละ ๑๓.๔๘ ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายที่วางไว้ในไตรมาศที่ ๓ คือ ร้อยละ ๔๑.๑๙ โดยมีแผนงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน ในรายการค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 

ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการปรับปรุงในหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างให้
เร่งด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการใช้พ้ืนที่ของ
คณะฯ นอกจากนั้นยังเสนอให้พิจารณาการใช้พ้ืนที่ของคณะฯที่ควรมีพ้ืนที่จัดกิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่สามารถมีพ้ืนที่ในการให้ค าปรึกษาและแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการร่วมกันในงานสังคมสงเคราะห์  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  โดยให้แก้ไข
หน้า ๑ บรรทัดที่ ๑ จากค าว่า “สรุปเอกสารการประชุม” เป็น “รายงานการประชุม”  

 



 ๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

๓.๔ การปรับปรุงอาคาร/ส านักงานคณะฯ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์คลองจั่น 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะฯ มีโครงการปรับปรุงปรับปรุงอาคาร/ส านักงานคณะฯ ท่าพระจันทร์ 

ศูนย์รังสิต ศูนย์ล าปาง และศูนย์คลองจั่น รวมจ านวน ๕ โครงการ ดังนี้ 
๑)  โครงการเปลี่ยนหลังคา และปรับปรุงห้องบรรยาย และห้องให้ค าปรึกษา ชั้น ๕ ท่าพระจันทร์ 

งบประมาณ จ านวน ๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ แบ่ง
ออกเป็น ๒ โครงการ คือ 

๑.๑) โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารคณะฯ ท่าพระจันทร์ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท 
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 

๑.๒) โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย และห้องให้ค าปรึกษา ชั้น ๕ ท่าพระจันทร์ 
งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประกวดราคา  

 ๒) โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา และส านักงานบริการสังคมชั้น ๑ คณะฯ          
ท่าพระจันทร์ งบประมาณ จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินสะสมของโครงการบริการสังคม ได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้ตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมกลางปีแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการสอบราคา 

๓)  โครงการซ่อมแซมผนัง และพ้ืนกระเบื้องยาง ชั้น ๕-๗ อาคารคณะฯ ศูนย์รังสิต งบประมาณ 
จ านวน ๒๒๔,๗๕๐ บาท จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๔) โครงการปรับปรุงห้องบริการนักศึกษา คณะฯ ศูนย์ล าปาง งบประมาณ จ านวน ๒๒๐,๗๐๐ 
บาท จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ/ศูนย์ล าปาง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ๕) โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ 
คลองจั่น  งบประมาณ จ านวน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  จากเงินสะสมของโครงการบริการสังคม ได้รับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยให้ตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมกลางปีแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะคณะฯ ควรใช้พ้ืนที่ของคณะฯ อย่างคุ้มค่า และจัดพ้ืนที่ส าหรับใน
การจัดกิจกรรมระหว่าง อาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์ เช่น พ้ืนที่ลาน
โล่ง ชั้น ๕ คณะฯ ศูนย์รังสิต ที่สามารถจัดให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมร่วมกัน   

 ๓.๘ การจัดงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 ตามท่ีคณะฯ ไดเ้ลื่อนการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในโอกาสวันครอบ

รอบสถาปนาคณะฯ ครบ ๖๐ ปี จากเดิมก าหนดไว้วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ และต้องเลื่อนออกไป เนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และอาจสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้ง ที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
ล่วงหน้าในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ โดยเลื่อนไปก าหนดจัดงานในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันสังคม
สงเคราะห์ไทย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์ไทย ได้เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าในคราวเดียวกัน



 ๘ 

ด้วยนั้น  จากการตรวจการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์ไทย พบว่า กลุ่มเป้าหมายในการจัดงาน ส่วนมากเป็น
อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ ประกอบกับวันจัดงาน ใกล้วันสถาปนาคณะฯ ที่จะเวียนมาครบรอบอีกปีแล้ว  
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
ให้เลื่อนการจัดงานคืนสู่ เหย้าออกไปเป็นคืนวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 อนึ่ง ตามที่คณะฯ ได้มีก าหนดมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๐ ปี ในงานคืนสู่เหย้านั้น  แม้ว่าการจัดงานวันคืนสู่เหย้าจะได้เลื่อนออกไป  แต่
คณะฯ กจ็ะยังคงจัดงานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ที่ประชุมรับทราบและตามที่ก าหนดมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ที่จะจัดพิธีในวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมวรรณ ไวทยากร ขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจ าคณะฯ และผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธีมอบโล่ ส าหรับการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นขอให้คณะฯก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกศิษย์
เก่าดีเด่นและควรจัดให้มีการมอบโล่รางวัลในทุกปีอย่างต่อเนื่อง และควรประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับโล่ให้สื่อ
ภายนอกทราบอย่างทั่วถึง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา  

 ๔.๑ การต่อเวลาราชการของอาจารย์ผู้เกษียณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ตามที่ รศ.สุดสงวน สุธีสร ได้มีหนังสือเรียนกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้กรรมการประจ าคณะฯ ชี้แจงเหตุผลที่ไม่เสนอชื่อไปยังที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอต่ออายุราชการหลังเกษียณอายุราชการ และกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้ง ที่  
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วให้ชี้แจง รศ.สุดสงวน สุธีสร ทราบว่า ที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ด าเนินการพิจารณาการขอต่อเวลา
ราชการ โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  ส่วนสาเหตุที่ไม่เห็นชอบในการขอต่อเวลาราชการของ รศ.สุดสงวน สุธีสร นั้น เนื่องจากมีคะแนนให้
ความเห็นชอบไม่เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ นั้น 
  หลังจากนั้น รศ.สุดสงวน สุธีสร ได้มีหนังสือ/บันทึกข้อความ รวมจ านวน ๓ ฉบับ ซึ่ง คณะฯ ได้
ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
  ๑) หนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้พิจารณาเกณฑ์ข้อ ๕.๑.๔.๔ ใหม่ กรณี
ได้รับเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการประจ าคณะฯ ทั้งหมด เรียน กรรมการประจ าคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  โดยมีความเห็นแย้งว่า เนื่องจากในจ านวนกรรมการประจ าคณะฯ ทั้งหมด ๑๔ คนนั้น มีผู้มี
ส่วนได้เสียในการพิจารณา จ านวน ๑ คน ดังนั้น จะต้องตัดผู้มีส่วนได้เสียออกจากกรรมการประจ าคณะทั้งหมด 



 ๙ 

จะเหลือ ๑๓ คน เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการประจ าคณะทั้งหมด คือ ๖.๕ คน  พร้อมได้
เสนอแนะกระบวนการในการพิจารณาการขอต่ออายุราชการของอาจารย์   

คณะฯได้ส่งหนังสือ รศ.สุดสงวน สุธีสร ฉบับนี้ ให้ส านักนิติการของมหาวิทยาลัย ตีความใน
ประกาศฯ แล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๑๖.๑๖/ร.๕๒๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งส านักนิติการ 
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาปัญหากฎหมายของมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว มีผลการพิจารณาตาม
บันทึกข้อความงานการคดีและร่างระเบียบ กองนิติการ ที่ ศธ๐๕๑๖.๕๐/๒๔๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง ตอบข้อหารือ เรื่อง การตีความประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการฯ  
  ๒-๓) บันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความเป็นธรรมในการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๗ เรียน      
นายกสภามหาวิทยาลัย ผ่านคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   และบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้เปลี่ยนกรรมการอุทธรณ์ ๑ ท่าน กรณีการขออุทธรณ์ของรองศาสตราจารย์ สุดสงวน สุธีสร 
เรียน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
  คณะฯ ได้ส่งบันทึกข้อความทั้ง ๒ ฉบับ ให้คณะกรรมการร้องทุกข์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ พิจารณาแล้ว มีผลการพิจารณาตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และบันทึกข้อความ 
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณา
ปัญหากฎหมายจากส านักงานนิติการของมหาวิทยาลัยและรายงานของคณะกรรมการร้องทุกข์ประจ าคณะฯ   
ซึ่งเห็นว่าการลงมติของคณะกรรมการประจ าคณะฯเป็นไปโดยชอบตามหลักเกณฑ์ฯ จึงมีมติไม่ทบทวนการลงมติ
ของคณะกรรมการประจ าคณะฯในการประชุมครั้งนี้  แต่ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวน เรื่อง การขยายเวลา
ราชการของ รศ. สุดสงวน  สุธีสร อีกครั้งตามความเห็นของคณะกรรมการร้องทุกข์ประจ าคณะฯและเห็นว่า
คณะฯก าลังด าเนินการขอกรอบอัตราอาจารย์ประจ าตามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๘ ให้แก่                
รศ. สุดสงวน  สุธีสร ตามที่ได้แสดงความประสงค์มา ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ จึงมีมติไม่เห็นชอบต่อการ
ขยายเวลาราชการของ รศ. สุดสงวน  สุธีสร   
 
 ๔.๒ การเสนอขอกรอบอาจารย์ประจ าตามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัย 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ. 
๐๕๑๖.๐๒(๕)/ว.๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กรอบอัตราอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  โดยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีกรอบอัตราอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง เพ่ือจัดสรรให้แก่
หน่วยงานที่มีความจ าเป็นและขาดแคลนอัตราก าลัง ค่าตอบแทนเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในการนี้ คณะฯ โดยภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
พิจารณาแล้ว ได้เสนอขอรับการสนับสนุนกรอบอัตราอาจารย์ประจ าตามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
จ านวน ๑ อัตรา เพ่ือจ้าง รศ.สุดสงวน สุธีสร (ซึ่งอยู่ระหว่างอุทธรณ์เพ่ือขอต่ออายุราชการ) 



 ๑๐ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบกับการเสนอขอกรอบอัตราตามที่คณะฯ เสนอไปและ
เสนอแนะให้ในการขอกรอบอัตราขอให้ก าหนดภาระงานสอนในรายวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ด้วย 

๔.๓ ขออนุมัติตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
(ก.พ.ร.) จ านวน ๓ ด้าน คือ  ๑) ด้านประสิทธิผล ประกอบด้วย การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ความเป็นนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยของประชาชน และระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗,  ๒) ด้าน
ประสิทธิภาพ เป็นตัวบ่งชี้ทางด้านแผน การบริหารความเสี่ยง การเงินและงบประมาณ  และ ๓)  ด้านการพัฒนา
องค์กร เป็นตัวบ่งชี้ทางด้านการปรับปรุงตัวบ่งชี้การปฏิบัติราชการ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ และการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และการจัด
อันดับ QS University World Ranking ที่เข้มข้นขึ้น (ปัจจุบัน มธ. อยู่ในอันดับที่ ๖๐๑-๖๕๐) ดังนั้น การจัดท า
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนในด้าน
ความเป็นนานาชาติ และการวิจัยมากขึ้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีตัวชี้วัดทั้งหมด ๒๙ ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดเดิม ๒๖ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดใหม่ที่ก าหนดเพิ่ม จ านวน ๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ร้อยละของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า, ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด  และการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบกองทุนวิจัยของหน่วยงาน 

 ส าหรับมิติประสิทธิผลด้านมหาวิทยาลัยวิจัย มีจ านวน ๖ ตัวชี้วัด (บังคับตัวชี้วัดที่ ๑-๔) ซึ่งคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
พิจารณาแล้ว เสนอเลือกจ านวน ๕ ตัวชี้วัด (รวม ๘๐%) ให้ค่าน้ าหนักตัวชี้วัดละ ๑๖% ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน 

๕ ตัวช้ีวัด 
ค่าน้ าหนัก 
(๘๐%) 

๑)  ร้อยละของบทความวิจยัที่ไดร้บัการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

/ ๑๖ 

๒)  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ที่ตีพิมพ/์เผยแพร่/จดัแสดงในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

/ ๑๖ 

๓)  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ ์ที่น ามาใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่นับรวมผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธบิัตรหรืออนสุิทธิบัตร) 

/ ๑๖ 

๔)  ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค ์สิ่งประดษิฐ์ของอาจารย์และนักวิจยัที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

/ ๑๖ 

๕)  จ านวนผลงานวิจยั/งานสร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

X  

๖)  ร้อยละของวิทยานิพนธ ์และงานวิชาการของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

/ ๑๖ 



 ๑๑ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติ อนุมัติตามเสนอ 
 

๔.๔ ขออนุมัติประกาศ เรื่อง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในคน 
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีหนังสือแจ้งเวียน ที่ ศธ ๑๕๑๖.๑๖/- ลงวันที่ ๓ ตุลาคม 

๒๕๕๖ เรื่องการปรับลดจ านวนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
ให้มีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓ คน และกรรมการสอบสารนิพนธ์ จ านวน ๒ คน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ นั้น  เพ่ือให้การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน และ
เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเพื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมการวิจัยในคน  จึงเห็นควร
ออกประกาศเรื่อง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์และการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน ทั้งนี้
อ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสรุปมีดังนี้ 

๑) การก าหนดโครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยระดับปริญญา
เอก จ านวน ๕ คน  ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน และสารนิพนธ์ จ านวน ๒  (ข้อ ๑-๓) 

๒) วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไปที่จะเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากกลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการทุกประเภท ผู้ติดสารเสพติด ผู้ถูกถูกกระท าความรุนแรง ผู้ให้บริการทางเพศ 
กลุ่มรักร่วมเพศ เป็นต้น จะต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนระดับสถาบันก่อนการเก็บ
ข้อมูล (ข้อ ๔) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติร่างประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน โดยขอให้ ตัด ชื่อ ประกาศ 
ในส่วนของ การพิจารณาจริยธรรมในคน และข้อ ๔  ออกทั้งข้อ ก่อนเสนอประกาศฯ ต่อไป และที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะให้แยกประกาศคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ออกจาก คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมในคน และหากคณะฯ สามารถตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในคนระดับคณะฯ ได้จะเป็นการกลั่นกรอง
งานด้านจริยธรรมในคน ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงงานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

 

๔.๕ ขออนุมัติประกาศ เรื่อง การบริหารศูนย์บริการการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
พ.ศ.๒๕๕๗ 

  เพ่ือให้การบริหารศูนย์บริการการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  สอดคล้องกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การบริหารส านักงานโครงการบริการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.



 ๑๒ 

๒๕๕๗ จึงเห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง “การบริหารศูนย์บริการการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๗” โดยในร่างประกาศ แบ่งออกเป็น ๓ หมวด คือ ๑) ข้อความทั่วไป,  ๒) การบริหารศูนย์บริการการศึกษา  
และ ๓) การบริหารหลักสูตร 

 ร่างประกาศดังกล่าว เป็นการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา  ๑ ศูนย์จาก ๓ ศูนย์ ภายใต้การบริหาร
ส านักงานโครงการบริการสังคม  

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างประกาศเรื่อง การบริหารศูนย์บริการการศึกษา 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยขอให้ เพ่ิม ในข้อ ๕ (๔) การจัดท าแผนก ากับด าเนินงาน
ศูนย์บริการการศึกษา และ เพ่ิม ข้อ ๑๒ กรรมการประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และ               
ข้อ ๑๒ เดิม ปรับเป็นขอ้ ข้อ ๑๓ ก่อนประกาศใช้ต่อไป 

 

๔.๓ ขออนุมติร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายศูนย์บริการการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
  เพ่ือให้การบริหารศูนย์บริการการศึกษา ภายใต้ส านักงานโครงการบริการสังคม คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วย โครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ เรื่อง การบริหารส านักงานโครงการบริการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗ จึงเห็นสมควร
ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายศูนย์บริการการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗” โดยในร่างประกาศ             
แบ่งออกเป็น ๒ หมวด คือ ๑) การจ่ายค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ ๒) ค่าใช้สอย  

 ร่างประกาศดังกล่าว เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายศูนย์บริการการศึกษา ภายใต้
ส านักงานโครงการบริการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๓ ศูนย์ โดยศูนย์บริการการศึกษา 
เป็นหนึ่งในส านักงานโครงการบริการสังคม คณะฯ  

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติร่างประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ศูนย์บริการการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ โดยขอให้ เพิ่มข้อความค าว่า “ไม่เกิน” ในส่วนของอัตราการจ่ายค่าตอบแทน 
ค่าสมนาคุณ หมวด ๑ ข้อ ๓  และ ข้อ ๑๐ แก้ไข อัตรา “ ค่าอาหารว่าง.... เบิกได้ไม่เกิน ๕๐ บาท /นักศึกษา๑
คน” เป็น “ ค่าอาหารว่าง.... เบิกได้ไม่เกิน ๗๐ บาท /นักศึกษา ๑ คน/วัน” ก่อนประกาศใช้ต่อไป 

 

๔.๗ ขออนุมัติประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสมานาคุณผู้ท าหน้าที่บริหารคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินตามประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง ก าหนดอัตราการจ่ายเงิน

สมนาคุณ ผู้ท าหน้าที่บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นไป
โดยความเรียบร้อย และไม่เป็นภาระด้านงบประมาณของคณะฯ มากนัก จึงเห็นควรออกประกาศเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผู้ท าหน้าที่บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีสาระหลักในข้อ 
๓-๔ คือ 



 ๑๓ 

  ๑) ก าหนดจ านวนต าแหน่งผู้บริหารคณะฯ ที่ไม่ได้ขึ้นกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะฯ 
คือ ต าแหน่งรองคณบดี ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี และต าแหน่งผู้อ านวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ โดยให้เบิกจ่ายได้รวมกันแล้วไม่เกิน ๘ ต าแหน่ง (ข้อ ๓) 
  ๒) ก าหนดวิธีการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผู้ท าหน้าที่บริหารให้ชัดเจนขึ้น โดยกรณีผู้ท าหน้าที่
บริหาร ที่มีสิทธิได้รับเงินสมนาคุณ หรือค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร โดยมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายให้จาก
งบประมาณแผ่นดิน ให้เบิกจ่ายเงินสมนาคุณสมทบจากการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง รายการเงินสมนาคุณผู้บริหาร/
วิชาการ(งบคลัง) ให้จนครบจ านวนตามอัตราที่ก าหนด ส่วนผู้ท าหน้าที่บริหาร ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมนาคุณ หรือ
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร โดยมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายให้จากงบประมาณแผ่นดิน ให้เบิกจ่ายเงินสมนาคุณตาม
อัตราที่ก าหนดเต็มจ านวน (ข้อ ๔) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติ ให้ถอนเรื่องประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
สมานาคุณผู้ท าหน้าที่บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

๔.๘ ขออนุมัติประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือรับผิดชอบในการบริหาร 
ด าเนินการ และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการด าเนินการ
ตามภารกิจของคณะนั้น  เพ่ือไม่ให้การจ่ายเบี้ยประชุมเป็นภาระในด้านงบประมาณ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการประชุมคณะกรรมการเหล่านั้น  จึงเห็นควรออกประกาศเพ่ือหลักเกณฑ์
และแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยสรุปมีดังนี้ 

๑) คณะกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้สามารถเบิกจ่ายเบี้ยประชุมได้ทุกครั้ง
ที่มีการประชุม และเบิกจ่ายส าหรับกรรมการได้ทุกคน  

๒) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมได้ปีงบประมาณละไม่เกิน ๔ ครั้ง โดยเบิกจ่าย
ได้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสายวิชาการและเลขานุการคณะฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสมนาคุณ
ผู้ท าหน้าที่บริหาร  

๓) การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการคนหนึ่ง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหลาย
ชุด ในวันเดียวกัน ให้เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน ๒ ครั้ง  
 

  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเบี้ยประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติ อนุมัติ ร่างประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่าย
เบี้ยประชุมกรรมการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีข้อเสนอแนะ ตามร่างประกาศฯ ข้อ ๓.๒ 
“...เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสายวิชาการ.....” หมายถึง ต าแหน่งผู้บริหารสายวิชาการท่ีด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารที่เป็นโครงการปกติไม่รวมถึงโครงการพิเศษ  



 ๑๔ 

 ๔.๙ ขออนุมัติค าขอตั้งงบประมาณ โครงการบริการสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณโครงการบริการสังคม  ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ จ านวน ๗ โครงการ ประกอบด้วย โครงการสามัญ ๑ โครงการ (โครงการที่ ๑) และโครงการพิเศษ ๖ 
โครงการ (โครงการที่ ๒-๗) ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ รายรับ รายจ่าย ก าไร-ขาดทุน 
๑ โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีน ศูนย์ปฎิบัติการสังคม

สงเคราะห์คลองจั่น 
๘๒๐,๐๐๐ ๗๙๕,๓๓๘ ๒๔,๖๖๒ 

๒. โครงการหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม
และการพัฒนา (หลักสตูรนานาชาติ) 

๑๑,๓๖๕,๒๗๕ ๑๐,๙๔๔,๓๓๒ ๔๒๐,๙๔๓ 

๓ โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวสัดิการ
สังคม (ท่าพระจันทร์) 

 ๖,๘๐๒,๕๕๐ ๖,๕๔๒,๒๕๘ ๒๖๐,๒๙๒ 

๔ โครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวสัดิการ
มหาบัณฑิต 

๔,๓๗๕,๐๗๐ ๔,๓๓๘,๔๔๒ ๓๖,๖๒๘ 

๕ โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม ๖,๔๑๕,๙๗๐ ๕,๘๖๓,๐๑๕ ๕๕๒,๙๕๕ 
๖ โครงการพัฒนาชุมชนมหาบณัฑติ ภาคพิเศษ ๒,๘๒๕,๙๗๐ ๒,๘๑๔,๙๓๐ ๑๑,๐๔๐ 
๗ โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวสัดิการ

สังคม (ศูนย์ล าปาง) 
๒,๘๐๘,๙๙๐ ๒,๗๙๔,๔๑๘ ๑๔,๕๗๒ 

 รวม ๗ โครงการ ๓๕,๔๑๓,๘๒๕ ๓๔,๐๙๒,๗๓๓ ๑,๓๒๑,๐๙๑ 
 

  โครงการบริการสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๗ โครงการ มีประมาณการรายรับ จ านวน 
๓๕,๔๑๓,๘๒๕ บาท ประมาณการรายจ่าย จ านวน ๓๔,๐๙๒,๗๓๓ และประมาณการผลก าไร จ านวน 
๑,๓๒๑,๐๙๑ บาท 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติ อนุมัติ  โครงการบริการสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘                 
จ านวน ๗ โครงการ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

  ๕.๑ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
  ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(สาขานโยบาย
สังคม) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสังคม) ที่คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนได้ทันในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดหลักสูตรที่เสนอผ่านจากคณะกรรมการภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มีความเห็นว่าตามปกติการ



 ๑๕ 

เสนอหลักสูตรให้ผ่านคณะกรรมการวิชาการฯและคณะกรรมการบริการสังคม(กรณีโครงการพิเศษ) ก่อนเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ และเสนอตามกระบวนการมหาวิทยาลัยพิจารณา 

  มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และ ให้น าหลักสูตร ๒ หลักสูตร เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริการสังคม คณะฯ ก่อนน าเสนอตามกระบวนมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  
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รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ / ตรวจ 


