
 ๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าประชุม 

๑. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ   คณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๒. รศ.เล็ก สมบัติ     รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๓. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๔. อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง    รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
๕. ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง    หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน 
๖. นางนภา เศรษฐกร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. อ.ชลธิชา พนัธุ์พานชิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. อ.นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสมชาย ไมตร ี    เลขานุการ 
๑๐. นางนิตยา ทองสุขด ี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ลาประชุม 
๑. รศ.ระพีพรรณ ค าหอม   หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๒. นางนนทนิี เพ็ชญไพศิษฏ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางอัญชลี ศิลาเกษ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางปิยะฉัตร ชืน่ตระกูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รศ.อภิญญา เวชยชัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๙.๓๐ น.  
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้ง 
 

 ๑.๑ การแต่งตั้งผู้บรหิารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๐๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้ง รศ.ดร.เดชา 

สังขวรรณ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ต่ออีกวาระหนึ่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  
เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารคณะฯ ระดับรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี รวมจ านวน ๗ คน คือ 

๑) ค าสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๒๔๘๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้ง     
รองคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ านวน ๓ คน คือ 



 ๒ 

๑.๑)   รศ.เล็ก สมบัติ                         รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๑.๒)   รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์      รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๑.๓)   อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง                 รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 

๒. ค าสั่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่ ๕๖๓-๕๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ
ค าสั่งที่ ๒๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี จ านวน ๔ คน คือ 
๒.๑)   อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก      ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจยั 
๒.๒)   อ.นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยการศึกษาภาคปฏิบัติ 
๒.๓)   อ.กรุณา ใจใส                        ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยการศึกษาศูนยล์ าปาง 

 ๒.๔) อ.เสาวธาร โพธิ์กลัด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

รองคณบดีทั้ ง ๓ คน จะเข้าเป็นกรรมการประจ าคณะฯ โดยต าแหน่ง และอนุสนธิค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๑๔๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ จ านวน ๗ คนไปแล้ว เพื่อให้การด าเนินงานของกรรมการประจ าคณะ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงได้มีค าสั่งที่ ๖๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพิ่มเติม จ านวน ๒ คน คือ 

๑)   อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก      กรรมการ 
๒)   อ.นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย   กรรมการ 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 

 ๑.๒ การคัดเลือก/บรรจุอาจารย์ 
  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ทดแทนอัตราอาจารย์ที่เกษียณ 
และอัตราที่ได้รับเพิ่มนั้น ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ มีผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน จ านวน ๑ คน 
คือ นางสาว ประภาภรณ์ ติวยานนท์ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of 
Arts with Honors  จาก  Victoria University of  Wellington ประเทศนิวซีแลนด์, ปริญญาโท Master of Arts in 
International Relations  จาก Victoria University of  Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ และปริญญาเอก Ph.D. in 
Social Policy  จาก  University of Oxford ประเทศอังกฤษ  โดยมารายงานตัวเร่ิมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๖ 

 นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว อยู่ระหว่าง
การรายงานตัวปฏิบัติงาน จ านวน ๑ คน และอยู่ระหว่างการจัดสอบคัดเลือกอีก ๒ อัตรา   

ที่ประชุมรบัทราบ 
 

 ๑.๓ ผลการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๕๙ ปี 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ได้จัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๕๙ ปี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 

๒๕๕๖ ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ท่าพระจันทร์  
ประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนา และการมอบทุนการศึกษา ในภาคเช้า และการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “๖๐ 
ปี สังคมสงเคราะห์ : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย โดย : - 



 ๓ 

ภาคเช้า (๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น.) เป็นการอภิปราย เรื่อง “มุมมองต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” และการอภิปราย เรื่อง “๖๐ ปี สังคมสงเคราะห์ : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” 
  ภาคบ่าย (๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) เป็นการสัมมนากลุ่มย่อย  แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม/เรื่อง  คือ ๑) 
การพัฒนาวิชาชีพ และบทเรียนจากการฝึกภาคปฎิบัติ,   ๒) พลังชุมชนและการจัดการตนเองของชุมชน,  ๓)  
สภาพการท างานเเละคุณภาพชีวิตเเรงงาน  ๔) งานด้านผู้สูงอายุ : โอกาสและความท้าทาย และ   ๕)  สุขภาวะ
คนไทยท่ามกลางความเปลี่ยนเเปลงและกลุ่มอื่นๆ 

หลังจากการจัดงานครั้งนี้แล้ว จะมีการเตรียมงานต่อเนื่องเพื่อจัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 
๖๐ ปี ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะเป็นการจัดงานใหญ่กว่าทุกปี โดยจะมีการจัดท าบันทึกประวัติศาสตร์
ของคณะฯ ในรอบ ๖ ทศวรรษ ด้วย  

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
๑.๔ ผลการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

  ตามที่เครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม โดยมีมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพหลัก และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ
ร่วม ได้จัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๒ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์สู่
ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ นั้น  การจัดงานครั้งนี้ 
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม จากการ
ประเมินพบว่า การจัดงานที่มีเพียงวันเดียวนั้น อาจจะน้อยเกินไป และเสนอให้มีการขยายเวลาเพิ่มเป็น ๒ วัน ใน
การจัดงานคร้ังต่อไป 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 ๑.๕ อาจารย์ของคณะฯ ได้รับเสนอโปรดเกล้าฯ ใหด้ ารงต าแหน่ง “ศาสตราจารย”์ 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๑๖๙๗๑ ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งว่า ก.พ.อ. ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบ
ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.สุรพล ปธานวนิช ภาควิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง “ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ”  
ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  นั้น  บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕   

ที่ประชุมรบัทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๕๕ 

  การรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

 มติที่ประชุม   ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๕๕ 
    โดยไม่แก้ไข 



 ๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 
 ๓.๑ การปรับปรุงหลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ส่งให้มหาวิทยาลัยไปแล้ว โดยมีก าหนดเปิดใช้
หลักสูตรปรับปรุงใหม่พร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น   ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว  

ที่ประชุมรบัทราบ 
 
 ๓.๒ การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสงัคม (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 
  ตามที่ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม (Bachelor of Arts in 
Social Welfare) ภาคภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นโครงการเลี้ยงตัวเอง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ และเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕  และคณะฯ ได้เสนอหลักสูตรดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วนั้น ในการ
นี้ มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุกคณะปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เป็น “หลักสูตรนานาชาติ”  ดังนั้น คณะฯ 
จะแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม เป็นหลักสูตรนานาชาติ โดย
เร่ิมด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกระบวนการและเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนดต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ได้ก าหนดไว้ว่า  ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จะต้องจบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์  
ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่คณะฯ ก าลังจะเปิดการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต 
ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะไม่สามารถประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้ ดังนั้น จึงขอให้
คณะฯ พิจารณา/ทบทวนชื่อหลักสูตรและปริญญาอีกคร้ัง 
 

 ๓.๓ การปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะฯ ชั้น ๓ ท่าพระจันทร์ และชั้น ๑ ศูนย์รังสิต 
 ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ชั้น ๑ ศูนย์รังสิต เป็นพื้นที่กิจกรรมนักศึกษา โดยใช้งบประมาณจากค่าสินไหมทดแทนน้ าท่วม ประมาณ ๓.๕ ล้าน
บาท และปรับปรุงชั้น ๓ ท่าพระจันทร์ เป็นห้องบรรยาย และห้องคอมพิวเตอร์สารสนเทศ โดยใช้งบประมาณจาก
กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาของคณะฯ ประมาณ ๒.๙ ล้านบาทนั้น  บัดนี้ การปรับปรุง โดย
บริษัทผู้รับเหมา ได้ด าเนินการก้าวหน้าไปมากแล้ว คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานได้ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้ ส่วนโครงการปรับปรุงพื้นที่ท่าพระจันทร์ ชั้น ๕+หลังคา และ ชั้น ๑-๒-๓ ส่วนที่เป็น
ห้องพักอาจารย์/ส านักงานนั้น อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 



 ๕ 

๓.๔ การจัดท าประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เกี่ยวกับโครงการบริการสังคม  
 ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการยกร่างประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

เกี่ยวกับโครงการบริการสังคม จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย เรื่องการบริหารโครงการบริการสังคม,  เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริการสังคม และเรื่องก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ  นั้น  
ขณะนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างประกาศ โดยมีคณะกรรมการบริการสังคม เป็นผู้ด าเนินการ
ปรับปรุง 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 

๓.๕ การอนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะฯ ศูนย์ล าปาง :  
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนา (รายวิชา สค.๒๐๑)  
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยฝ่ายการศึกษาศูนย์ล าปาง ได้เสนอขออนุมัติโครงการศึกษา

ดูงานและสัมมนา (รายวิชา สค.๒๐๑) งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน ๒๖๘,๔๐๐ บาท จากกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้อนุมัติในหลักการและขอให้มีการทบทวนโครงการ
ทั้งวิธีการจัดการศึกษาดูงาน และงบประมาณค่าใช้จ่ายนั้น  ในการนี้ ฝ่ายการศึกษาศูนย์ล าปาง ได้ปรับโครงการ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว โดยปรับลดงบประมาณลงเหลือจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  และได้เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามล าดับต่อไปแล้ว 

ที่ประชุมรบัทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา  
 

 ๔.๑ การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
                 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

(พิจารณาลับ) 

๔.๒ การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาการบริหารงานยุติธรรม 
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยการเสนอของสาขาการบริหารงานยุติธรรม ผ่านคณะกรรมการ

ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารงานยุติธรรม เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จ านวน ๓ ท่าน คือ 

 
 ๑) พลต ารวจโท ภาณุ เกิดลาภผล ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 ๒) นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช  รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ๓) นายนัทธี จิตสว่าง   รองผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม 

แห่งประเทศไทย 
   



 ๖ 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้ก าหนดไว้ว่า การเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนั้น จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี ก่อนเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี ้

๑) เห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง   พลต ารวจโท ภาณุ เกิดลาภผล 
๒) เห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง   นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช 
๓) เห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง   นายนัทธี จิตสวา่ง 

   
  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอแนะว่า เนื่องจากกระบวนการเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแต่ละครั้ง 
อาจใช้เวลานาน ดังนั้น จึงขอให้แต่ละหลักสูตร ได้เสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจ าหลักสูตร /สาขา เพื่อเป็น
กรรมการ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของหลักสูตร/สาขา ต่อไป 
 

๔.๓ ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตราระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น  เพื่อให้ระเบียบสอดคล้องกับการบริหาร
คณะฯ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเสนอ
ให้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ โดย :- 

๑) ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ (๖.๑) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “๖.๑  ผู้ช่วยคณบดี อัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้จ่ายได้จ านวนไม่เกิน ๔ อัตรา” 
  ๒. ให้เพิ่มข้อ ๖.๓ ในข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังต่อไปนี้ 

“๖.๓  ผู้อ านวยการหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคปกติ อัตราเดือนละ 
๕,๖๐๐ บาท” 

 
  การตราระเบียบดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะฯ 
ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบต่อร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ และเสนอแนะว่า หาก
คณะฯ สามารถจัดหางบประมาณไว้รองรับได้ ขอให้พิจารณาจัดค่าตอบแทนส าหรับผู้อ านวยการหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ ด้วย 
 



 ๗ 

 ๔.๔ การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประจ าปี ๒๕๕๖  
(พิจารณาลับ) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอ่ืน ๆ – ไม่มี 

 
 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมชาย ไมตรี, นิตยา ทองสุขดี / บันทึกการประชุม 
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ / ตรวจ 

 
 


