
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

ครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๕ 
วนัองัคารท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกลุ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

------------------------------------------- 
 
ผู้เข้าประชุม 

๑. รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ   คณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
๒. รศ.เลก็ สมบตั ิ   รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา 
๓. รศ.กติตยิา นรามาศ    รองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั ิ
๔. อ.ดร.มาด ีลิม่สกลุ    รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 
๕. อ.ปานรตัน์ นิ่มตลุง    รองคณบดฝีา่ยการนกัศกึษา 
๖. รศ.ระพพีรรณ ค าหอม   หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
๗. ผศ.กมลทพิย ์แจ่มกระจ่าง    หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชมุชน 
๘. นางนนทนิี เพช็ญไพศษิฏ ์   กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๙. นางนภา เศรษฐกร    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๑๐. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสนิธุ ์   กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๑๑. อ.ชลธชิา พนัธุพ์านิช    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๑๒. นายสมชาย ไมตร ี    เลขานุการ 
๑๓. นางนิตยา ทองสขุด ี    ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
ผู้ลาประชุม 

๑. นางอญัชล ีศลิาเกษ    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๒. นางปิยะฉตัร ชืน่ตระกลู   กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๓. รศ.อภญิญา เวชยชยั    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 

เริม่ประชมุเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรือ่งแจง้ 
 
 ๑.๑ ผลการสรรหาคณบดีคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

ตามที ่รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ มกี าหนดจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดคีณะสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ในวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้มคี าสัง่ที ่๑๓๒๓/
๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ นัน้  บดันี้ กระบวนการสรรหาฯ ได้เสรจ็สิ้นแล้ว และมหาวทิยาลยัได้มคี าสัง่ที ่๒๐๘๖/๒๕๕๕ ลง
วนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่งตัง้ รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ ด ารงต าแหน่งคณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
ต่ออกีวาระหนึ่ง ตัง้แต่วนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ เป็นตน้ไป  และในการนี้ คณะฯ ได้ขอใหผู้บ้รหิารทุกท่าน 



 ๒ 

ได้สรุปผลการด าเนินงานส่งให้คณะฯ เพื่อส่งมอบงานให้กับผู้บริหารชุดต่อไป และรายงานต่อสภา
มหาวทิยาลยัดว้ย 

ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 ๑.๒ การคดัเลือก/บรรจอุาจารย ์
  ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการคดัเลอืกอาจารย์ทดแทนอตัราอาจารย์ที่
เกษยีณ และอตัราทีไ่ดร้บัเพิม่นัน้ ในระหว่างเดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน ๒๕๕๕ มผีูผ้่านการคดัเลอืกมา
รายงานตวัเขา้ปฏบิตังิาน จ านวน ๑ คน คอื นางสาวธญัญาภรณ์  จนัทรเวช ภาควชิาสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์ กลุ่มช านาญการสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  (ต าแหน่งเลขที่ ๕๘๘๗) ปริญญาตรี สงัคม
สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปริญญาโท สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สังคม
วทิยา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และอยู่ระหว่างศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาสงัคมศาสตรก์ารแพทยแ์ละ
สาธารณสุข วิชาเอกมานุษยวิทยาการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหดิล  โดยมารายงานเริม่ปฏิบตัิงาน เมื่อ
วนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๕  

 นอกจากนี้ ยงัมผีูท้ีผ่่านการคดัเลอืก และผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากมหาวทิยาลยัแล้ว อยู่
ระหว่างการรายงานตวัปฏบิตังิาน จ านวน ๒ คน และอยู่ระหว่างการจดัสอบคดัเลอืกอกี ๒ อตัรา  ส่วนการ
เสนอใหม้หาวทิยาลยัพจิารณาจดัจา้งอาจารย์ผูเ้กษยีณ ทดแทนการขาดแคลนอาจารย์ จ านวน ๒ คน นัน้ 
ปรากฏว่า คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ในการประชุมครัง้ที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ 
กนัยายน ๒๕๕๕ มมีตอินุมตักิรอบอตัราอาจารยป์ระจ าตามสญัญา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ใหแ้ก่คณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์จ านวน ๑ อตัรา คอื รศ.ปารชิาต ิวลยัเสถยีร   

 
ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 
 ๑.๓ การจดัสอบคดัเลือกนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โครงการจดัสอบตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบคดัเลือก
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยมหาวทิยาลยัจดัสอบตรง ปีการศกึษา ๒๕๕๖ โดยจดัสอบขอ้เขยีนไปแล้ว
เมือ่วนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ มสีถติเิกีย่วกบัการสอบดงันี้ 

ศนูย ์ จ านวนรบั จ านวนสมคัร จ านวนเขา้สอบ อตัราการแขง่ขนั 
ศนูยร์งัสติ ๑๒๐ ๔,๐๓๑ ๓,๕๔๕ ๒๙.๕ : ๑ 
ศนูยล์ าปาง ๕๐ ๓๓๑ ๒๖๐ ๕.๒ : ๑ 

รวม ๑๗๐ ๔,๓๖๒ ๓,๘๐๕ ๒๒.๔ : ๑ 
 
  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก าหนดประกาศผลการสอบขอ้เขยีนในวนัที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๖ และสอบสมัภาษณ์ ในวนัที ่๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๖ 

ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 

 



 ๓ 

๑.๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ไตรมาสท่ี ๔ –  
ส้ินปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดจ้ดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วนัน้ จากการด าเนินการในไตรมาสที่ ๑-๔ / สิ้น
ปีงบประมาณ มผีลการด าเนินงาน ดงันี้  

ประเภท ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
แผนรายรบั ๖,๒๔๓,๙๐๐.๐๐ ๓๗๓,๙๕๐.๐๐ ๖,๗๔๓,๙๐๐.๐๐ ๒๗๓,๙๕๐.๐๐ ๑๓,๖๓๕,๗๐๐.๐๐ 
แผนรายจ่าย ๓,๐๓๖,๖๕๐.๐๐ ๓,๘๐๕,๓๐๐.๐๐ ๔,๒๕๔,๒๕๐.๐๐ ๔,๒๔๙,๖๐๐.๐๐ ๑๕,๓๔๕,๘๐๐.๐๐ 
ผลรายรบัจรงิ ๑,๕๕๒,๖๕๙.๕๖ ๓,๘๒๙,๒๒๐.๐๐ ๒,๕๗๐,๔๔๙.๐๐ ๕,๘๑๖,๖๓๖.๐๓ ๑๒,๗๒๒,๙๓๓.๙๗ 
ผลรายจ่ายจรงิ ๑,๔๐๘,๐๐๑.๐๖ ๓,๖๓๕,๕๕๘.๐๐ ๒,๕๑๗,๐๖๐.๐๐ ๓,๘๒๗,๓๗๓.๐๐ ๑๑,๓๘๗,๙๙๒.๐๖ 

 
  จากตาราง แมว้่าคณะฯ จะตัง้แผนรายจ่ายมากกว่าแผนรายรบั แต่เมือ่ด าเนินการจรงิพบว่า มี
รายรบัจรงิ จ านวน ๑๒,๗๒๒,๙๓๓.๙๗ บาท และรายจ่ายจรงิ จ านวน ๑๑,๓๘๗,๙๙๒.๐๖ บาท โดยมรีบั
จรงิมากกว่ารายจ่ายจรงิ จ านวน ๑,๓๓๔,๙๔๑.๙๑ บาท 
 

ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 ๑.๕ การจดัตัง้กองทุนส่งเสริมการวิจยั คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  ตามทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มนีโยบายส่งเสรมิและพฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลยัเพื่อ
มุง่สูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ โดยการตราระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยกองทุนวจิยัของคณะ 
พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุนให้มกีองทุนวิจยัของคณะ หรอืหน่วยงานอื่น ๆ ที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ โดย
มหาวิทยาลยัจะสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนวจิยัคณะนัน้  
บดันี้ ฝ่ายวจิยัของมหาวทิยาลยั ได้ด าเนินการเบกิจ่ายเงนิสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนวจิยัคณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโอนเงนิเขา้บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ชือ่บญัชกีองทนุสง่เสรมิการวจิยั คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์จ านวน ๖๐๒,๐๐๐ 
บาท (หกแสนสองพนับาทถว้น) ในการนี้ คณะฯ จะด าเนินการออกประกาศ เพื่อเป็นแนวทางในการใชจ้่าย
เงนิกองทนุดงักล่าวต่อไป 

ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 ๑.๖ อาจารยป์ระจ าคณะ ได้รบัโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง “ศาสตราจารย”์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ได้มีหนังสอืที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๑๖๙๗๑ ลงวนัที่ ๕ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๕ แจง้ว่า ก.พ.อ. ในการประชุมครัง้ที ่๘/๒๕๕๕ เมื่อวนัที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มมีติ
เหน็ชอบใหน้ าความกราบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ รศ.สุรพล ปธานวนิช ภาควชิา
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ใหด้ ารงต าแหน่ง “ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาพฒันา
แรงงานและสวสัดิการ”  ตัง้แต่วนัที่ ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒  ซึ่งได้เป็นวนัที่สภามหาวิทยาลยัได้รบัเรื่อง     
ในการนี้ คณะฯ จะจดัใหม้กีารแสดงความยนิดกีบั ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล ปธานวนิช ต่อไป 

ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 



 ๔ 

 ๑.๗ ส่งผลงานอาจารยเ์พ่ือเข้ารบัรางวลันักวิจยัรุ่นใหม่ดีเด่นระดบัคณะ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
  ตามที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้มปีระกาศเรื่อง รางวลันักวิจยัรุ่นใหม่ดีเด่นระดบัคณะ 
ประจ าปี ๒๕๕๕ ลงวนัที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยเปิดรบัผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์ เพื่อเสนอ
พจิารณาเขา้รบัรางวลันกัวจิยัรุน่ใหมด่เีด่นระดบัคณะ และผูท้ีเ่สนอผลงาน จะตอ้งผ่านการพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ นัน้   ในการนี้ มอีาจารยข์องคณะฯ จ านวน ๑ คน ไดเ้สนอผลงาน
ทางวชิาการเพื่อเขา้รบัรางวลัดงักล่าว คอื อ.ปานรตัน์ นิ่มตลุง ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์โดยส่งผล
งานวจิยัเขา้รบัพจิารณา จ านวน ๕ เรือ่ง และเอกสารเผยแพรผ่ลงานทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ   
  นกัวจิยัดเีด่นระดบัคณะ จะไดร้บัโล่เชดิชเูกยีรตแิละเงนิรางวลั จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจะ
มอบใหใ้นงานวนันกัวจิยัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ในการส่งผลงานทางวิชาการของ        
อ.ปานรตัน์ นิ่มตลุง เพือ่พจิารณาเขา้รบัรางวลันกัวจิยัรุน่ใหมด่เีด่นระดบัคณะ ในครัง้นี้ 
 
 ๑.๘ ผลการอนุมติัหลกัสตูรพฒันาแรงงานและสวสัดิการมหาบณัฑิต  

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๖) 
  ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยกลุ่มช านาญการพฒันาแรงงานและสวสัดิการ ได้
ด าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรพฒันาแรงงานและสวสัดกิารมหาบณัฑติ ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๕๒ (มคอ.๒) เสนอมหาวทิยาลยั โดยมเีป้าหมายเปิดใชห้ลกัสตูรปรบัปรุง
ใหม่ ในปีการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๖ นัน้  ในการนี้ สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในการประชุมครัง้ที่ ๑๐/
๒๕๕๕ เมื่อวนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ มมีตอินุมตัหิลกัสตูรดงักล่าว และส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษารบัทราบ และแจง้ส านกังาน ก.พ. เพือ่พจิารณารบัรองคณุวุฒแิลว้   

ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 ๑.๙ การจดังานวนัสถาปนาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ครบรอบ ๕๙ ปี 
  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มกี าหนดจดังานวนัสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๕๙ ปี ในวนัที ่๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะมทีัง้พธิทีางศาสนา และการประชุมวชิาการเหมอืนเช่นทุกปีทีผ่่านมา และหลงัจาก
การจดังานแล้ว จะมกีารเตรยีมงานต่อเนื่องเพื่อจดังานวนัสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๖๐ ปี ในวนัที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๗ ซึง่จะเป็นการจดังานใหญ่กว่าทุกปี โดยจะมกีารจดัท าบนัทกึประวตัศิาสตรข์องคณะฯ ใน
รอบ ๖ ทศวรรษ ดว้ย  

ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 ๒๐. การเสนอรบัเป็นเจ้าภาพจดัประชุม APASWE ๒๐๑๕ 
  ตามทีค่ณบด ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม Board Members ของ Asian and Pacific Association for 
Social Work Education (APASWE) เมื่อต้นเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศญี่ปุ่น นัน้  ในการ
ประชุมครัง้นี้ คณบดี ขอเสนอให้ประเทศไทย รบัเป็นเจ้าภาพจดัประชุม APASWE ระดบัภูมภิาค ในปี 
๒๐๑๕ ซึ่งทางสมาคมจะเปิดใหป้ระเทศต่าง ๆ เสนอรบัเป็นเจ้าภาพในต้นปี ๒๐๑๓ นอกจากนี้ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ยงัได้เชิญคณบดี ในฐานะผู้แทนสถาบนัการศึกษาสงัคมสงเคราะห์ ผู้แทนสมาคมนักสงัคม
สงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย และผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคม/กระทรวง



 ๕ 

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เขา้รว่มประชมุ Social Work Consortium ระหว่างวนัที ่๑๐-๑๓ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศฟิลปิปินส ์ซึง่การประชมุครัง้นี้ จะเสนอใหป้ระเทศไทย รบัเป็นศนูยก์ลางในการ
ฝึกอบรมดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคม (Training Center)  ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
โดยความรว่มมอืระหว่างสถาบนัการศกึษา สมาคมนกัสงัคมสงเคราะห ์และกระทรวงการพฒันาสงัคมฯ 

 
ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่๓/๒๕๕๕ 

  การรบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่๓/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๕ 
 
 มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่๓/๒๕๕๕   
    โดยไมแ่กไ้ข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรือ่งสบืเนื่อง 
 
 ๓.๑ การปรบัหลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑิต พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดด้ าเนินการปรบัหลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ 
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ส่งให้มหาวิทยาลัยไปแล้ว และ
มหาวทิยาลยั ไดเ้ลื่อนก าหนดเปิดใชห้ลกัสูตรปรบัปรุงใหม่พรอ้มกนัทัง้มหาวทิยาลยั จากเดมิปีการศกึษา 
๒๕๕๕ เป็นในปีการศกึษา ๒๕๕๖ และทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ครัง้ที ่๒/
๒๕๕๕ เมื่อวนัที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้เสนอให้มีการทบทวนหลกัสูตร สส.บ. ฉบับปรบัปรุงใหม ่
เนื่องจากเหน็ว่ามจี านวนรายวชิาเลอืกมากเกนิไปซึง่อาจสง่ผลกระทบภาระงานของคณาจารยน์ัน้  ในการนี้ 
ภาควชิา/กลุ่มช านาญการ ไดน้ าหลกัสตูร/รายวชิากลบัไปพจิารณาแลว้ มกีารปรบัปรุงร่างหลกัสตูรอกีครัง้ 
โดยไม่กระทบต่อสาระส าคญัหลกัและโครงสรา้งหลกัสูตรฉบบัทีผ่่านการพจิารณาจากทีป่ระชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ ไปแล้ว และการปรบัปรุงครัง้นี้ ได้ผ่านการพจิารณากลัน่กรองจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรแ์ลว้ โดยสรปุการปรบัปรงุหลกั ๆ ดงันี้ 

๑) การปรบัชือ่/ค าอธบิายรายวชิา  การยบุรวม/ปิดรายวชิาทีม่เีนื้อหาซ ้าซอ้น/ใกลเ้คยีงกนั 
โดยมกีารปรบัใหม่ในรายวชิาบงัคบัทางด้านการวจิยั วชิาโททางการพฒันาชุมชน วชิาโทสงัคมสงเคราะห์
ทางการแพทย ์และวชิาโทการพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั เป็นตน้ 

๒) แก้ไขชื่อหลกัสูตรวิชาโทการบรหิารงานกระบวนการยุติธรรม จากที่เคยขออนุมตัิ
เปลี่ยนแปลงเป็นหลกัสูตรวชิาโทสงัคมสงเคราะห์ในระบบงานยุติธรรม เปลี่ยนอกีครัง้เป็น “วชิาโทการ
บรหิารงานยตุธิรรม (Minor Program in Justice Administration)” โดยมอีกัษรยอ่ คอื ยธ. และ JA  
  ๓) แกไ้ขมาตรฐานการเรยีนรูท้างดา้นคุณธรรม จรยิธรรม โดยเพิม่เตมิทางดา้นจรยิธรรม
ทางวชิาชพี จรยิธรรมทางการวจิยัเขา้ไปดว้ย 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงร่างหลักสูตรสังคม
สงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ ฉบบั พ.ศ.๒๕๕๖ ครัง้นี้ 



 ๖ 

 ๓.๒ ขออนุมติัหลกัสตูรปริญญาตรีภาคภาษาองักฤษ - ศศ.บ. (สวสัดิการสงัคม) 
  ตามทีท่ีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวนัที ่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๕ ได้
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการเปิดหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสวสัดกิารสงัคม (Bachelor of 
Arts in Social Welfare) ภาคภาษาองักฤษ ในปีการศกึษา ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย
มหาวทิยาลยัในการขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัสู่ความเป็นนานาชาต ิและเตรยีมความพรอ้มของมหาวทิยาลยั
เขา้สู่ประชาคมอาเซยีนในปี ๒๐๑๕  นัน้ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการแกไ้ขรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และ
การปรบัแกง้บประมาณในการด าเนินการ เมือ่เสรจ็แลว้จกัไดส้ง่ใหม้หาวทิยาลยัพจิารณาต่อไป 

ทีป่ระชมุรบัทราบ  และเสนอใหแ้กไ้ขชือ่ชดุวชิาสวสัดกิารสงัคมเพือ่สงัคมผูส้งูอาย ุเป็นชดุวชิา 
“สวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ” 
 

 ๓.๓ การปรบัปรงุพื้นท่ีอาคารคณะฯ ชัน้ ๓ ท่าพระจนัทร ์และชัน้ ๑ ศนูยร์งัสิต 
 ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มโีครงการจะปรบัปรงุพืน้ทีอ่าคารคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

ชัน้ ๑ ศูนยร์งัสติ เป็นพื้นทีก่จิกรรมนักศกึษา โดยใชง้บประมาณจากค่าสนิไหมทดแทนน ้าท่วม ประมาณ ๓.๕ 
ล้านบาท และปรับปรุงชัน้ ๓ ท่าพระจันทร์ เป็นห้องบรรยาย และห้องคอมพิวเตอร์สารสนเทศ โดยใช้
งบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันาของคณะฯ ประมาณ ๒.๙ ล้านบาทนัน้  บดันี้ 
การจดัซื้อจดัจ้างได้เสร็จสิ้น และบรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ได้เริม่เขา้ด าเนินการปรบัปรุงพื้นทีแ่ล้ว โดยการ
ด าเนินงานจะแลว้เสรจ็ประมาณเดอืนมกราคม ๒๕๕๖   สว่นโครงการปรบัปรงุพืน้ทีท่า่พระจนัทร ์ชัน้ ๕+หลงัคา 
และ ชัน้ ๑-๒-๓ สว่นทีเ่ป็นหอ้งพกัอาจารย/์ส านกังานนัน้ อยูร่ะหว่างการขออนุมตังิบประมาณจากมหาวทิยาลยั   

 

ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

๓.๔ การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบนัการศึกษาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรฯ์ ระดบัชาติ 
ครัง้ท่ี ๒ 

  ตามที่เครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม โดยมี
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิเป็นเจา้ภาพหลกั ไดก้ าหนดจดัประชุมประชุมทางวชิาการครัง้ที ่ ๒ 
เรื่อง “การเตรยีมความพรอ้มด้านสวสัดกิารสงัคม และสงัคมสงเคราะหส์ู่ประชาคมอาเซยีน ” ในวนัที ่๓๐ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการเ์ดนส ์กรงุเทพฯ นัน้ ขณะนี้ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 
ไดเ้ตรยีมการพรอ้มแลว้ โดยมคีณาจารยข์องคณะฯ เขา้ไปมสีว่นรว่มโดยเฉพาะการเป็นผูท้รงคุณวุฒใินการ
อา่นผลงานทางวชิาการทีจ่ะน าเสนอในทีป่ระชมุ รวมทัง้การสมคัรเขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ 

 

ทีป่ระชมุรบัทราบ และเสนอใหม้กีารแจง้ขา่วใหค้ณาจารย์ทราบอกีครัง้ เพื่อพจิารณาเขา้ร่วม
ประชมุต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรือ่งพจิารณา  

 
๔.๑ ขออนุมติัปรบัหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัการเล่ือนขัน้เงินเดือนของบุคลากรสาย

วิชาการ 
 ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

วชิาการ เพือ่พจิารณาความดคีวามชอบ ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตักิารเลื่อนขัน้เงนิเดอืนทีก่ าหนด
ไวน้ัน้  เนื่องจากทีผ่่านมาพบว่า ผลประเมนิการปฏบิตังิานในภาพรวม จะมคี่าคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมอยู่



 ๗ 

ในระดบัต ่ากว่าความเป็นจรงิมาก ซึ่งเมื่อตรวจสอบแลว้พบว่า สาเหตุหลกัน่าจะมาจากการก าหนดเกณฑ์
ประเมนิทีม่กีารก าหนดคา่คะแนนทีต่ ่าเกนิไปในบางหมวด โดยเฉพาะหมวดการสอน ดงันัน้ คณะฯ โดยการ
เสนอของทีป่ระชุมคณาจารย ์จงึได้แต่งตัง้คณะท างานเพื่อปรบัหลกัเกณฑฯ์ ดงักล่าว ซึง่คณะฯท างาน ได้
ด าเนินการยกรา่งหลกัเกณฑฯ์ ทีป่รบัใหมเ่สรจ็เรยีบรอ้ย และน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารบรหิาร 
ในการประชมุครัง้ที ่๕/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ และมกี าหนดจะน าเขา้ไปพจิารณาร่วมกนั
ในที่ประชุมคณาจารย์อีกครัง้ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้   แต่เนื่องจากคณะฯ ต้อง
ประเมนิผลปฏบิตักิารของบุคลากร ส่งใหม้หาวทิยาลยัภายในเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๕ ดงันัน้ จงึขอน าร่าง
หลกัเกณฑ์ฯ เสนอทีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อขออนุมตัใินหลกัการไปก่อน และจะมกีารแกไ้ขอกี
ครัง้หลงัจากการประชมุคณาจารยแ์ลว้ กอ่นน าไปประกาศใชต้่อไป 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มกีารปรบัปรุงหลักเกณฑ์และแนว
ปฏบิตักิารเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของบุคลากรสายวชิาการ โดยในรายละเอยีดนัน้ ขอใหเ้สนอทีป่ระชมุคณาจารย์
เป็นผูพ้จิารณา ทัง้นี้ ขอใหย้ดึถอืหลกัเกณฑต์ามประกาศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรื่อง ภาระงานขัน้ต ่า
ของผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ และการเทยีบเคยีง ลงวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และเอกสารแนบทา้ย
ประกาศ เป็นแนวทางในการจดัท าหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตักิารเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของบุคลากรสายวชิาการ 
ของคณะฯ ดว้ย 

 
๔.๒ ขออนุมติัประกาศคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เก่ียวกบัโครงการบริการสงัคม :  
 ๔.๒.๑  เรือ่ง การบรหิารโครงการบรกิารสงัคม พ.ศ.... 
 ๔.๒.๒  เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้่ายโครงการบรกิารสงัคม พ.ศ.... 
 ๔.๒.๓  เรือ่ง ก าหนดอตัราคา่ใชจ้่ายโครงการบรกิารวชิาการ พ.ศ.... 
 

 ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้บรรจุวาระการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อ
พจิารณาอนุมตัปิระกาศคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เกีย่วกบัโครงการบรกิารสงัคม จ านวน ๓ ฉบบัขา้งตน้
นัน้  เนื่องจากคณะกรรมการบรหิาร ในการประชุมครัง้ที ่๕/๒๕๕๕ เมื่อวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ได้
พจิารณากลัน่กรองแลว้ มมีตใิหป้รบัแกไ้ขรา่งประกาศดงักล่าว ดงันัน้ จงึขอถอนวาระนี้ออกไปกอ่น 

 
ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 
๔.๓ ขออนุมติัประกาศคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัสรรทุน

สนับสนุนการจดัท าส่ือการสอน พ.ศ.๒๕๕๕ 
ตามที ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดต้ราระเบยีบว่าดว้ยทุนสนับสนุนการเขยีนต าราและการ

จดัท าสือ่การสอน พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ และก าหนดใหท้กุคณะ ก าหนดหลกัเกณฑก์าร
จดัสรรทนุสง่ใหม้หาวทิยาลยั นัน้  เพือ่ใหก้ารจดัสรรทนุมคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามระเบยีบขา้งตน้  จงึ
เห็นควรจดัให้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจดัสรรทุนสนับสนุนการจดัท าสื่อการสอน ประกอบด้วย 
ขัน้ตอนการจดัสรรทุน หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกโครงการทีจ่ะใหก้ารสนับสนุน และการรายงานผลการ
จดัสรรทนุ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ)  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีตเิหน็ชอบ ประกาศคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจดัสรรทนุสนบัสนุนการจดัท าสือ่การสอน พ.ศ.๒๕๕๕ 



 ๘ 

๔.๔ ขออนุมติัค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพฒันามหาวิทยาลยัของคณะฯ ศนูยล์ าปาง  
ขออนุมัติโครงการฝึกภาคปฏิบัติ และการนิเทศนักศึกษา ศูนย์ล าปาง จากกองทุน

คา่ธรรมเนียมการศกึษาเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ศนูยล์ าปาง ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖) จ านวน ๖ โครงการ รวมจ านวน ๗๘๘,๖๐๐ บาท คอื 

๔.๔.๑ โครงการฝึกภาคปฏบิตั ิ๑ (รายวชิา สค.๒๐๒)    จ านวน ๒๔๖,๘๐๐ บาท 
๔.๔.๒ โครงการฝึกภาคปฏบิตั ิ๒ (รายวชิา สค.๓๐๑)    จ านวน ๑๘๙,๔๐๐ บาท 
๔.๔.๓ โครงการศกึษาดงูานและสมัมนา (รายวชิา สค.๒๐๑)    จ านวน ๒๖๘,๔๐๐ บาท 
๔.๔.๔ โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาชัน้ปีที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๖ จ านวน  ๒๔,๐๐๐ บาท 
๔.๔.๕ โครงการปจัฉิมนิเทศนกัศกึษาชัน้ที ่๔      จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๔.๔.๖ โครงการมชัฌมินิเทศนกัศกึษาชัน้ปีที ่๑      จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
 รวมทัง้สิน้          จ านวน ๗๘๘,๖๐๐ บาท 
 
ทีป่ระชุมพจิารณา ได้ใหข้อ้สงัเกตต่อโครงการศกึษาดูงานและสมัมนา (รายวิชา สค.๒๐๑) 

(๔.๔.๓) งบประมาณทีต่ัง้ไว้ จ านวน ๒๖๘,๔๐๐ บาท ว่า เนื่องจากการศกึษาดูงานตามรายวชิา รายวชิา 
สค.๒๐๑ จะเป็นการเช่าเหมารถพานักศกึษาทัง้หมด จ านวน ๑๑๐ คน ไปศกึษาดูงานนอกพืน้ทีท่ี่ห่างไกล
ต่อเนื่องกนั ๖ วัน โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนมากเป็นค่าเช่าเหมารถ (จ านวน ๑๕๖,๐๐๐ บาท) และค่าที่พกั 
(จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท) นัน้ น่าจะส่งผลกระทบหลายอย่าง เช่น องคค์วามรูจ้ากการศกึษาดูงานทีน่ักศกึษา
จะได้รบั ค่าใชจ้่ายที่สูงเกนิไป เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าใช้จ่ายในการศกึษาดูงานของนักศกึษา ศูนย์รงัสติ 
ความปลอดภยัในการน านกัศกึษาจ านวนมากออกนอกพืน้ที ่และผลกระทบต่อการเรยีนการสอนรายวชิาอื่น 
เป็นตน้ ดงันัน้ จงึเหน็ควรมกีารทบทวนทัง้วธิกีารจดัการศกึษาดงูาน และงบประมาณคา่ใชจ้่าย 

 
มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตดิงัต่อไปนี้ 
๑) อนุมตัโิครงการ และงบประมาณ จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพฒันา

มหาวทิยาลยั คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ศนูยล์ าปาง :  
๑.๑) โครงการฝึกภาคปฏบิตั ิ๑ (รายวชิา สค.๒๐๒) จ านวน ๒๔๖,๘๐๐ บาท 
๑.๒) โครงการฝึกภาคปฏบิตั ิ๒ (รายวชิา สค.๓๐๑) จ านวน ๑๘๙,๔๐๐ บาท 
๑.๓) โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาชัน้ปีที ่๑ปีการศกึษา ๒๕๕๖ จ านวน  ๒๔,๐๐๐ บาท 
๑.๔) โครงการปจัฉิมนิเทศนกัศกึษาชัน้ที ่๔  จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑.๕) โครงการมชัฌมินิเทศนกัศกึษาชัน้ปีที ่๑  จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 

๒) อนุมตัใินหลกัการ โครงการศกึษาดงูานและสมัมนา (รายวชิา สค.๒๐๑) โดยขอให้
แกไ้ขดงัต่อไปนี้ กอ่นเสนอขออนุมตัจิากมหาวทิยาลยั 
๒.๑) แกไ้ขวิธกีารจดัการศกึษาดูงาน ตามรายวชิา สค.๒๐๒ โดยขอใหเ้ป็นวธิีการ

เดยีวกบัการศกึษาดงูานของนกัศกึษา ศนูยร์งัสติ คอื การน านักศกึษาไปศกึษา
ดูงาน ๑ ครัง้ และนักศกึษาแบ่งกลุ่มไปศกึษาดูงานเอง ๓-๔ ครัง้ และน าผล
การศกึษาดงูานแต่ละครัง้สลบัเขา้สมัมนา 

๒.๒) หน่วยงาน/องคก์ร/สถานทีศ่กึษาดงูาน ขอใหอ้ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัล าปาง-เชยีงใหม ่
หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง โดยขอใหม้คีวามหลากหลายของหน่วยงาน ทัง้องค์กร
ภาครฐั องคก์รพฒันาเอกชน และชมุชน/ภาคประชาชน 



 ๙ 

๒.๓) ขอใหป้รบัลดงบประมาณลง โดยอาจค านวณตามคา่ใชจ้่ายของนกัศกึษา ศนูย์
รงัสติ ทีม่คีา่ใชจ้่ายทัง้หมดต่อนกัศกึษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ซึง่เมือ่ค านวณ
ส าหรบันกัศกึษาล าปางแลว้ จะมงีบประมาณส าหรบัการศกึษาดงูานทัง้หมด 
(๑๑๐ คน x ๑,๐๐๐ บาท) จ านวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ทัง้นี้ อาจเพิม่คา่ใชจ้า่ย
สนบัสนุนการเดนิทางของนกัศกึษาแต่ละกลุ่มเขา้ไปดว้ย 

 
๔.๕ ขออนุมติัตวับง่ช้ีท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์ของคณะฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอให้คณะ/หน่วยงาน เสนอตัวบ่งชี้คุณภาพที่สะท้อน     
อตัลกัษณ์ของคณะ/หน่วยงาน เพื่อเตรยีมรบัการตรวจประเมนิคุณภาพจาก ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.) และส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ปีการศกึษา 
๒๕๕๕ ในการนี้ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ขอเสนอตวับ่งชี้ที่เป็นอตัลกัษณ์ของคณะฯ เพื่อขอความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ กอ่นเสนอมหาวทิยาลยั ดงันี้ 

๑) ตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้นอตัลกัษณ์ของคณะฯ ใชต้่อเนื่องจากปีทีแ่ลว้ จ านวน ๓ ตวับ่งชี ้คอื 
๑.๑) สค.๑ ระดบัคา่นิยมทีจ่ าเป็นต่อการประกอบอาชพีสงัคมสงเคราะหข์องนกัศกึษา 

ปรญิญาตร ี
๑.๒) สค.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ที่ท างานจัดบริการแก่มนุษย์ (Human 

service) ต่อบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีี่ได้งานท า และประกอบอาชพีอสิระ
ภายใน ๑ ปี 

๑.๓) สค.๓ รอ้ยละของผลงานวจิยัของคณาจารยท์ีก่ระท ากบัประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
หรอืทีส่ง่ผลต่อกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ต่อผลงานวจิยัทัง้หมด 

๒) ตวับ่งชี้ องค์ประกอบที่ ๙๗ องค์ประกอบอตัลักษณ์ (สมศ.) เป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อน     
อตัลกัษณ์ของคณะฯ และสอดคลอ้งกบัตวับ่งชีข้องมหาวทิยาลยั จ านวน ๔ ตวับ่งชี ้คอื 

 ๒.๑) สมศ.๑๖ จติสาธารณะและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 ๒.๒) สมศ.๑๗ ความเป็นธรรม 
 ๒.๓) Green Campus 
 ๒.๔) การบรกิารชมุชนผา่นการเรยีนการสอน (Service Learning) 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้ที่สะท้อน         
อตัลกัษณ์ของคณะฯ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ ตามเสนอ 
 
ปิดประชมุ เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 
 
 

สมชาย ไมตร,ี นิตยา ทองสขุด ี/ บนัทกึการประชมุ 
รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ / ตรวจ 

 


