รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สค.๔๐๖ ชัน้ ๔ ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
---------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
๒. รศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช
๓. รศ.เล็ก สมบัติ
๔. รศ.กิตติยา นรามาศ
๕. อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง
๖. ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
๗. นางปิ ยะฉัตร ชืน่ ตระกูล
๘. อ.ชลธิชา พันธุพ์ านิช
๙. นายสมชาย ไมตรี

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั ิ
รองคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

อ.ดร.มาดี ลิม่ สกุล
รศ.ระพีพรรณ คาหอม
นางนภา เศรษฐกร
นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์
นางอัญชลี ศิลาเกษ
รศ.อภิญญา เวชยชัย
รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
นางนิตยา ทองสุขดี

เริม่ ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งแจ้ง
๑.๑ การสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ด้วย รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ มีกาหนดจะครบวาระการดารงตาแหน่ งคณบดีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มคี าสังที
่ ่ ๑๓๒๓/
๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างกระบวนการสรรหา ซึง่ ตามกาหนดการจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
ทีป่ ระชุมรับทราบ

๒
๑.๒ พิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั ให้มพี ธิ พี ระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
เมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ มีผสู้ าเร็จการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน ๔๑๔
คน ประกอบด้วย
๑) ปริญญาตรี ๒๙๙ คน (ศูนย์รงั สิต ๒๓๖ คน และศูนย์ลาปาง ๖๓ คน)
๒) ปริญญาโท ๑๓๔ คน (ภาคปกติ ๒๓ คน ภาคพิเศษ ๑๑๑ คน)
๓) ปริญญาเอก ๔ คน
นอกจากนี้ ยังมีผทู้ ไ่ี ด้รบั ปริญญากิตติมศักดิ ์ จากคณะฯ จานวน ๒ คน คือ
๑) นายบุญชู ตรีทอง, ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาการบริหารสังคม
๒) นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ, สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑.๓ การคัดเลือก/บรรจุอาจารย์
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ทดแทนอัตราอาจารย์ท่ี
เกษียณ และอัตราที่ได้รบั เพิม่ นัน้ ในระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผู้ผ่านการคัดเลือกมา
รายงานตัวเข้าปฏิบตั งิ าน จานวน ๓ คน คือ
๑) อาจารย์ เสาวธาร โพธิ ์กลัด, ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มชานาญการสังคม
สงเคราะห์ใ นกระบวนการยุ ติธ รรม, จบการศึก ษาวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาเทคนิ ค การแพทย์ จาก
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาอาชญาวิ ท ยาและงานยุ ติ ธ รรม จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล มารายงานตัวเข้าปฏิบตั งิ าน เมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒) อาจารย์ กรุ ณ า ใจใส, ภาควิ ช าสัง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ จบการศึก ษา สัง คม
สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศกึ ษา จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มารายงานตัวเข้าปฏิบตั งิ าน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยปฏิบตั ิงาน
ประจา ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
๓) อาจารย์ รณรงค์ จันใด, ภาควิชาการพัฒนาชุมชน จบการศึกษา สังคมสงเคราะห์
ศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มารายงานตัวเข้าปฏิบตั งิ าน เมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
มีผผู้ า่ นการคัดเลือก และอยู่ระหว่างการเสนอขออนุ มตั จิ ากมหาวิทยาลัย จานวน ๒ คน และ
อยู่ร ะหว่ า งกระบวนการคัด เลือกอีก จ านวน ๒ อัต รา นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เ สนอให้ม หาวิทยาลัย
พิจ ารณาจัด จ้า งอาจารย์ผู้เ กษีย ณ ทดแทนการขาดแคลนอาจารย์ โดยขอความเห็นชอบจากที่ป ระชุม
กรรมการประจ าคณะฯ ครัง้ นี้ ในการเสนอชื่ออาจารย์ทงั ้ ๒ คน ซึ่งได้เ สนอให้ม หาวิทยาลัย พิจ ารณา
ล่วงหน้าไปแล้ว คือ รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร และ รศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน ทัง้ นี้ ขึน้ กับมหาวิทยาลัย ว่าจะ
พิจารณาจัดจ้างกีอ่ ตั รา หรือจัดจ้างท่านใด
ทีป่ ระชุมรับทราบการคัดเลือก/บรรจุอาจารย์ โดยเสนอจัดให้ม ีระบบสอนงานอาจารย์ใหม่
(Coaching System) และเห็นชอบในการเสนอชื่อ รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร และ รศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน ให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดจ้างอาจารย์ผเู้ กษียณ ทดแทนการขาดแคลนอาจารย์ต่อไป

๓
๑.๔ ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๔
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั ให้ม ีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๔ ทัง้ ระดับคณะและภาควิชา มีผลการ
ประเมินสรุปได้ดงั นี้
๑) การประเมิ นคุณ ภาพการศึ ก ษาคณะสัง คมสงเคราะห์ศ าสตร์, คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาตรวจเยีย่ มและประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
จากภายในและภายนอก ซึ่งการประเมินครัง้ นี้ นอกจากจะมีการตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษาแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง คือ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผูใ้ ช้
บัณฑิต รวมทัง้ การเยีย่ มชมคณะฯ และสังเกตการณ์ การเรียนการสอนอีกด้วย จากผลการประเมิน พบว่า
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีคณ
ุ ภาพการศึกษาในระดับ “ดี” มีผลการประเมิน ๔.๐๙
๒) การประเมิ นคุณภาพการศึกษาระดับภาควิ ชา, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดั
ให้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๔ ในระดับภาควิชา โดยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จาก
คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภาควิชาการพัฒนาชุมชน
เมือ่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผลการประเมิน ๔.๐๓ คะแนน มีคณ
ุ ภาพการศึกษาในระดับ “ดี” และจาก
การประเมินคุณภาพการศึกษาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผลการ
ประเมิน ๓.๗๒ คะแนน มีคณ
ุ ภาพการศึกษาในระดับ “ดี” เช่นกัน
ทีป่ ระชุม รับทราบ และเสนอว่า ในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น การ
รวบรวมข้อมูล และการจัดทารายงานการประเมินตนเอง รวมทัง้ การจัดเอกสารอ้างอิง เป็ นต้น ควรจัดให้ม ี
เจ้าหน้าทีภ่ าคพิเศษเข้ามามีสว่ นร่วมให้มากขึน้
๑.๕ ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิ ชาการ และ
ภาระงานขัน้ ตา่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกข้อบังคับ /ประกาศเกีย่ วกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
และภาระงานขัน้ ต่าของผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๒ ฉบับ คือ
๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ ารง
ตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ.๒๕๕๕ ลงวัน ที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒) ประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อ งภาระงานขัน้ ต่ า ของผู้ด ารงตาแหน่ ง ทา ง
วิชาการและการเทียบเคียง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ในการนี้ คณะฯ ได้เวียนแจ้งข้อบังคับและประกาศดังกล่าวให้คณาจารย์รบั ทราบและถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั แิ ล้วด้วย โดยจะมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ดว้ ย
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า ข้อบังคับดังกล่าว จะส่งผลกระทบให้คณาจารย์มภี าระงาน
เพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ ควรมีการจัดระบบการทางานภายในคณะ และการวางแผนการขับเคลื่อนการทางานใหม่
ทัง้ นี้ ควรมีการประชุมคณาจารย์เพือ่ หารือในเรือ่ งนี้เป็ นการเฉพาะต่อไป

๔
๑.๖ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน ไตรมาสที่ ๑-๓
ปี งบประมาณ ๒๕๕๕
ตามทีค่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดั ทาคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ และดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้วนัน้ จากการดาเนินการในไตรมาสที่ ๑-๓ มีผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ประเภท
แผนรายรับ
ผลรายรับจริง
แผนรายจ่าย
ผลรายจ่ายจริง

ไตรมาส ๑
๖,๒๔๓,๙๐๐
๑,๕๕๒,๖๕๙.๕๖
๓,๐๓๖,๖๕๐
๑,๕๕๒,๖๖๐

ไตรมาส ๒
๓๗๓,๙๕๐
๓,๘๒๙,๒๒๐
๓,๘๐๕,๓๐๐
๓,๘๒๙,๒๒๐

ไตรมาส ๓
๖,๗๔๓,๙๐๐
๒,๕๗๐,๔๔๙
๔,๒๕๔,๒๕๐
๒,๕๗๐,๔๔๙

ไตรมาส ๔
๒๗๓,๙๕๐

รวม
๑๓,๖๓๕,๗๐๐
๗,๙๕๒,๓๒๘.๕๖
๔,๒๔๙,๖๐๐
๑๕,๓๔๕,๘๐๐
๗,๙๕๒,๓๒๙

หมายเหตุ

จากตารางดังกล่ า วข้า งต้น การจัด ทางบประมาณของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็ น
งบประมาณแบบขาดดุล (รายรับ < รายจ่าย) ดังนัน้ ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ได้นาเงินสะสมมาใช้จานวน ๑,๗๑๐,๑๐๐ บาท
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า คณะฯ ควรมีการพิจารณาแนวทางใหม่ ๆ ในการแสวงหารายได้
ให้มากขึน้ เช่น การจัดฝึกอบรม เป็ นต้น
๑.๗ การจดทะเบียนสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิ การสังคมไทย
ตามทีค่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศา
สตรและสวัสดิการสังคม ในการจัด ตัง้ “สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการ
สังคมไทย-สสสท หรือ Thai Association of Social Work and Social Welfare Education – TASWE นัน้
การจดทะเบียนได้สาเร็จลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ สมาคมจะจัดให้มกี ารประชุม
สมาคม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงานของสมาคม
ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า ควรมีการจัดทาจดหมายข่าว และจัดทา Web Site เพื่อ
เผยแพร่สมาคมให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้
๑.๘ การประชุมวิ ชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ ครัง้ ที่ ๒
เครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม โดยมีมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็ นเจ้าภาพหลัก มีโครงการจะจัดประชุมประชุมทางวิชาการครัง้ ที่ ๒ เรื่อง “การ
เตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ส่ปู ระชาคมอาเซียน” ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครัง้ นี้ ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นหลักจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระกรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ และได้รบั งบ
สนับสนุ น เพิ่มเติม จากมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และจากภาควิช าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ทีป่ ระชุมรับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕
การรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕
โดยไม่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งสืบเนื่อง
๓.๑ การเปิ ดการเรียนการสอนระดับปริ ญญาโทภาคพิ เศษ ณ ศูนย์ลาปาง
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เ ปิ ด ปริญญาโทภาคพิเ ศษ (เรีย นวันเสาร์-อาทิต ย์)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ณ ศูนย์ลาปาง
ในปี การศึกษา ๒๕๕๕ นัน้ จากการคัดเลือกนักศึกษา มีผู้ส อบผ่านการคัดเลือก และขึ้น ทะเบีย นเป็ น
นักศึกษา จานวน ๒๙ คน ในการนี้ คณะฯ จะมีการวางแผนเพือ่ ให้การใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาทีร่ บั เข้าต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๓.๒ ผลการประเมิ นตนเองของผู้บริ หารตามตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นาของสภาสถาบัน
และผู้บริ หารทุกระดับ
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มกี ารประเมินตนเองของกรรมการประจาคณะ และ
ผูบ้ ริหาร ตามตัวบ่งชี้ ๗.๑ ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับ จากการตรวจประเมินโดย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ เมือ่ วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่า มีผลการประเมินในระดับ ๔ คะแนนจาก
๕ คะแนน อยู่ในระดับดี เมื่อรวมกับผลการประเมินตามตัวบ่งชีอ้ ่นื ๆ ในองค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและ
การจัดการแล้ว พบว่า มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ ๗ ทีค่ ะแนน ๔.๓๐ อยูใ่ นระดับดี
ที่ประชุม รับทราบ และเสนอแนะว่า ในการประเมิน ผู้บ ริหารครัง้ ต่อไป ควรเปิ ดโอกาสให้
ประชาคม มีสว่ นร่วมในการประเมินด้วย เพือ่ ให้การประเมินมีความรอบด้านมากยิง่ ขึน้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่ งพิจารณา
๔.๑ ขออนุมตั ิ หลักสูตรปริ ญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ - ศศ.บ. (สวัสดิ การสังคม)
ตามทีม่ หาวิทยาลัย มีนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็ นนานาชาติ และเตรียม
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ โดยกาหนดให้ทุกคณะ เปิ ดการเรียนการ
สอนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ หลักสูตร ในปี การศึกษา ๒๕๕๖ เป็ นต้นไป
นัน้ เพือ่ ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว คณะฯ จึงได้จดั ทาหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ จานวน ๑
หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม (Bachelor of Arts in Social Welfare)

๖
หลักสูตร ศศ.บ. (สวัสดิการสังคม) มีหน่วยกิตรวม ๑๒๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
๓๐ หน่วยกิต
๑.๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๙ หน่วยกิต
๑.๒) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
๑๕ หน่วยกิต
๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หน่วยกิต
๒.๑) วิชาแกน
๔๕ หน่วยกิต
๒.๒) วิชาเอก
๒๑ หน่วยกิต
๒.๓) วิชาตามกลุ่มชานาญการ
๑๘ หน่วยกิต
๓) วิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
สาหรับวิชาตามกลุ่มชานาญการนัน้ จะประกอบด้วยชุดวิชา คือ สวัสดิการแรงงานข้ามชาติ
สวัสดิการสาหรับงานพิบตั ภิ ยั สวัสดิการในงานยุตธิ รรม สวัสดิการเพื่อสังคมผูส้ งู อายุ สวัสดิการครอบครัว
และเด็ก สวัสดิการในภาคสาธารณสุข และชุดประมวลความรู้ สาหรับการบริหารจัดการนัน้ จะดาเนินการ
ในลักษณะของโครงการพิเศษ/เลีย้ งตัวเอง
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีความคิดเห็นและมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1) ควรมีการสารวจตลาด/ความสนใจในการเรียนหลักสูตร ศศ.บ. (สวัสดิการสังคม) อีกครัง้
ก่อนมีการเปิ ดรับนักศึกษา
2) รายชือ่ อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๕ คน ซ้าซ้อนกับหลักสูตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดอยูแ่ ล้ว ดังนัน้
จึงควรมีการจัดอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ โดยจัดอาจารย์ท่ยี งั ไม่มชี ่อื เป็ นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอืน่ มาไว้ในหลักสูตรนี้ หรือมีการปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
ทุกหลักสูตร ซึง่ วิธกี ารหลังอาจกระทบกับหลักสูตรที่ สกอ. รับรองแล้ว
3) ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาทีก่ าหนดไว้ว่า นักศึกษาไทย ๔๙๙,๑๗๐ บาท/คน/ปี และนักศึกษา
ต่างประเทศ ๕๗๕,๕๗๐ บาท/คน/ปี ถือว่าว่าเป็ นค่าใช้จ่ายทีส่ งู มาก นัน้ คือ จะต้องเก็บ
จากนักศึกษาคนละไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ปี จึงขอให้มกี ารทบทวนและคานวณ
ค่าใช้จ่ายใหม่อกี ครัง้
4) ควรมีการวางแผนเตรียมการในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ รวมทัง้
การเตรียมอาจารย์ผสู้ อน โดยอาจพิจารณารับอาจารย์ใหม่ทส่ี ามารถสอนในหลักสูตรนี้ได้
หรือส่งอาจารย์ไปเรียนเพือ่ กลับมาสอนในหลักสูตรภาษอังกฤษเป็ นหลัก
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการในการเปิ ดหลักสูตร ศศ.บ.
(สวัสดิการสังคม) ภาคภาษาอังกฤษ โดยขอให้มกี ารดาเนินการตามข้อเสนอข้างต้น และเมื่อมีความพร้อม
แล้ว จึงให้เปิ ดรับนักศึกษาต่อไป

๗
๔.๒ ขออนุมตั ิ ประกาศ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง วิ ธีการจ่ายค่าตอบแทน
แก่ผ้ทู าหน้ าที่ เป็ นที่ ปรึกษาและกรรมการตรวจสอบวิ ทยานิ พนธ์ หรือสารนิ พนธ์
เนื่องจากทีผ่ า่ นมา การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จะจ่ายครัง้
เดียว หลังจากนักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว ซึง่ นักศึกษาบางคนจะใช้ระยะเวลา
ทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์นานนับตัง้ แต่การสอบเค้าโครงไปจนถึงการสอบเล่มฉบับสมบูรณ์ ซึ่งอาจไม่
สะดวกสาหรับผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ทีม่ าทาการสอบทัง้ เค้าโครง และสอบเล่มฉบับสมบูรณ์ ถงึ ๒ ครัง้ แต่
ไม่ ไ ด้ ร ับ ค่ า พาหนะหรือ ค่ า ตอบแทนใด ๆ ทัน ที ดัง นั น้ เพื่อ เป็ น การอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก จึงเห็นควรเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ และเพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ น ไปใน
แนวทางเดียวกันทุกหลักสูตร จึงเห็นควรจัดทาเป็ นประกาศ เรื่อง วิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนแก่ผทู้ าหน้าทีเ่ ป็ น
ทีป่ รึกษาและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยแบ่งค่าตอบแทนสาหรับบุคลากรภายใน
คณะและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ดังนี้
๑) กรณีผทู้ าหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ เป็ น
บุคลากรของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอัตราทีก่ าหนด หลังจากนักศึกษาได้ส่ง
เล่มวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว
๒) กรณีผทู้ าหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ เป็ น
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิภ ายนอกคณะสัง คมสงเคราะห์ศ าสตร์ หรือ ภายนอกมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ให้จ่ า ย
ค่าตอบแทนตามอัตราทีก่ าหนด โดยแบ่งจ่ายเป็ น ๒ ครัง้ คือ
ครัง้ ที่ ๑ ให้จ่ายในวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
ครัง้ ที่ ๒ ให้จ่ายในวันสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบประกาศ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เรือ่ ง วิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนแก่ผทู้ าหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
ตามเสนอ
๔.๓ ขออนุมตั ิ ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิ ทยาลัยของคณะ/ศูนย์ลาปาง :
ขออนุมตั โิ ครงการสนับสนุ นกิจกรรมนักศึกษา และการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม จากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี งบประมาณ ๒๕๕๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) จานวน ๒ โครงการใหญ่ คือ
๑)

โครงการสนับสนุนกิ จกรรมนักศึกษา และการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
ศูนย์รงั สิ ต
เป็ นโครงการกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ ประกันคุณภาพ ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ และด้านทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทัง้ การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับ
ความร่วมมือทางวิชาการ จานวน ๒๒ โครงการย่อย รวมงบประมาณ จานวน ๕๐๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสน
สองพันบาทถ้วน) โดยขออนุ มตั ิจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณา มีมติอนุ มตั คิ าขอตัง้ งบประมาณโครงการสนับสนุ น
กิจกรรมนักศึกษา และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์รงั สิต จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน ๕๐๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

๘
๒)

โครงการสนับสนุนกิ จกรรมนักศึกษา และการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
ศูนย์ลาปาง
เป็ นโครงการกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ ศิษย์เก่า ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
และด้า นทานุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็ น ต้น จ านวน ๑๒ โครงการย่อย รวมงบประมาณ จานวน
๔๐๐,๐๐๐ บาท (สีแ่ สนบาทถ้วน) โดยขออนุ มตั จิ ากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณา มีมติอนุ มตั คิ าขอตัง้ งบประมาณโครงการสนับสนุ น
กิจกรรมนักศึกษา และการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ลาปาง จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สีแ่ สนบาทถ้วน)
ปิ ดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

สมชาย ไมตรี / บันทึกการประชุม
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ / ตรวจ

