
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๕ 
วนัศกุรท่ี์ ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุม สค.๔๐๖  ชัน้ ๔ ตึกคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 

---------------------------------------- 
 
ผู้เข้าประชมุ 

๑. รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ   คณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
๒. รศ.ดร.สรุพล ปธานวนชิ   รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั  
๓. รศ.เลก็ สมบตั ิ   รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา 
๔. รศ.กติตยิา นรามาศ    รองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั ิ
๕. อ.ปานรตัน์ นิ่มตลุง    รองคณบดฝีา่ยการนกัศกึษา 
๖. ผศ.กมลทพิย ์แจ่มกระจ่าง    หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชมุชน 
๗. นางปิยะฉตัร ชืน่ตระกลู   กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๘. อ.ชลธชิา พนัธุพ์านิช    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๙. นายสมชาย ไมตร ี    เลขานุการ 

 

ผู้ลาประชุม 
๑. อ.ดร.มาด ีลิม่สกลุ    รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 
๒. รศ.ระพพีรรณ ค าหอม   หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
๓. นางนภา เศรษฐกร    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๔. นางนนทนิี เพช็ญไพศษิฏ ์   กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๕. นางอญัชล ีศลิาเกษ    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๖. รศ.อภญิญา เวชยชยั    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๗. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสนิธุ ์   กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
๘. นางนิตยา ทองสขุด ี    ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
เริม่ประชมุเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรือ่งแจง้ 
 

 ๑.๑ การสรรหาคณบดีคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
ด้วย รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ มกี าหนดจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสงัคม

สงเคราะหศ์าสตร ์ในวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ในการนี้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดม้คี าสัง่ที ่๑๓๒๓/
๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ขณะนี้ อยูร่ะหว่างกระบวนการสรรหา ซึง่ตามก าหนดการจะแลว้เสรจ็ในเดอืนตุลาคม ๒๕๕๕ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 



 ๒ 

 ๑.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดจ้ดัใหม้พีธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
เมือ่วนัที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ มผีูส้ าเรจ็การศกึษาจากคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์จ านวน ๔๑๔ 
คน ประกอบดว้ย 

๑) ปรญิญาตร ี๒๙๙ คน (ศนูยร์งัสติ ๒๓๖ คน และศนูยล์ าปาง ๖๓ คน) 
๒) ปรญิญาโท ๑๓๔  คน (ภาคปกต ิ๒๓ คน ภาคพเิศษ ๑๑๑ คน) 
๓) ปรญิญาเอก ๔ คน 

  นอกจากนี้ ยงัมผีูท้ ีไ่ดร้บัปรญิญากติตมิศกัดิ ์จากคณะฯ  จ านวน ๒ คน คอื 
๑) นายบุญช ูตรทีอง, ปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการบรหิารสงัคม 
๒) นางเพญ็ประภา เกษมสวุรรณ, สงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
 ๑.๓ การคดัเลือก/บรรจอุาจารย ์

 ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ด าเนินการคดัเลอืกอาจารย์ทดแทนอตัราอาจารย์ที่
เกษียณ และอตัราที่ได้รบัเพิม่นัน้ ในระหว่างเดือนมกราคม – สงิหาคม ๒๕๕๕ มผีู้ผ่านการคดัเลอืกมา
รายงานตวัเขา้ปฏบิตังิาน จ านวน ๓ คน คอื 

 ๑) อาจารย์ เสาวธาร  โพธิก์ลดั, ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์กลุ่มช านาญการสงัคม
สงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม, จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล  และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จาก
มหาวทิยาลยัมหดิล มารายงานตวัเขา้ปฏบิตังิาน เมือ่วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๕ 

 ๒) อาจารย์ กรุณา ใจใส, ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จบการศึกษา  สังคม
สงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาสตรศีกึษา จาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มารายงานตวัเขา้ปฏิบตังิาน เมื่อวนัที่  ๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๕ โดยปฏิบตัิงาน
ประจ า ณ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ศนูยล์ าปาง  

 ๓) อาจารย์ รณรงค์  จนัใด, ภาควชิาการพฒันาชุมชน จบการศกึษา สงัคมสงเคราะห ์
ศาสตรบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และพฒันาชุมชนมหาบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
มารายงานตวัเขา้ปฏบิตังิาน เมือ่วนัที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๕  

 มผีูผ้า่นการคดัเลอืก และอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมตัจิากมหาวทิยาลยั จ านวน ๒ คน และ
อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกอีก จ านวน ๒ อตัรา  นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เสนอให้มหาวิทยาลัย
พจิารณาจัดจ้างอาจารย์ผู้เกษียณ ทดแทนการขาดแคลนอาจารย์ โดยขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะฯ ครัง้นี้  ในการเสนอชื่ออาจารย์ทัง้ ๒ คน ซึ่งได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ล่วงหน้าไปแล้ว คอื รศ.ปารชิาต ิวลยัเสถยีร  และ รศ.วนัทนีย์ วาสกิะสนิ ทัง้นี้ ขึน้กบัมหาวทิยาลยัว่าจะ
พจิารณาจดัจา้งกีอ่ตัรา หรอืจดัจา้งทา่นใด 

  ทีป่ระชุมรบัทราบการคดัเลือก/บรรจุอาจารย์ โดยเสนอจดัใหม้ีระบบสอนงานอาจารย์ใหม ่
(Coaching System) และเหน็ชอบในการเสนอชื่อ รศ.ปารชิาต ิวลยัเสถยีร  และ รศ.วนัทนีย ์วาสกิะสนิ ให้
มหาวทิยาลยัพจิารณาจดัจา้งอาจารยผ์ูเ้กษยีณ ทดแทนการขาดแคลนอาจารยต์่อไป 

 



 ๓ 

๑.๔ ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จดัให้มีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศกึษา คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ ปีการศกึษา ๒๕๕๔ ทัง้ระดบัคณะและภาควชิา มผีลการ
ประเมนิสรปุไดด้งันี้ 

๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะกรรมการ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดม้าตรวจเยีย่มและประเมนิคุณภาพการศกึษาคณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ปีการศกึษา ๒๕๕๔ เมื่อวนัที ่๙-๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๔ โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอก ซึ่งการประเมนิครัง้นี้ นอกจากจะมกีารตรวจเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามตวับ่งชี้
คุณภาพการศกึษาแลว้ ยงัมกีารสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง คอื ผูบ้รหิาร อาจารย ์นักศกึษา บุคลากร และผูใ้ช้
บณัฑติ รวมทัง้การเยีย่มชมคณะฯ และสงัเกตการณ์การเรยีนการสอนอกีด้วย จากผลการประเมนิ พบว่า 
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มคีณุภาพการศกึษาในระดบั “ด”ี มผีลการประเมนิ ๔.๐๙  

๒) การประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัภาควิชา, คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดจ้ดั
ใหม้กีารประเมนิคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๕๔ ในระดบัภาควชิา โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจาก
คณะต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จากผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภาควชิาการพฒันาชุมชน 
เมือ่วนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มผีลการประเมนิ ๔.๐๓ คะแนน มคีณุภาพการศกึษาในระดบั “ด”ี และจาก
การประเมนิคุณภาพการศกึษาภาควิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เมื่อวนัที่ ๑ สงิหาคม ๒๕๕๕ มผีลการ
ประเมนิ ๓.๗๒ คะแนน มคีณุภาพการศกึษาในระดบั “ด”ี เชน่กนั 

  ทีป่ระชุมรบัทราบ และเสนอว่า ในการเตรยีมรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษา เช่น การ
รวบรวมขอ้มลู และการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง รวมทัง้การจดัเอกสารอา้งองิ เป็นตน้  ควรจดัใหม้ี
เจา้หน้าทีภ่าคพเิศษเขา้มามสีว่นรว่มใหม้ากขึน้ 

 
๑.๕ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และ 

ภาระงานขัน้ต า่ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดอ้อกขอ้บงัคบั/ประกาศเกีย่วกบัมาตรฐานภาระงานทางวชิาการ 

และภาระงานขัน้ต ่าของผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน ๒ ฉบบั คอื  
 ๑) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยมาตรฐานภาระงานทางวชิาการของผูด้ ารง

ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 ๒) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องภาระงานขัน้ต ่าของผู้ด ารงต าแหน่งทา ง
วชิาการและการเทยีบเคยีง ลงวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 ในการนี้ คณะฯ ไดเ้วยีนแจง้ขอ้บงัคบัและประกาศดงักล่าวใหค้ณาจารยร์บัทราบและถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตัแิลว้ดว้ย โดยจะมผีลต่อการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีดว้ย 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ และเสนอแนะว่า ขอ้บงัคบัดงักล่าว จะสง่ผลกระทบใหค้ณาจารยม์ภีาระงาน
เพิม่มากขึน้ ดงันัน้ ควรมกีารจดัระบบการท างานภายในคณะ และการวางแผนการขบัเคลื่อนการท างานใหม ่
ทัง้นี้ ควรมกีารประชมุคณาจารยเ์พือ่หารอืในเรือ่งนี้เป็นการเฉพาะต่อไป 

 



 ๔ 

๑.๖ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ไตรมาสท่ี ๑-๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดจ้ดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และด าเนินการเบกิจ่ายไปแล้วนัน้ จากการด าเนินการในไตรมาสที ่๑-๓ มผีลการ
ด าเนินงาน ดงันี้  
ประเภท ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม หมายเหตุ 

แผนรายรบั ๖,๒๔๓,๙๐๐ ๓๗๓,๙๕๐ ๖,๗๔๓,๙๐๐ ๒๗๓,๙๕๐ ๑๓,๖๓๕,๗๐๐  
ผลรายรบัจรงิ ๑,๕๕๒,๖๕๙.๕๖ ๓,๘๒๙,๒๒๐ ๒,๕๗๐,๔๔๙  ๗,๙๕๒,๓๒๘.๕๖  
แผนรายจา่ย ๓,๐๓๖,๖๕๐ ๓,๘๐๕,๓๐๐ ๔,๒๕๔,๒๕๐ ๔,๒๔๙,๖๐๐ ๑๕,๓๔๕,๘๐๐  
ผลรายจา่ยจรงิ ๑,๕๕๒,๖๖๐ ๓,๘๒๙,๒๒๐ ๒,๕๗๐,๔๔๙  ๗,๙๕๒,๓๒๙  

 
  จากตารางดังกล่าวข้างต้น การจัดท างบประมาณของคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็น
งบประมาณแบบขาดดุล (รายรบั < รายจ่าย) ดงันัน้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
ไดน้ าเงนิสะสมมาใชจ้ านวน ๑,๗๑๐,๑๐๐ บาท    
 

ทีป่ระชมุรบัทราบ และเสนอแนะว่า คณะฯ ควรมกีารพจิารณาแนวทางใหม ่ๆ ในการแสวงหารายได้
ใหม้ากขึน้ เชน่ การจดัฝึกอบรม เป็นตน้ 

 
๑.๗ การจดทะเบียนสมาคมสภาการศึกษาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรแ์ละสวสัดิการสงัคมไทย 
 ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดร้่วมกบัเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาสงัคมสงเคราะหศ์า

สตรและสวัสดิการสงัคม ในการจดัตัง้ “สมาคมสภาการศกึษาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการ
สงัคมไทย-สสสท หรอื Thai Association of Social Work and Social Welfare Education – TASWE นัน้ 
การจดทะเบียนได้ส าเร็จลงแล้ว เมื่อวนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ สมาคมจะจดัให้มกีารประชุม
สมาคม ครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ ในวนัที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๕๕ เพื่อพจิารณาแนวทางการด าเนินงานของสมาคม
ต่อไป 

  ทีป่ระชุมรบัทราบ และเสนอแนะว่า ควรมกีารจดัท าจดหมายขา่ว และจดัท า Web Site เพื่อ
เผยแพรส่มาคมใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ 

 
๑.๘ การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบนัการศึกษาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรฯ์ ครัง้ท่ี ๒ 

  เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรแ์ละสวสัดกิารสงัคม โดยมมีหาวทิยาลยัหวั
เฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิเป็นเจ้าภาพหลกั มีโครงการจะจดัประชุมประชุมทางวชิาการครัง้ที ่๒ เรื่อง “การ
เตรยีมความพรอ้มดา้นสวสัดกิารสงัคม และสงัคมสงเคราะหส์ู่ประชาคมอาเซยีน” ในวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน 
๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครัง้นี้ ได้รบังบประมาณสนับสนุนหลกัจาก
กองทุนส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม กระกรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และไดร้บังบ
สนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ และจากภาควิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์
มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 



 ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่๒/๒๕๕๕ 

  การรบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่๒/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
 มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่๒/๒๕๕๕  

โดยไมแ่กไ้ข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรือ่งสบืเนื่อง 

๓.๑ การเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาโทภาคพิเศษ ณ ศนูยล์ าปาง 
  ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดปริญญาโทภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทติย์) 
หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารและนโยบายสวสัดกิารสงัคม ณ ศูนยล์ าปาง 
ในปีการศกึษา ๒๕๕๕ นัน้  จากการคดัเลือกนักศึกษา มีผู้สอบผ่านการคดัเลือก และขึ้นทะเบียนเป็น
นกัศกึษา จ านวน ๒๙ คน ในการนี้ คณะฯ จะมกีารวางแผนเพือ่ใหก้ารใชจ้่ายในการจดัการเรยีนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัจ านวนนกัศกึษาทีร่บัเขา้ต่อไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
๓.๒ ผลการประเมินตนเองของผู้บริหารตามตวับง่ช้ีท่ี ๗.๑ ภาวะผู้น าของสภาสถาบนั 

และผู้บริหารทุกระดบั   
  ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้มกีารประเมนิตนเองของกรรมการประจ าคณะ และ
ผูบ้รหิาร ตามตวับ่งชี้ ๗.๑ ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้รหิารทุกระดับ  จากการตรวจประเมนิโดย
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิเมือ่วนัที ่๙-๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่า มผีลการประเมนิในระดบั ๔ คะแนนจาก 
๕ คะแนน อยู่ในระดบัด ีเมื่อรวมกบัผลการประเมนิตามตวับ่งชีอ้ ื่น ๆ ในองคป์ระกอบที ่๗ การบรหิารและ
การจดัการแลว้ พบว่า มผีลการประเมนิในองคป์ระกอบที ่๗ ทีค่ะแนน ๔.๓๐ อยูใ่นระดบัด ี

  ที่ประชุมรบัทราบ และเสนอแนะว่า ในการประเมนิผู้บรหิารครัง้ต่อไป ควรเปิดโอกาสให้
ประชาคม มสีว่นรว่มในการประเมนิดว้ย เพือ่ใหก้ารประเมนิมคีวามรอบดา้นมากยิง่ขึน้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรือ่งพจิารณา  

 ๔.๑ ขออนุมติัหลกัสตูรปริญญาตรีภาคภาษาองักฤษ - ศศ.บ. (สวสัดิการสงัคม) 
 ตามทีม่หาวทิยาลยั มนีโยบายในการขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิและเตรยีม

ความพรอ้มของมหาวทิยาลยัเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในปี ๒๐๑๕ โดยก าหนดใหทุ้กคณะ เปิดการเรยีนการ
สอนหลกัสตูรนานาชาตหิรอืหลกัสตูรภาษาองักฤษอยา่งน้อย ๑ หลกัสตูร ในปีการศกึษา ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป
นัน้ เพือ่ตอบสนองต่อนโยบายดงักล่าว คณะฯ จงึไดจ้ดัท าหลกัสตูรปรญิญาตรภีาคภาษาองักฤษ จ านวน ๑ 
หลกัสตูร คอื หลกัสตูรศลิป ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสวสัดกิารสงัคม (Bachelor of Arts in Social Welfare) 

 
 



 ๖ 

 หลกัสตูร ศศ.บ. (สวสัดกิารสงัคม) มหีน่วยกติรวม ๑๒๐ หน่วยกติ ประกอบดว้ย 
 ๑) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป      ๓๐  หน่วยกติ 
   ๑.๑) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์  ๙ หน่วยกติ 
   ๑.๒) กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร  ๑๕ หน่วยกติ 
   ๑.๓) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  ๖ หน่วยกติ 
 ๒) หมวดวชิาเฉพาะ       ๘๔  หน่วยกติ 
   ๒.๑) วชิาแกน     ๔๕ หน่วยกติ 
   ๒.๒) วชิาเอก     ๒๑ หน่วยกติ 
   ๒.๓) วชิาตามกลุ่มช านาญการ   ๑๘ หน่วยกติ 
 ๓) วชิาเลอืกเสร ี       ๖  หน่วยกติ 
 
 ส าหรบัวชิาตามกลุ่มช านาญการนัน้ จะประกอบดว้ยชุดวชิา คอื สวสัดกิารแรงงานขา้มชาต ิ

สวสัดกิารส าหรบังานพบิตัภิยั สวสัดกิารในงานยุตธิรรม  สวสัดกิารเพื่อสงัคมผูส้งูอายุ สวสัดกิารครอบครวั
และเดก็ สวสัดกิารในภาคสาธารณสุข และชุดประมวลความรู้  ส าหรบัการบรหิารจดัการนัน้ จะด าเนินการ
ในลกัษณะของโครงการพเิศษ/เลีย้งตวัเอง 

  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มคีวามคดิเหน็และมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

1) ควรมกีารส ารวจตลาด/ความสนใจในการเรยีนหลกัสตูร ศศ.บ. (สวสัดกิารสงัคม) อกีครัง้
กอ่นมกีารเปิดรบันกัศกึษา 

2) รายชือ่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร จ านวน ๕ คน ซ ้าซอ้นกบัหลกัสตูรอืน่ทีเ่ปิดอยูแ่ลว้ ดงันัน้ 
จึงควรมกีารจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ โดยจัดอาจารย์ที่ยงัไม่มชีื่อเป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรอืน่มาไวใ้นหลกัสตูรนี้ หรอืมกีารปรบัรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหม่
ทกุหลกัสตูร ซึง่วธิกีารหลงัอาจกระทบกบัหลกัสตูรที ่สกอ. รบัรองแลว้ 

3) คา่ใชจ้่ายต่อนกัศกึษาทีก่ าหนดไวว้่า นกัศกึษาไทย ๔๙๙,๑๗๐ บาท/คน/ปี และนักศกึษา
ต่างประเทศ ๕๗๕,๕๗๐ บาท/คน/ปี ถอืว่าว่าเป็นค่าใชจ้่ายทีส่งูมาก นัน้คอื จะต้องเกบ็
จากนักศกึษาคนละไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ปี จงึขอใหม้กีารทบทวนและค านวณ
คา่ใชจ้่ายใหมอ่กีครัง้ 

4) ควรมกีารวางแผนเตรยีมการในการจดัการเรยีนการสอน และการบรหิารจดัการ รวมทัง้
การเตรยีมอาจารยผ์ูส้อน โดยอาจพจิารณารบัอาจารยใ์หมท่ีส่ามารถสอนในหลกัสตูรนี้ได ้
หรอืสง่อาจารยไ์ปเรยีนเพือ่กลบัมาสอนในหลกัสตูรภาษองักฤษเป็นหลกั 

  มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีติเหน็ชอบในหลกัการในการเปิดหลกัสูตร ศศ.บ. 
(สวสัดกิารสงัคม) ภาคภาษาองักฤษ โดยขอใหม้กีารด าเนินการตามขอ้เสนอขา้งตน้ และเมื่อมคีวามพรอ้ม
แลว้ จงึใหเ้ปิดรบันกัศกึษาต่อไป 

 

 



 ๗ 

๔.๒ ขออนุมติัประกาศ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เร่ือง วิธีการจ่ายค่าตอบแทน           
แก่ผู้ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 
เนื่องจากทีผ่า่นมา การจ่ายเงนิคา่ตอบแทนกรรมการสอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จะจ่ายครัง้

เดยีว หลงัจากนกัศกึษาสง่เล่มวทิยานิพนธ์/สารนิพนธฉ์บบัสมบูรณ์แลว้ ซึง่นักศกึษาบางคนจะใชร้ะยะเวลา
ท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์นานนับตัง้แต่การสอบเค้าโครงไปจนถึงการสอบเล่มฉบบัสมบูรณ์ ซึ่งอาจไม่
สะดวกส าหรบัผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ทีม่าท าการสอบทัง้เคา้โครง และสอบเล่มฉบบัสมบูรณ์ถงึ ๒ ครัง้ แต่
ไม่ได้ร ับค่าพาหนะหรือค่าตอบแทนใด ๆ ทันที   ดังนัน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก   จงึเห็นควรเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ และเพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนัทกุหลกัสตูร จงึเหน็ควรจดัท าเป็นประกาศ เรื่อง วธิกีารจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูท้ าหน้าทีเ่ป็น
ทีป่รกึษาและกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ หรอืสารนิพนธ์ โดยแบ่งค่าตอบแทนส าหรบับุคลากรภายใน
คณะและผูท้รงคณุวุฒภิายนอก ดงันี้ 

๑) กรณีผูท้ าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาและกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ หรอืสารนิพนธ์ เป็น
บุคลากรของคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ใหจ้่ายค่าตอบแทนตามอตัราทีก่ าหนด หลงัจากนักศกึษาได้ส่ง
เล่มวทิยานิพนธ ์หรอืสารนิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ใหแ้กค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เรยีบรอ้ยแลว้  

๒) กรณีผูท้ าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาและกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ หรอืสารนิพนธ์ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้จ่าย
คา่ตอบแทนตามอตัราทีก่ าหนด โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ ครัง้ คอื 

 ครัง้ที ่๑   ใหจ้่ายในวนัสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์หรอืสารนพินธ์ 
 ครัง้ที ่๒  ใหจ้่ายในวนัสอบวทิยานิพนธ ์หรอืสารนิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติเห็นชอบประกาศ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์
เรือ่ง วธิกีารจ่ายคา่ตอบแทนแกผู่ท้ าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาและกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ หรอืสารนิพนธ์
ตามเสนอ  

 
๔.๓ ขออนุมติัค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพฒันามหาวิทยาลยัของคณะ/ศนูยล์ าปาง :  

ขออนุมตัโิครงการสนบัสนุนกจิกรรมนักศกึษา และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม จากกองทุน
คา่ธรรมเนียมการศกึษาเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั ของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖) จ านวน ๒ โครงการใหญ่ คอื 

 

๑) โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม  
ศนูยร์งัสิต 

 เป็นโครงการกจิกรรมนักศกึษาทางดา้นวชิาการ ประกนัคุณภาพ ส่งเสรมิคุณลกัษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงค์ และด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม รวมทัง้การบูรณาการกจิกรรมนักศกึษากับ
ความร่วมมอืทางวชิาการ จ านวน ๒๒ โครงการย่อย  รวมงบประมาณ จ านวน ๕๐๒,๐๐๐ บาท (หา้แสน
สองพนับาทถ้วน) โดยขออนุมตัิจากค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยัของคณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์ 

 มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณา มมีตอินุมตัคิ าขอตัง้งบประมาณโครงการสนับสนุน
กจิกรรมนกัศกึษา และการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม ศนูยร์งัสติ จากค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันา
มหาวทิยาลยัของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์จ านวน ๕๐๒,๐๐๐ บาท (หา้แสนสองพนับาทถว้น) 



 ๘ 

๒) โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม  
ศนูยล์ าปาง 
เป็นโครงการกจิกรรมนักศกึษาทางดา้นวชิาการ ศษิยเ์ก่า ส่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติ 

และด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น จ านวน ๑๒ โครงการย่อย  รวมงบประมาณ จ านวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท (สีแ่สนบาทถ้วน) โดยขออนุมตัจิากค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยั
ของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ศนูยล์ าปาง 
   

 มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณา มมีตอินุมตัคิ าขอตัง้งบประมาณโครงการสนับสนุน
กจิกรรมนักศกึษา และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ศูนยล์ าปาง จากค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการ
พฒันามหาวทิยาลยัของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ศนูยล์ าปาง จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สีแ่สนบาทถว้น) 
 
ปิดประชมุ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

 
 
 
 

สมชาย ไมตร ี/ บนัทกึการประชมุ 
รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ / ตรวจ 

 


