รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
๒. รศ.เล็ก สมบัติ
๓. รศ.กิตติยา นรามาศ
๔. อ.ดร.มาดี ลิม่ สกุล
๕. อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง
๖. รศ.ระพีพรรณ คาหอม
๗. ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
๘. นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์
๙. นางนภา เศรษฐกร
๑๐. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
๑๑. อ.ชลธิชา พันธุพ์ านิช
๑๒. นายสมชาย ไมตรี
๑๓. นางนิตยา ทองสุขดี

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั ิ
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
รองคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑. นางอัญชลี ศิลาเกษ
๒. นางปิ ยะฉัตร ชืน่ ตระกูล
๓. รศ.อภิญญา เวชยชัย

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ

เริม่ ประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งแจ้ง
๑.๑ ผลการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามที่ รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ มีกาหนดจะครบวาระการดารงตาแหน่ งคณบดีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มคี าสังที
่ ่ ๑๓๒๓/
๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๕ นัน้ บัดนี้ กระบวนการสรรหาฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มคี าสังที
่ ่ ๒๐๘๖/๒๕๕๕ ลง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่งตัง้ รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ ดารงตาแหน่ งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ต่ออีกวาระหนึ่ง ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป และในการนี้ คณะฯ ได้ขอให้ผบู้ ริหารทุกท่าน

๒
ได้ส รุ ป ผลการด าเนิ น งานส่ ง ให้ค ณะฯ เพื่อ ส่ ง มอบงานให้ก ับ ผู้บ ริห ารชุ ด ต่ อ ไป และรายงานต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑.๒ การคัดเลือก/บรรจุอาจารย์
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ทดแทนอัตราอาจารย์ท่ี
เกษียณ และอัตราทีไ่ ด้รบั เพิม่ นัน้ ในระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีผผู้ ่านการคัดเลือกมา
รายงานตัวเข้าปฏิบตั งิ าน จานวน ๑ คน คือ นางสาวธัญญาภรณ์ จันทรเวช ภาควิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ กลุ่ ม ช านาญการสัง คมสงเคราะห์ท างการแพทย์ (ต าแหน่ งเลขที่ ๕๘๘๗) ปริญญาตรี สัง คม
สงเคราะห์ ศ าสตรบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ , ปริญ ญาโท สัง คมวิท ยามหาบัณ ฑิต (สัง คม
วิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข วิชาเอกมานุ ษยวิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมารายงานเริม่ ปฏิบตั ิงาน เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
นอกจากนี้ ยังมีผทู้ ผ่ี ่านการคัดเลือก และผ่านการพิจารณาอนุ มตั จิ ากมหาวิทยาลัยแล้ว อยู่
ระหว่างการรายงานตัวปฏิบตั งิ าน จานวน ๒ คน และอยู่ระหว่างการจัดสอบคัดเลือกอีก ๒ อัตรา ส่วนการ
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดจ้างอาจารย์ผเู้ กษียณ ทดแทนการขาดแคลนอาจารย์ จานวน ๒ คน นัน้
ปรากฏว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๕ มีมติอนุมตั กิ รอบอัตราอาจารย์ประจาตามสัญญา ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา คือ รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑.๓ การจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โครงการจัดสอบตรง ปี การศึกษา ๒๕๕๖
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้จ ัด ให้ม ีการสอบคัด เลือก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง ปี การศึกษา ๒๕๕๖ โดยจัดสอบข้อเขียนไปแล้ว
เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีสถิตเิ กีย่ วกับการสอบดังนี้
ศูนย์
จานวนรับ
จานวนสมัคร
จานวนเข้าสอบ
อัตราการแข่งขัน
ศูนย์รงั สิต
๑๒๐
๔,๐๓๑
๓,๕๔๕
๒๙.๕ : ๑
ศูนย์ลาปาง
๕๐
๓๓๑
๒๖๐
๕.๒ : ๑
รวม
๑๗๐
๔,๓๖๒
๓,๘๐๕
๒๒.๔ : ๑
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กาหนดประกาศผลการสอบข้อเขียนในวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๕๖ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ทีป่ ระชุมรับทราบ

๓
๑.๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน ไตรมาสที่ ๔ –
สิ้ นปี งบประมาณ ๒๕๕๕
ตามทีค่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดั ทาคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ และด าเนิ น การเบิกจ่ า ยไปแล้ว นัน้ จากการด าเนิ น การในไตรมาสที่ ๑-๔ / สิ้น
ปี งบประมาณ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ประเภท
แผนรายรับ
แผนรายจ่าย
ผลรายรับจริง
ผลรายจ่ายจริง

ไตรมาส ๑
๖,๒๔๓,๙๐๐.๐๐
๓,๐๓๖,๖๕๐.๐๐
๑,๕๕๒,๖๕๙.๕๖
๑,๔๐๘,๐๐๑.๐๖

ไตรมาส ๒
๓๗๓,๙๕๐.๐๐
๓,๘๐๕,๓๐๐.๐๐
๓,๘๒๙,๒๒๐.๐๐
๓,๖๓๕,๕๕๘.๐๐

ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๖,๗๔๓,๙๐๐.๐๐
๒๗๓,๙๕๐.๐๐ ๑๓,๖๓๕,๗๐๐.๐๐
๔,๒๕๔,๒๕๐.๐๐ ๔,๒๔๙,๖๐๐.๐๐ ๑๕,๓๔๕,๘๐๐.๐๐
๒,๕๗๐,๔๔๙.๐๐ ๕,๘๑๖,๖๓๖.๐๓ ๑๒,๗๒๒,๙๓๓.๙๗
๒,๕๑๗,๐๖๐.๐๐ ๓,๘๒๗,๓๗๓.๐๐ ๑๑,๓๘๗,๙๙๒.๐๖

จากตาราง แม้ว่าคณะฯ จะตัง้ แผนรายจ่ายมากกว่าแผนรายรับ แต่เมือ่ ดาเนินการจริงพบว่า มี
รายรับจริง จานวน ๑๒,๗๒๒,๙๓๓.๙๗ บาท และรายจ่ายจริง จานวน ๑๑,๓๘๗,๙๙๒.๐๖ บาท โดยมีรบั
จริงมากกว่ารายจ่ายจริง จานวน ๑,๓๓๔,๙๔๑.๙๑ บาท
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑.๕ การจัดตัง้ กองทุนส่งเสริ มการวิ จยั คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ โดยการตราระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนวิจยั ของคณะ
พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุ นให้มกี องทุนวิจยั ของคณะ หรือหน่ วยงานอื่น ๆ ที่มฐี านะเทียบเท่าคณะ โดย
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุ นงบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุ นการดาเนินงานของกองทุนวิจยั คณะนัน้
บัดนี้ ฝ่ายวิจยั ของมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุ นการดาเนินงานของกองทุนวิจยั คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชือ่ บัญชีกองทุนส่งเสริมการวิจยั คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน ๖๐๒,๐๐๐
บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน) ในการนี้ คณะฯ จะดาเนินการออกประกาศ เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้จ่าย
เงินกองทุนดังกล่าวต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑.๖ อาจารย์ประจาคณะ ได้รบั โปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่ ง “ศาสตราจารย์”
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ม ีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๑๖๙๗๑ ลงวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งว่า ก.พ.อ. ในการประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มมี ติ
เห็นชอบให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ รศ.สุรพล ปธานวนิช ภาควิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่ ง “ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพัฒนา
แรงงานและสวัสดิการ” ตัง้ แต่วนั ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งได้เป็ นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รบั เรื่อง
ในการนี้ คณะฯ จะจัดให้มกี ารแสดงความยินดีกบั ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ปธานวนิช ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ

๔
๑.๗ ส่งผลงานอาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลนักวิ จยั รุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจาปี ๒๕๕๕
ตามที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้มปี ระกาศเรื่อง รางวัลนักวิจยั รุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ
ประจาปี ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยเปิ ดรับผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์ เพื่อ เสนอ
พิจารณาเข้ารับรางวัลนักวิจยั รุน่ ใหม่ดเี ด่นระดับคณะ และผูท้ เ่ี สนอผลงาน จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ นัน้ ในการนี้ มีอาจารย์ของคณะฯ จานวน ๑ คน ได้เสนอผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว คือ อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยส่งผล
งานวิจยั เข้ารับพิจารณา จานวน ๕ เรือ่ ง และเอกสารเผยแพร่ผลงานทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
นักวิจยั ดีเด่นระดับคณะ จะได้รบั โล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัล จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจะ
มอบให้ในงานวันนักวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๕
มติ ที่ ประชุ ม ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ว มีม ติเ ห็น ชอบ ในการส่ ง ผลงานทางวิช าการของ
อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง เพือ่ พิจารณาเข้ารับรางวัลนักวิจยั รุน่ ใหม่ดเี ด่นระดับคณะ ในครัง้ นี้
๑.๘ ผลการอนุมตั ิ หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิ การมหาบัณฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศ าสตร์ โดยกลุ่ม ชานาญการพัฒ นาแรงงานและสวัสดิการ ได้
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต ให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (มคอ.๒) เสนอมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเปิ ดใช้หลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ ในปี การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ นัน้ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติอนุ มตั หิ ลักสูตรดังกล่าว และส่งให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ และแจ้งสานักงาน ก.พ. เพือ่ พิจารณารับรองคุณวุฒแิ ล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๑.๙ การจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๕๙ ปี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีกาหนดจัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๕๙ ปี ในวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะมีทงั ้ พิธที างศาสนา และการประชุมวิชาการเหมือนเช่นทุกปี ทผ่ี ่านมา และหลังจาก
การจัดงานแล้ว จะมีการเตรียมงานต่อเนื่องเพื่อจัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๗ ซึง่ จะเป็ นการจัดงานใหญ่กว่าทุกปี โดยจะมีการจัดทาบันทึกประวัตศิ าสตร์ของคณะฯ ใน
รอบ ๖ ทศวรรษ ด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๒๐. การเสนอรับเป็ นเจ้าภาพจัดประชุม APASWE ๒๐๑๕
ตามทีค่ ณบดี ได้เข้าร่วมประชุม Board Members ของ Asian and Pacific Association for
Social Work Education (APASWE) เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศญี่ปุ่น นัน้ ในการ
ประชุมครัง้ นี้ คณบดี ขอเสนอให้ประเทศไทย รับเป็ นเจ้าภาพจัดประชุม APASWE ระดับภูมภิ าค ในปี
๒๐๑๕ ซึ่งทางสมาคมจะเปิ ดให้ประเทศต่าง ๆ เสนอรับเป็ นเจ้าภาพในต้นปี ๒๐๑๓ นอกจากนี้ ประเทศ
ฟิ ลิป ปิ น ส์ ยังได้เ ชิญคณบดี ในฐานะผู้แ ทนสถาบัน การศึกษาสังคมสงเคราะห์ ผู้แ ทนสมาคมนักสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย และผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม/กระทรวง

๕
การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ เข้าร่วมประชุม Social Work Consortium ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศฟิลปิ ปิ นส์ ซึง่ การประชุมครัง้ นี้ จะเสนอให้ประเทศไทย รับเป็ นศูนย์กลางในการ
ฝึ กอบรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (Training Center) ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕
การรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕
โดยไม่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งสืบเนื่อง
๓.๑ การปรับหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิ ต พ.ศ.๒๕๕๖
ตามทีค่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ด มศึก ษา (TQF) ส่ ง ให้ม หาวิท ยาลัย ไปแล้ ว และ
มหาวิทยาลัย ได้เลื่อนกาหนดเปิ ดใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่พร้อมกันทัง้ มหาวิทยาลัย จากเดิมปี การศึกษา
๒๕๕๕ เป็ นในปี การศึกษา ๒๕๕๖ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครัง้ ที่ ๒/
๒๕๕๕ เมื่อวัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้เสนอให้ม ีการทบทวนหลักสูตร สส.บ. ฉบับปรับปรุงใหม่
เนื่องจากเห็นว่ามีจานวนรายวิชาเลือกมากเกินไปซึง่ อาจส่งผลกระทบภาระงานของคณาจารย์นนั ้ ในการนี้
ภาควิชา/กลุ่มชานาญการ ได้นาหลักสูตร/รายวิชากลับไปพิจารณาแล้ว มีการปรับปรุงร่า งหลักสูตรอีกครัง้
โดยไม่กระทบต่อสาระสาคัญหลักและโครงสร้างหลักสูตรฉบับทีผ่ ่านการพิจารณาจากทีป่ ระชุมกรรมการ
ประจาคณะฯ ไปแล้ว และการปรับปรุงครัง้ นี้ ได้ผ่านการพิจารณากลันกรองจากที
่
ป่ ระชุมคณะกรรมการ
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้ว โดยสรุปการปรับปรุงหลัก ๆ ดังนี้
๑) การปรับชือ่ /คาอธิบายรายวิชา การยุบรวม/ปิ ดรายวิชาทีม่ เี นื้อหาซ้าซ้อน/ใกล้เคียงกัน
โดยมีการปรับใหม่ในรายวิชาบังคับทางด้านการวิจยั วิชาโททางการพัฒนาชุมชน วิชาโทสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ และวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็ นต้น
๒) แก้ไขชื่อหลักสูตรวิช าโทการบริหารงานกระบวนการยุติธ รรม จากที่เคยขออนุ ม ตั ิ
เปลี่ยนแปลงเป็ นหลักสูตรวิชาโทสังคมสงเคราะห์ในระบบงานยุติธรรม เปลี่ยนอีกครัง้ เป็ น “วิชาโทการ
บริหารงานยุตธิ รรม (Minor Program in Justice Administration)” โดยมีอกั ษรย่อ คือ ยธ. และ JA
๓) แก้ไขมาตรฐานการเรียนรูท้ างด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเพิม่ เติมทางด้านจริยธรรม
ทางวิชาชีพ จริยธรรมทางการวิจยั เข้าไปด้วย
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติเ ห็น ชอบในการปรับ ปรุ ง ร่ า งหลัก สูตรสัง คม
สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๖ ครัง้ นี้

๖
๓.๒ ขออนุมตั ิ หลักสูตรปริ ญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ - ศศ.บ. (สวัสดิ การสังคม)
ตามทีท่ ป่ี ระชุมกรรมการประจาคณะฯ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม (Bachelor of
Arts in Social Welfare) ภาคภาษาอังกฤษ ในปี การศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อนโยบาย
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็ นนานาชาติ และเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ นัน้ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
การปรับแก้งบประมาณในการดาเนินการ เมือ่ เสร็จแล้วจักได้สง่ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอให้แก้ไขชือ่ ชุดวิชาสวัสดิการสังคมเพือ่ สังคมผูส้ งู อายุ เป็ นชุดวิชา
“สวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ”
๓.๓ การปรับปรุงพื้นที่ อาคารคณะฯ ชัน้ ๓ ท่าพระจันทร์ และชัน้ ๑ ศูนย์รงั สิ ต
ตามทีค่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีโครงการจะปรับปรุงพืน้ ทีอ่ าคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ชัน้ ๑ ศูนย์รงั สิต เป็ นพื้นทีก่ จิ กรรมนักศึกษา โดยใช้งบประมาณจากค่าสินไหมทดแทนน้ าท่วม ประมาณ ๓.๕
ล้า นบาท และปรับ ปรุ ง ชัน้ ๓ ท่ า พระจัน ทร์ เป็ น ห้อ งบรรยาย และห้อ งคอมพิว เตอร์ ส ารสนเทศ โดยใช้
งบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาของคณะฯ ประมาณ ๒.๙ ล้านบาทนัน้ บัดนี้
การจัดซื้อจัดจ้างได้เสร็จสิ้น และบริษัทผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ได้เริม่ เข้าดาเนินการปรับปรุงพื้นทีแ่ ล้ว โดยการ
ดาเนินงานจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ส่วนโครงการปรับปรุงพืน้ ทีท่ า่ พระจันทร์ ชัน้ ๕+หลังคา
และ ชัน้ ๑-๒-๓ ส่วนทีเ่ ป็ นห้องพักอาจารย์/สานักงานนัน้ อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั งิ บประมาณจากมหาวิทยาลัย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๓.๔ การประชุมวิ ชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ ระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๒
ตามที่เ ครือ ข่ า ยสถาบัน การศึก ษาสัง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ แ ละสวัส ดิก ารสัง คม โดยมี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็ นเจ้าภาพหลัก ได้กาหนดจัดประชุมประชุมทางวิชาการครัง้ ที่ ๒
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ส่ปู ระชาคมอาเซียน” ในวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ นัน้ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ได้เตรียมการพร้อมแล้ว โดยมีคณาจารย์ของคณะฯ เข้าไปมีสว่ นร่วมโดยเฉพาะการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นการ
อ่านผลงานทางวิชาการทีจ่ ะนาเสนอในทีป่ ระชุม รวมทัง้ การสมัครเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอให้มกี ารแจ้งข่าวให้คณาจารย์ทราบอีกครัง้ เพื่อพิจารณาเข้าร่วม
ประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่ งพิจารณา
๔.๑ ขออนุมตั ิ ปรับหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ การเลื่อนขัน้ เงิ นเดือนของบุคลากรสาย
วิ ชาการ
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศ าสตร์ ได้ม ีการประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของบุ คลากรสาย
วิชาการ เพือ่ พิจารณาความดีความชอบ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั กิ ารเลื่อนขัน้ เงินเดือนทีก่ าหนด
ไว้นัน้ เนื่องจากทีผ่ ่านมาพบว่า ผลประเมินการปฏิบตั งิ านในภาพรวม จะมีค่า คะแนนเฉลีย่ ในภาพรวมอยู่

๗
ในระดับต่ากว่าความเป็ นจริงมาก ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า สาเหตุหลักน่ าจะมาจากการกาหนดเกณฑ์
ประเมินทีม่ กี ารกาหนดค่าคะแนนทีต่ ่าเกินไปในบางหมวด โดยเฉพาะหมวดการสอน ดังนัน้ คณะฯ โดยการ
เสนอของทีป่ ระชุมคณาจารย์ จึงได้แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อปรับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ซึง่ คณะฯทางาน ได้
ดาเนินการยกร่างหลักเกณฑ์ฯ ทีป่ รับใหม่เสร็จเรียบร้อย และนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารบริหาร
ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมีกาหนดจะนาเข้าไปพิจารณาร่วมกัน
ในที่ป ระชุ ม คณาจารย์ อีก ครัง้ ในวัน ที่ ๒๙ พฤศจิก ายน ๒๕๕๕ ที่จ ะถึง นี้ แต่ เ นื่ อ งจากคณะฯ ต้อ ง
ประเมินผลปฏิบตั กิ ารของบุคลากร ส่งให้มหาวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนัน้ จึงขอนาร่าง
หลักเกณฑ์ฯ เสนอทีป่ ระชุมกรรมการประจาคณะฯ เพื่อขออนุ มตั ใิ นหลักการไปก่อน และจะมีการแก้ไขอีก
ครัง้ หลังจากการประชุมคณาจารย์แล้ว ก่อนนาไปประกาศใช้ต่อไป
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มกี ารปรับปรุง หลักเกณฑ์แ ละแนว
ปฏิบตั กิ ารเลื่อนขัน้ เงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ โดยในรายละเอียดนัน้ ขอให้เสนอทีป่ ระชุมคณาจารย์
เป็ นผูพ้ จิ ารณา ทัง้ นี้ ขอให้ยดึ ถือหลักเกณฑ์ตามประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั น้ ต่ า
ของผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ และการเทียบเคียง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และเอกสารแนบท้าย
ประกาศ เป็ นแนวทางในการจัดทาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารเลื่อนขัน้ เงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ
ของคณะฯ ด้วย
๔.๒ ขออนุมตั ิ ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เกี่ยวกับโครงการบริ การสังคม :
๔.๒.๑ เรือ่ ง การบริหารโครงการบริการสังคม พ.ศ....
๔.๒.๒ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริการสังคม พ.ศ....
๔.๒.๓ เรือ่ ง กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ พ.ศ....
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้บรรจุ วาระการประชุม กรรมการประจ าคณะฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ปิ ระกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เกีย่ วกับโครงการบริการสังคม จานวน ๓ ฉบับข้างต้น
นัน้ เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้
พิจารณากลันกรองแล้
่
ว มีมติให้ปรับแก้ไขร่างประกาศดังกล่าว ดังนัน้ จึงขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๔.๓ ขออนุมตั ิ ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน
สนับสนุนการจัดทาสื่อการสอน พ.ศ.๒๕๕๕
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตราระเบียบว่าด้วยทุนสนับสนุ นการเขียนตาราและการ
จัดทาสือ่ การสอน พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ และกาหนดให้ทกุ คณะ กาหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรทุนส่งให้มหาวิทยาลัย นัน้ เพือ่ ให้การจัดสรรทุนมีความเหมาะสมและเป็ นไปตามระเบียบข้างต้น จึง
เห็น ควรจัดให้ม ีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัด สรรทุนสนับสนุ น การจัดทาสื่อการสอน ประกอบด้ว ย
ขัน้ ตอนการจัดสรรทุน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการทีจ่ ะให้การสนับสนุ น และการรายงานผลการ
จัดสรรทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทาสือ่ การสอน พ.ศ.๒๕๕๕

๘
๔.๔ ขออนุมตั ิ ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิ ทยาลัยของคณะฯ ศูนย์ลาปาง
ขออนุ ม ัติ โ ครงการฝึ ก ภาคปฏิ บ ั ติ และการนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา ศู น ย์ ล าปาง จากกองทุ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ปี งบประมาณ
๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) จานวน ๖ โครงการ รวมจานวน ๗๘๘,๖๐๐ บาท คือ
๔.๔.๑ โครงการฝึกภาคปฏิบตั ิ ๑ (รายวิชา สค.๒๐๒)
จานวน ๒๔๖,๘๐๐ บาท
๔.๔.๒ โครงการฝึกภาคปฏิบตั ิ ๒ (รายวิชา สค.๓๐๑)
จานวน ๑๘๙,๔๐๐ บาท
๔.๔.๓ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนา (รายวิชา สค.๒๐๑)
จานวน ๒๖๘,๔๐๐ บาท
๔.๔.๔ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๒๔,๐๐๐ บาท
๔.๔.๕ โครงการปจั ฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ ที่ ๔
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๔.๔.๖ โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๑
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
รวมทัง้ สิน้
จานวน ๗๘๘,๖๐๐ บาท
ทีป่ ระชุมพิจารณา ได้ให้ขอ้ สังเกตต่อโครงการศึกษาดูงานและสัมมนา (รายวิชา สค.๒๐๑)
(๔.๔.๓) งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ จานวน ๒๖๘,๔๐๐ บาท ว่า เนื่องจากการศึกษาดูงานตามรายวิชา รายวิชา
สค.๒๐๑ จะเป็ นการเช่าเหมารถพานักศึกษาทัง้ หมด จานวน ๑๑๐ คน ไปศึกษาดูงานนอกพืน้ ทีท่ ่ีห่างไกล
ต่อเนื่ องกัน ๖ วัน โดยมีค่า ใช้จ่า ยส่วนมากเป็ น ค่า เช่าเหมารถ (จ านวน ๑๕๖,๐๐๐ บาท) และค่าที่พ กั
(จานวน ๙๐,๐๐๐ บาท) นัน้ น่าจะส่งผลกระทบหลายอย่าง เช่น องค์ความรูจ้ ากการศึกษาดูงานทีน่ ักศึกษา
จะได้รบั ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของนักศึกษา ศูนย์รงั สิต
ความปลอดภัยในการนานักศึกษาจานวนมากออกนอกพืน้ ที่ และผลกระทบต่อการเรียนการสอนรายวิชาอื่น
เป็ นต้น ดังนัน้ จึงเห็นควรมีการทบทวนทัง้ วิธกี ารจัดการศึกษาดูงาน และงบประมาณค่าใช้จ่าย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดงั ต่อไปนี้
๑) อนุ มตั โิ ครงการ และงบประมาณ จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง :
๑.๑) โครงการฝึกภาคปฏิบตั ิ ๑ (รายวิชา สค.๒๐๒) จานวน ๒๔๖,๘๐๐ บาท
๑.๒) โครงการฝึกภาคปฏิบตั ิ ๒ (รายวิชา สค.๓๐๑) จานวน ๑๘๙,๔๐๐ บาท
๑.๓) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๑ปี การศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๒๔,๐๐๐ บาท
๑.๔) โครงการปจั ฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ ที่ ๔
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๕) โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๑
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒) อนุมตั ใิ นหลักการ โครงการศึกษาดูงานและสัมมนา (รายวิชา สค.๒๐๑) โดยขอให้
แก้ไขดังต่อไปนี้ ก่อนเสนอขออนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัย
๒.๑) แก้ไขวิธกี ารจัดการศึกษาดูงาน ตามรายวิชา สค.๒๐๒ โดยขอให้เป็ นวิธีการ
เดียวกับการศึกษาดูงานของนักศึกษา ศูนย์รงั สิต คือ การนานักศึกษาไปศึกษา
ดูงาน ๑ ครัง้ และนักศึกษาแบ่งกลุ่มไปศึกษาดูงานเอง ๓-๔ ครัง้ และนาผล
การศึกษาดูงานแต่ละครัง้ สลับเข้าสัมมนา
๒.๒) หน่วยงาน/องค์กร/สถานทีศ่ กึ ษาดูงาน ขอให้อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดลาปาง-เชียงใหม่
หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยขอให้มคี วามหลากหลายของหน่ วยงาน ทัง้ องค์กร
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชน/ภาคประชาชน

๙
๒.๓) ขอให้ปรับลดงบประมาณลง โดยอาจคานวณตามค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ศูนย์
รังสิต ทีม่ คี า่ ใช้จ่ายทัง้ หมดต่อนักศึกษา จานวน ๑,๐๐๐ บาท ซึง่ เมือ่ คานวณ
สาหรับนักศึกษาลาปางแล้ว จะมีงบประมาณสาหรับการศึกษาดูงานทัง้ หมด
(๑๑๐ คน x ๑,๐๐๐ บาท) จานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้ อาจเพิม่ ค่าใช้จา่ ย
สนับสนุนการเดินทางของนักศึกษาแต่ละกลุ่มเข้าไปด้วย
๔.๕ ขออนุมตั ิ ตวั บ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของคณะฯ ปี การศึกษา ๒๕๕๕
ด้ว ยมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ข อให้คณะ/หน่ ว ยงาน เสนอตัว บ่ งชี้คุณภาพที่ส ะท้อน
อัตลักษณ์ ของคณะ/หน่ วยงาน เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี การศึกษา
๒๕๕๕ ในการนี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ขอเสนอตัวบ่งชี้ท่เี ป็ นอัตลักษณ์ ของคณะฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ตัวบ่งชีท้ ส่ี ะท้อนอัตลักษณ์ของคณะฯ ใช้ต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้ว จานวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ
๑.๑) สค.๑ ระดับค่านิยมทีจ่ าเป็ นต่อการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษา
ปริญญาตรี
๑.๒) สค.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ที่ทางานจัด บริการแก่ม นุ ษ ย์ (Human
service) ต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ด้งานทา และประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี
๑.๓) สค.๓ ร้อยละของผลงานวิจยั ของคณาจารย์ทก่ี ระทากับประชากรกลุ่มเป้าหมาย
หรือทีส่ ง่ ผลต่อกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ต่อผลงานวิจยั ทัง้ หมด
๒) ตัว บ่ งชี้ องค์ป ระกอบที่ ๙๗ องค์ป ระกอบอัตลักษณ์ (สมศ.) เป็ น ตัว บ่งชี้ท่ีสะท้อน
อัตลักษณ์ของคณะฯ และสอดคล้องกับตัวบ่งชีข้ องมหาวิทยาลัย จานวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ
๒.๑) สมศ.๑๖ จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
๒.๒) สมศ.๑๗ ความเป็ นธรรม
๒.๓) Green Campus
๒.๔) การบริการชุมชนผ่านการเรียนการสอน (Service Learning)
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติใ ห้ ค วามเห็ น ชอบตัว บ่ ง ชี้ท่ีส ะท้ อ น
อัตลักษณ์ของคณะฯ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ ตามเสนอ
ปิ ดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

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

