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เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระ 1 เร่ืองแจ้ง 
  
 1.1  พธีิพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2552 

ตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ไดเ้สนอถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการ
บริหารงานยุติธรรม แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา และสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติ
เห็นชอบตามท่ีเสนอ และได้ถวายปริญญาฯ ในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2552   
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 สิงหาคม 2553 เรียบร้อยแลว้ 

  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
1.2  การเกษียณ/บรรจุ คณาจารย์ และบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2553 มีคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เกษียณอายุราชการ จ านวน 5 คน ต าแหน่ง

อาจารย์ 3 คน คือ รศ.วนัทนีย ์ วาสิกะสิน รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์  และ รศ.ดร.สุวจัฉรา  เป่ียมญาติ และ
ต าแหน่งพนกังานสถานท่ี 2 คน คือ นายบุญเลิศ  ปุยศิริ และนายชวน สนน่ิม  

ทั้งน้ี รศ.ดร.สุวจัฉรา  เป่ียมญาติ ได้รับอนุมติัจากมหาวิทยาลยัให้ต่ออายุราชการไปอีก 5  ปี ซ่ึงจะถึง
ก าหนดเกษียณราชการอีกคร้ังเม่ืออาย ุ65 ปี   

ปัจจุบนัคณะฯ มีอตัราต าแหน่งอาจารยว์่าง 6 อตัรา และเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2553  นางสาวณัฏฐพชัร  
สโรบล ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจา้งจากมหาวิทยาลยัไดม้ารายงานตวัเขา้ปฏิบติังาน ในต าแหน่งอาจารยภ์าควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทัว่ไป  จึงคงเหลืออตัราวา่งอีก 5 อตัรา ท่ีไดก้ลบัคืนมา
จากการเกษียณอายรุาชการ ประกอบดว้ย กลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทัว่ไป 1 อตัรา  กลุ่มช านาญการ
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์2 อตัรา กลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา  1 อตัรา และกลุ่มช านาญ
การพฒันาแรงานและสวสัดิการ 1 อตัรา โดยท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีมติให้
อตัราอาจารยท่ี์เกษียณอายรุาชการในกลุ่มช านาญใดให้กลบัมาบรรจุในกลุ่มช านาญนั้น ภายหลงัจากรับเขา้มาเป็น
อาจารยแ์ลว้จึงจะท าการเกล่ียอตัราและภาระงานสอนกนัอีกคร้ัง ส าหรับการก าหนดคุณสมบติัให้วิเคราะห์จาก
ลกัษณะงานและภาระงานสอนท่ีเป็นวิชากลางของคณะฯ เป็นอนัดบัแรก และให้ก าหนดคุณสมบติัในสาขาหรือ
ความเช่ียวชาญในกลุ่มช านาญการนั้น ๆ เป็นอนัดบัรองลงมา ทั้งน้ีให้ค  านึงวุฒิการศึกษาขอให้ก าหนดเป็นวุฒิ



 3 

การศึกษาระดบัปริญญาเอกเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและภาระงานอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกดว้ย  

  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 1.3  การจัดสัมมนาคณาจารย์ 
คณะฯ ก าหนดจดัโครงการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 เป็นการสัมมนา

คณาจารย ์ระหวา่งวนัท่ี 28 – 30 ตุลาคม 2553 ณ ค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นและร่วมก าหนดทิศทางการพฒันาดา้นวิชาการ ดา้นบริการสังคม ดา้น
การบริหารจดัการคณะฯ และดา้นกิจกรรมนกัศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท า  แผนกลยุทธ์คณะฯ ฉบบัท่ี 
11 และก าหนดจดัโครงการสัมมนาเพื่อพฒันาหลกัสูตรปริญญาตรี ผูรั้บผิดชอบคือ ผูอ้  านวยการโครงการปริญญา
ตรี ระหวา่งวนัท่ี 19-21 ตุลาคม 2553 ในหวัขอ้เร่ือง  มคอ. โครงสร้างหลกัสูตร การปรับวิชาโท ความซ ้ าซ้อนของ
เน้ือหารายวชิา  การแบ่งกลุ่มการสอน (Section Group) การใชแ้นวการบรรยายร่วมกนั (course outline) โดยวิชาท่ี
ใช้แนวการบรรยายร่วมกนันั้นให้มีการออกขอ้สอบเป็นชุดเดียวกนั ทั้งน้ีการพิจารณาการแบ่งกลุ่มการสอน ให้
ค  านึงถึงตวัช้ีวดัของการประกนัคุณภาพการศึกษา และการสอนในแต่ละวิชาหากเป็นไปไดใ้ห้เป็นการสอนร่วม
ระหว่างอาจารย์ผูใ้หญ่และอาจารย์รุ่นน้องท่ีรับเข้ามาใหม่ ทั้ งน้ีเพื่อรองรับ TQF ตามท่ี สกอ. จะเร่ิมให้ทุก
สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการในปีการศึกษา 2555 

   

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.4  การประชุมเครือข่ายสมาคมสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสังคม 
การประชุมเครือข่ายสมาคมสถาบนัการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสังคม โดยคณะฯ 

ร่วมกบัคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสังคม มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย และคณะ/มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ภายในประเทศท่ีมีการเปิดสอนในหลกัสูตรสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการ เพื่อร่วมกนัจดัท ามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัสาขาวิชา (มคอ.1 ) เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซ่ึงคณะฯ 
ไดมี้การจดัประชุมแล้ว 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2553 และวนัท่ี 18 กนัยายน 2553 เพื่อก าหนดมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสังคม และก าหนดไวว้า่จะจดัคร้ังท่ี 3 
ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2553  

ส าหรับ พระราชบญัญติัวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ไดรั้บแจง้จากสมาคมนกัสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย วา่ก าลงัอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หากผา่นท่ีประชุมคณะรัฐมาตรีแลว้ นกัสังคมสงเคราะห์
ทุกคนตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพเป็นนกัสังคมสงเคราะห์ เช่นเดียวกบั ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความ  และตอ้งมี
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการพลกัดนั อาทิ สมาคมนกัสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  

  

ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.5 โครงการจัดประชุมนานาชาติ University – Community Engagement Conference,  2011  
มหาวิทยาลยัรับเป็นเจา้ภาพร่วมในการจดัประชุมทางวิชาการ ระหวา่ง UCES กบั USM ในปี ค.ศ.2011 

สถานท่ีจดัประชุมท่ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากการเขา้ร่วมประชุมทางวิชาการของ
คณาจารยภ์าควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่ีเขา้ร่วมประชุมสัมมนา University-Community Engagement for 
Sustainability ณ เมืองปีนงั ประเทศมาเลเซีย ในระหวา่งวนัท่ี 22 - 27 พฤศจิกายน 2552  นอกจากนั้น คณาจารย์
ของคณะฯ ยงัไดเ้ยี่ยมชมกิจการของ School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia  ผลจากการเขา้ร่วม
ประชุมท่ีประชุมได้มีข้อเสนอให้คณะฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในคร้ังต่อไป ปี ค.ศ.2011 ในนาม
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัตอบรับการร่วมเป็นเจา้ภาพแล้ว สถานท่ีจดัคาดว่าจดัท่ี มธ. ศูนย์
ล าปาง ซ่ึงทาง UCES กบั USM ไดน้ดัหมายท่ีจะมาปรึกษาหารือเตรียมการ ในเดือน พฤศจิกายน 2553 ในส่วน
ของคณะฯ ไดข้อให ้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติพร ศิริพนัธ์ พนัเสน เป็นหวัหนา้คณะท างานในการจดัการประชุม 
ส าหรับค่าใชจ่้าย UCES กบั USM จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการจดังานทั้งหมด 

  

ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอว่าหากอาจารยท์่านใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมในโอกาสต่าง ๆ ขอให้
จดัท ารายงานไวเ้ป็นขอ้มูลในเชิงบริหารและเผยแพร่ใหท้ราบโดยทัว่กนัดว้ย 
 
ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่2/2553 

 การรับรองรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 23 
มีนาคม 2553  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจาณาแลว้ มีมติรับรายงานการประชุมโดยไม่แกไ้ข  
 

ทั้งน้ี ประธานขอหารือท่ีประชุม เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีมาจากต าแหน่งนายกสมาคม
นักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เน่ืองจากมีการเปล่ียนผูด้  ารงต าแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ จึงขอหารือวา่ควรด าเนินการอยา่งไร    

 
ท่ีประชุมมีมติให้ทาบทามผูด้  ารงต าแหน่งนายกสมาคมนกัศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเสนอ

แต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าคณะฯ ในต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพิ่มอีก 1 ต าแหน่ง   
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง 

 3.1  การปรับปรุงหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 
ตามท่ีคณะฯ ขอปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรสังคม

สงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต 2) หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบาย
สวสัดิการสังคม 3) หลักสูตรพฒันาชุมชนมหาบัณฑิต 4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
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บริหารงานยุติธรรม และ 5) หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม นั้น ไดรั้บ
อนุมติัจากมหาวิทยาลยัเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีคณะฯ ไดด้ าเนินการจดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ท่ีไดจ้ดัประชุมไปแลว้ 2 คร้ัง และคาดวา่จะจดัคร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2553 

 

ท่ีประชุมรับทราบ และใหข้อ้สังเกต/ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. การเปิดสอนในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกของคณะฯ ควรเปิดเป็นลกัษณะ 2 Tract เน่ืองจากผูท่ี้เขา้มา

ศึกษาส่วนใหญ่เขา้มาศึกษาเพื่อการปรับวุฒิมากกว่าศึกษาแลว้น าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง แต่ปัจจุบนัสังคมมี
ความตอ้งการผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีสามารถไปปฏิบติังานไดจ้ริงมากยิ่งข้ึน คณะฯ ควรจะเป็น
ตน้แบบในการจดัการศึกษาในรูปแบบ Research Program อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รต่าง ๆ มากข้ึน  

2. การใชช่ื้อปริญญาบตัรของ มธ. ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัช่ือปริญญาบตัรภาษาไทยกบัภาษาองักฤษไม่ตรงกนั 
อาทิ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาชุมชนมหาบณัฑิต) M.Sc. (Rural Development Planning) ในการปรับปรุง
หลกัสูตรควรค านึงถึงช่ือปริญญาบตัรให้มีความสอดคลอ้งกนัดว้ย 
    

 3.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ/ภาควชิา ปีการศึกษา 2552 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยั ไดม้าตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา

ของคณะฯ เม่ือวนัท่ี 5 - 6 สิงหาคม 2553 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.16  คุณภาพในระดบั ดี และท่ีประชุมคณาจารยแ์ละ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้เสนอมาตรการทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อ
เตรียมการประกนัคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป คือก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาใหม่
โดยให้รองคณบดีทุกฝ่ายเขา้มาเป็นกรรมการและแบ่งภาระงานรับผิดชอบตามองค์ประกอบโดยมีคณบดีเป็น
ประธาน รองคณบดีฝ่ายวชิาการเป็นรองประธาน ทั้งน้ีใหร้องคณบดีแต่ละฝ่ายรับผดิชอบตามองคป์ระกอบดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
องคป์ระกอบท่ี 2 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยัและหวัหนา้ภาควชิา 
องคป์ระกอบท่ี 3 ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการนกัศึกษา 
องคป์ระกอบท่ี 4 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั 
องคป์ระกอบท่ี 5 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
องคป์ระกอบท่ี 6 ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการนกัศึกษา 
องคป์ระกอบท่ี 7 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
องคป์ระกอบท่ี 8 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
องคป์ระกอบท่ี 9 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั 

ทั้งน้ีให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายยึดภาระงานท่ีรับผิดชอบตามองค์ประกอบท่ีก าหนดในการวาง
แผนการท างานตามตวัช้ีวดั (KPI) และสามารถให้คณาจารยเ์ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน
และตวัช้ีวดั และให้จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี จดัท าฐานขอ้มูลของคณะฯ เพื่อเป็นสนับสนุนการประกนั
คุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
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ท่ีประชุมรับทราบและใหข้อ้สังเกต/ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. การตีพิมพ ์Citation ท่ีมีนอ้ยมากนั้น ควรจดัหากองทุนสนบัสนุนเป็นค่าตีพิมพส์ าหรับอาจารยท่ี์ตีพิมพ์

เป็นภาษาองักฤษหรือไดรั้บการอา้งอิง   
2.  จดัท าฐานขอ้มูลการบริหาร ฐานขอ้มูลอาจารย ์ขอ้มูลทางการเงิน ในส่วนของฐานขอ้มูลการบริหาร

สืบเน่ืองจากคณบดี ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ได้อนุมติัให้ด าเนินการพฒันาระบบฐานขอ้มูล 2 ระบบ คือ  
ระบบงานสารบรรณ ซ่ึงได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก าลังด าเนินการจัดท าระบบการรายผลการ
ปฏิบติังานส าหรับอาจารย ์เม่ือจดัท าระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วจะไดฐ้านข้อมูลท่ีสามารถให้อาจารยทุ์กท่านและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถกรอกขอ้มูลทางวชิาการต่าง ๆ Update ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง     

3. ควรมีการจา้งอาจารยผ์ูเ้กษียณอายรุาชการเพื่อแกปั้ญหาสัดส่วนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์/คน้ควา้อิสระ 

4. จดัท าแผนงานประจ าปี นอกเหนือจากแผนงบประมาณประจ าปี ประเมินผลและติดตามผลการท างาน
เป็นระยะในทุกภาคส่วน และการจดัท าแผนงานควรเช่ือมโยงกบัวสิัยทศัน์ของคณะดว้ย 
  

3.3 การเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทภาคพเิศษ ณ ศูนย์ล าปาง 
ตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2553 อนุมติัให้เปิดการเรียนการสอนระดบั

ปริญญาโทภาคพิเศษ หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวสั ดิการ
สังคม ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป คณะฯ ไดด้ าเนินการเสนอขออนุมติั
ต่อมหาวทิยาลยั ผา่นกองแผนงาน และสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 7/2553 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2553 
ไดมี้มติอนุมติัใหบ้รรจุหลกัสูตรดงักล่าวไวใ้นแผนกลยทุธ์ มธ. ฉบบัท่ี 10 เรียบร้อยแลว้  

ทั้งน้ีกองแผนงานขอให้คณะฯ พิจารณาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/คน้ควา้อิสระ ท่ียงัมีไม่เพียงพออีก
จ านวน 2 อตัรา เพื่อใหส้ัดส่วนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนครบตามคุณสมบติัท่ี สกอ.ก าหนด 
วา่คณะฯ ตอ้งจา้งอาจารยป์ระจ าตามสัญญาจา้งอีก 2 อตัรา จากผูเ้กษียณอายรุาชการ และเสนอใหก้องแผนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบอีกคร้ังก่อนเปิดการเรียนการสอน ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในภาค 1 ปี
การศึกษา 2554  และในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลยัจะเร่ิมให้คณะฯ รับการบริหารจดัการงานของคณะฯ 
ทั้งหมดท่ีศูนย์ล าปางมาบริหารจดัเอง ซ่ึงคณะฯ ก าลงัศึกษาความเป็นไปได้ในการรับภาระงานทั้งหมดว่าจะ
สามารถรองรับไดห้รือไม ่

 

ท่ีประชุมรับทราบและใหข้อ้สังเกต/ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
ส าหรับการแกปั้ญหาอาจารยผ์ูส้อนท่ีศูนยล์  าปางไม่เพียงพอ คณะฯ อาจเชิญอาจารยจ์ากสถาบนัอ่ืนในเขต

พื้นท่ีใกลเ้คียง อาทิ อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีสอนในสาขาวิชาเดียวกนัหรือท่ีใกลเ้คียงกนัเป็นอาจารย์
พิเศษและเชิญผูท้รงคุณวฒิุ/ผูมี้ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ในทอ้งถ่ินในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะฯ เป็น
อาจารยพ์ิเศษของคณะฯ ดว้ย 
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3.4  อตัราก าลงัและแผนพฒันาบุคลากร 4 ปี 
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั (กบม.) ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2553 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2553 ไดมี้

มติเห็นชอบการจดัท าแผนอตัราก าลงั 4 ปี (2553-2556) ของคณะฯ ปัจจุบนัคณะฯ ได้ด าเนินการจดัท าค าสั่ง
ปรับเปล่ียนสถานภาพของลูกจา้งท่ีปฏิบติังานภายในคณะฯ และในโครงการพิเศษต่าง ๆ เขา้สู่การเป็นพนกังาน
เงินรายไดป้ระเภทชัว่คราวก่อน รายละเอียดค าสั่งตามเอกสารประกอบการประชุม และเม่ือจดัท าหลกัเกณฑ์การ
บริหารในกลุ่มพนักงานเงินรายได้ของคณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะท าการปรับสถานภาพเป็นพนักงานเงิน
รายไดป้ระเภทประจ าต่อไป โดยจะเร่ิมปรับเป็นพนกังานเงินรายไดป้ระเภทประจ า ในปีงบประมาณ 2555  

ทั้งน้ี คณะฯ ก าลงัด าเนินการจดัท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อจดัท าสัญญาจา้งพนกังานเงิน
รายไดป้ระเภทประจ าและชัว่คราว เกณฑ์การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการปรับเปล่ียนสถานภาพของลูกจา้งหน่วยงานเขา้สู่การเป็นพนกังานเงินรายไดค้ณะฯ ตามท่ีมหาวิทาลยั
ก าหนด และจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 

 
ท่ีประชุมรับทราบและใหข้อ้สังเกต/ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
การปรับเปล่ียนสถานภาพควรวิเคราะห์ภาระงานของพนกังานเงินรายได้ เน่ืองจากในบางต าแหน่งอาจ 

ยบุรวมเขา้ดว้ยกนัและมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานของส านกังานเลขานุการคณะฯ เพิ่มข้ึนได ้  
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพจิารณา 

 4.1 ขออนุมัติในหลกัการเพือ่ด าเนินงาน 
4.1.1 ขออนุมัติในหลกัการเพื่อด าเนินการเปิดหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์

วชิาชีพ  
สืบเน่ืองจาก พระราชบญัญติัวิชาชีพนกัสังคมสงเคราะห์ ขณะน้ีผา่นกฤษฎีกาแลว้ ก าลงัเสนอท่ี

ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือผ่านและมีผลบงัคบัใช้จะกระทบต่อผูท้  างานเป็นนกัสังคมสงเคราะห์ เพราะ 
พระราชบญัญติัก าหนดให้ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นนกัสังคมสงเคราะห์ ตอ้งวุฒิการศึกษา สสบ. สสม. ดงันั้นกระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์สมาคมนกัสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  จึงไดเ้ห็นวา่นกัสังคม
สงเคราะห์บางคนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนัไม่มีวฒิุการศึกษาตามท่ีก าหนด จึงพิจารณาเสนอให้ผูท่ี้ท  างานและไม่
มีวุฒิการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ให้เข้ามาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  ให้ได้รับวุฒิการศึกษา
สามารถปฏิบติังานไดต้ามท่ีพระราชบญัญติัก าหนด 

ม ติ ท่ี ประ ชุม  พิ จ า รณาแล้ ว  มี ม ติอ นุมั ติ ใ นหลักก า รให้ ด า เ นินก าร เ ปิ ดหลัก สู ต ร                   
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์วิช าชีพ ส าหรับรายละเอียดหลักสูตรให้ด าเนินการและเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป  โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ปัจจุบนัมีความตอ้งการนักสังคมสงเคราะห์ท่ีท างานร่วมกับพนักงานสอบสวน ดังนั้น จึง
ตอ้งการศึกษาดา้นสังคมสงเคราะห์ 



 8 

2. คณะฯ ควรร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ฯ ท่ีเป็นองค์กรวิชาชีพในการจดัหลักสูตร 
เพื่อใหมี้ความเป็นวชิาชีพสูง เนน้ทกัษะในการท างานมากกวา่ความรู้  

3. นอกจากนั้น ยงัเปิดโอกาสให้บุคลากร NGO เขา้มาศึกษาไดด้ว้ย โดยค านึงถึงความเท่าเทียม
กนัเพื่อใหไ้ดรั้บประกาศนียบตัรไปประกอบการท างานได ้    

4. หลกัสูตรควรพิจารณาถึงผูท่ี้ท  างานนกัสังคมสงเคราะห์ท่ีมีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ความ
ช านาญ เป็นเวลายาวนานแต่มิไดส้ าเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อาจจะแยกหลกัสูตรเป็นหลายรูปแบบ 
ก าหนดคุณสมบัติผู ้เข้าศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ อาจก าหนดให้ผู ้เข้าศึกษาท่ีมีประสบการณ์เลือกศึกษา เป็น
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 
  4.1.2 ขออนุมัติในหลักการเพื่อด าเนินการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารงาน
ศาล และงานตุลาการ  

สืบเน่ืองจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ส านักงานศาลยุติธรรม กับ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีตระหนักถึงความจ าเป็นในการพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการให้มีความเช่ียวชาญ
ทางการบริหารราชการศาลยุติธรรม เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมเป็นนักบริหารศาลยุติธรรม จึงขอให ้
คณะฯ พิจารณาเปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตการบริหารงานศาลและงานตุลาการ จากการศึกษาคณะฯ ได้
เสนอใหเ้ป็นหลกัสูตรร่วมกนัหลายศาสตร์ อาทิ พาณิชยศ์าสตร์ฯ นิติศาสตร์ ร่วมกนัจดัท าหลกัสูตร 

 

มติท่ีประชุม พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ในหลักการให้ด าเนินการเปิดหลักสูตรประกาศ                
นียบัตรบัณฑิตการบริหารงานยุติธรรมและงานตุลาการ รายละเอียดหลักสูตรให้ด าเนินการและเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาต่อไป  โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  1. ควรพิจารณาถึงผลกระทบในการเปิดหลกัสูตรวา่จะมีผลกระทบต่อหลกัสูตรท่ีคณะฯ มีอยูเ่ดิม
หรือไม ่ 
  2. ควรเนน้ ทกัษะ (Skill) ทางดา้นการบริหาร (Administration) 
  3. ควรพิจารณาให้รอบดา้นเน่ืองจากการท างานร่วมกบัศาล ตอ้งพิจารณาว่าการเขา้มาศึกษาใน
หลกัสูตรไม่เพียงเพื่อจะมาศึกษา Upgrade ตนเองเท่านั้น ให้ค  านึงถึงขอ้ก าหนด/ระเบียบ/ขอ้บงัคบัของ มธ. เป็น
หลกัดว้ย 
 

4.2  ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารภายในส านักงานเลขานุการคณะฯ 
 คณะฯ ไดป้รับโครงสร้างการบริหารส านกังานเลขานุการคณะฯ จากเดิมไดแ้บ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
4 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลงัและพสัดุ งานบริการการศึกษา และงานบริการวิชาการ เน่ืองจากไดมี้
ภาระงานในส่วนของงานบริการสังคมเพิ่มมากข้ึน จึงขอปรับโครงสร้างการบริหารส านกังานเลขานุการคณะฯ 
ใหม่ เป็น 5 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลงัและพสัดุ งานบริการการศึกษา งานบริการวิชาการ และงาน
บริการสังคม  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
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ปัจจุบนัมีงานตามโครงสร้างอยู่ 2 งานท่ียงัไม่มีต าแหน่งหัวหน้างาน คือ งานบริการวิชาการและงาน
บริการสังคม ดงันั้นจึงขออนุมติัแต่งตั้งให้ นางสาวสุวรี  ป่ินเจริญ ต าแหน่งนักวิจยั เป็นรักษาการหัวหน้างาน
บริการวิชาการ และนางพกัตร์พิมล  ฤทธ์ิสรไกร ต าแหน่ง ครู ช านาญการ 6 เป็นรักษาการหัวหน้างานบริการ
สังคม  

 
   มติท่ีประชุม พิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ควรพิจารณาจดัการบริหารระหวา่งท่าพระจนัทร์ ศูนยรั์งสิตใหช้ดัเจน 
2. ลกัษณะงานท่ีเพิ่มข้ึน  ในส่วนของงานบริการสังคมท่ีเก่ียวกบัโครงการบริการสังคม ศูนยใ์ห้

ค  าปรึกษา ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการสังคมสงเคราะห์ คลองจัน่ ใหค้  านึงถึงการบริหารจดัการท่ีจะเช่ือมโยงการ
ท างานร่วมกนัรวมทั้งกางวางแผนงานร่วมกนัดว้ย โดยเฉพาะศูนยฝึ์กอบรม เป็นการบริการสังคมควรจะตอบรับ
ความตอ้งการสังคม อาทิ อบรมนกัสังคมสงเคราะห์ องคก์รทอ้งถ่ิน  กรมการปกครอง กรมพฒันาชุมชน ท่ีประสบ
ปัญหา อบต. ตอ้งจดัท าแผนชุมชน เป็นตน้  

3. ในการจดัท าฐานขอ้มูลของคณะฯ ควรจดัเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลรับผิดชอบในการ
กรอกขอ้มูลลงในโปรแกรมฐานขอ้มูลดว้ย 
   
 4.3  ขออนุมัติงบประมาณโครงการบริการสังคม (โครงการแม่) จ้างอาจารย์ตามสัญญา 2 อตัรา 

สืบเน่ืองจากการขออนุมติัเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารและนโยบายสวสัดิการสังคม ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง ในระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ 
ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไปนั้น  

เน่ืองจากกองแผนงาน ได้ขอให้คณะฯ พิจารณาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/คน้ควา้อิสระท่ียงัมีไม่
เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตรอีกจ านวน 2 อัตรา ขอให้น ากลับมาพิจารณาจัดสรรอัตราตาให้เป็นไปตาม
ขอ้เสนอแนะ ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2553 มีมติ
เสนอใหจ้า้งอาจารยเ์กษียณอายุราชการ 2 อตัรา คือ รศ.วนัทนีย ์ วาสิกะสิน และ รศ.ศกัด์ิศรี  บริบาลบรรพตเขตต ์ 
ซ่ึงอาจารยท์ั้ง 2 ท่าน เป็นอาจารยท่ี์เกษียณอายุราชการจากภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มาเป็นอาจารยป์ระจ า
ตามสัญญาจา้ง ในปีงบประมาณ 2554 มีระยะเวลาการจา้ง 1 ปี ( 1 ตุลาคม 2553 - 30 กนัยายน 2554) อตัราค่าจา้ง
เดือนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 600,000 บาท จากงบประมาณโครงบริการสังคม (โครงการแม่) ของ
คณะฯ 

 มติท่ีประชุม พิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั โดยมีขอ้เสนอให้รับภาระงานสอนทั้งระดบัปริญญาตรี/โท/เอก 
ภาคการศึกษาละ 1 วชิา และรับผดิชอบอาจารยฝึ์กภาคปฏิบติั ทั้งส่วนกลางและศูนยล์  าปางดว้ย  
 

ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
    

นิตยา ทองสุขดี, จารุณี มุมบา้นเซ่า : บนัทึก/พิมพ ์
        รศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ  : ตรวจ 


