รายงานการประชุ มกรรมการประจาคณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์
ครั้งที่ 3/2553
วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2553
ณ ห้ องประชุ มนวลนาฎ อมาตยกุล (ห้ องประชุ ม 208)
คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
-----------------------ผู้เข้ าประชุ ม
1. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ )
2. รศ.ดร.สุ รพล ปธานวนิช (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั )
3. รศ.เล็ก สมบัติ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)
4. อาจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล (รองคณบดีฝ่ายบริ หาร)
5. รศ.กิตติยา นรามาศ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบตั ิ)
6. รศ.ระพีพรรณ คาหอม (หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ )
7. รศ.ปาริ ชาติ วลัยเสถียร (หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน)
8. นายบัณฑร อ่อนดา
9. นายนัทธี จิตสว่าง
10. นายสุ นนั ท์ โพธิ์ ทอง
11. นางปิ ยะฉัตร ชื่นตระกูล
12. รศ.ดร.นฤมล นิราทร
13. นางนิตยา ทองสุ ขดี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

อาจารย์พิมพ์ฉตั ร รสสุ ธรรม (รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ศูนย์ลาปาง)
นายสรรพสิ ทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
นางนภา เศรษฐกร
นางอัญชลี ศิลาเกษ
รศ.อภิญญา เวชยชัย
รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสิ นธุ์
นางดวงพร จันทร์มณี
นายสมชาย ไมตรี
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ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวจารุ ณี

มุมบ้านเซ่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เริ่ มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระ 1 เรื่องแจ้ ง
1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2552
ตามที่คณะกรรมการประจาคณะฯ ได้เสนอถวายปริ ญญาศิลปศาสตรดุ ษฏี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ สาขาการ
บริ หารงานยุติธ รรม แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิ ติยาภา และสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี มติ
เห็ น ชอบตามที่ เ สนอ และได้ถ วายปริ ญญาฯ ในวัน พระราช ทานปริ ญญาบัต รประจ าปี การศึ ก ษา 2552
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิ งหาคม 2553 เรี ยบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การเกษียณ/บรรจุ คณาจารย์ และบุคลากร
ปี งบประมาณ 2553 มี คณาจารย์และบุ คลากรของคณะฯ เกษี ยณอายุราชการ จานวน 5 คน ตาแหน่ ง
อาจารย์ 3 คน คื อ รศ.วันทนี ย ์ วาสิ ก ะสิ น รศ.สุ รางค์รัตน์ วศิ นารมณ์ และ รศ.ดร.สุ วจั ฉรา เปี่ ยมญาติ และ
ตาแหน่งพนักงานสถานที่ 2 คน คือ นายบุญเลิศ ปุยศิริ และนายชวน สนนิ่ม
ทั้งนี้ รศ.ดร.สุ วจั ฉรา เปี่ ยมญาติ ได้รับอนุ มตั ิ จากมหาวิทยาลัย ให้ต่ออายุราชการไปอีก 5 ปี ซึ่ งจะถึ ง
กาหนดเกษียณราชการอีกครั้งเมื่ออายุ 65 ปี
ปั จจุ บนั คณะฯ มี อตั ราตาแหน่ งอาจารย์ว่าง 6 อัตรา และเมื่อ วันที่ 1 ตุล าคม 2553 นางสาวณัฏฐพัชร
สโรบล ซึ่งได้รับการอนุมตั ิจา้ งจากมหาวิทยาลัย ได้มารายงานตัวเข้าปฏิบตั ิงาน ในตาแหน่งอาจารย์ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มชานาญการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทวั่ ไป จึงคงเหลืออัตราว่างอีก 5 อัตรา ที่ได้กลับคืนมา
จากการเกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย กลุ่มชานาญการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทวั่ ไป 1 อัตรา กลุ่มชานาญการ
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 2 อัตรา กลุ่มชานาญการสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา 1 อัตรา และกลุ่มชานาญ
การพัฒนาแรงานและสวัสดิการ 1 อัตรา โดยที่ประชุ มคณะกรรมการภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีมติให้
อัตราอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการในกลุ่มชานาญใดให้กลับมาบรรจุในกลุ่มชานาญนั้น ภายหลังจากรับเข้ามาเป็ น
อาจารย์แล้ว จึงจะทาการเกลี่ยอัตราและภาระงานสอนกันอีกครั้ง สาหรับการกาหนดคุณสมบัติให้วิเคราะห์จาก
ลักษณะงานและภาระงานสอนที่เป็ นวิชากลางของคณะฯ เป็ นอันดับแรก และให้กาหนดคุณสมบัติในสาขาหรื อ
ความเชี่ ยวชาญในกลุ่ มชานาญการนั้น ๆ เป็ นอันดับรองลงมา ทั้งนี้ ให้คานึ งวุฒิการศึกษาขอให้กาหนดเป็ นวุฒิ
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การศึกษาระดับปริ ญญาเอกเพื่อให้สอดคล้อ งกับการจัดอาจารย์ประจาหลักสู ตรและภาระงานอื่นที่จาเป็ นต้องใช้
วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 การจัดสั มมนาคณาจารย์
คณะฯ ก าหนดจัดโครงการพัฒนาบุ คลากรสายวิชาการ ประจาปี งบประมาณ 2553 เป็ นการสัมมนา
คณาจารย์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2553 ณ คาแสด ริ เวอร์แคว รี สอร์ ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และร่ วมกาหนดทิศทางการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านบริ การสังคม ด้าน
การบริ หารจัดการคณะฯ และด้านกิ จกรรมนักศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทา แผนกลยุทธ์คณะฯ ฉบับที่
11 และกาหนดจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ผูร้ ับผิดชอบคือ ผูอ้ านวยการโครงการปริ ญญา
ตรี ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2553 ในหัวข้อเรื่ อง มคอ. โครงสร้างหลักสู ตร การปรับวิชาโท ความซ้ าซ้อนของ
เนื้อหารายวิชา การแบ่งกลุ่มการสอน (Section Group) การใช้แนวการบรรยายร่ วมกัน (course outline) โดยวิชาที่
ใช้แนวการบรรยายร่ วมกันนั้นให้มีการออกข้อสอบเป็ นชุ ดเดี ยวกัน ทั้งนี้ การพิจารณาการแบ่งกลุ่มการสอน ให้
คานึงถึงตัวชี้ วดั ของการประกันคุ ณภาพการศึกษา และการสอนในแต่ละวิชาหากเป็ นไปได้ให้เป็ นการสอนร่ วม
ระหว่า งอาจารย์ผูใ้ หญ่ และอาจารย์รุ่ น น้อ งที่ รั บ เข้า มาใหม่ ทั้ง นี้ เพื่ อ รองรั บ TQF ตามที่ สกอ. จะเริ่ ม ให้ ทุ ก
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการในปี การศึกษา 2555
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 การประชุ มเครือข่ ายสมาคมสถาบันการศึกษาสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ และสวัสดิการสั งคม
การประชุ มเครื อข่ายสมาคมสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม โดยคณะฯ
ร่ วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกริ ก
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ราชวิ ท ยาลัย และคณะ/มหาวิ ท ยาลัย ต่ า ง ๆ
ภายในประเทศที่มี การเปิ ดสอนในหลักสู ตรสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ เพื่อร่ วมกันจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับสาขาวิชา (มคอ.1 ) เพื่อให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่ งคณะฯ
ได้มีการจัดประชุ มแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 และวันที่ 18 กันยายน 2553 เพื่อกาหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม และกาหนดไว้วา่ จะจัดครั้งที่ 3
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
สาหรับ พระราชบัญญัติวิชาชี พสังคมสงเคราะห์ ได้รับแจ้งจากสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศ
ไทย ว่ากาลังอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา หากผ่านที่ประชุ มคณะรัฐมาตรี แล้ว นักสังคมสงเคราะห์
ทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ เช่ นเดี ยวกับ ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ และต้องมี
องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการพลักดัน อาทิ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมรับทราบ
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1.5 โครงการจัดประชุ มนานาชาติ University – Community Engagement Conference, 2011
มหาวิทยาลัยรับเป็ นเจ้าภาพร่ วมในการจัดประชุ มทางวิชาการ ระหว่าง UCES กับ USM ในปี ค.ศ.2011
สถานที่จดั ประชุ มที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ทั้งนี้ สืบเนื่ องจากการเข้าร่ วมประชุมทางวิชาการของ
คณาจารย์ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ เข้าร่ วมประชุ มสัมมนา University-Community Engagement for
Sustainability ณ เมืองปี นัง ประเทศมาเลเซี ย ในระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤศจิกายน 2552 นอกจากนั้น คณาจารย์
ของคณะฯ ยังได้เยี่ยมชมกิจการของ School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia ผลจากการเข้าร่ วม
ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ข ้อ เสนอให้ ค ณะฯ รั บ เป็ นเจ้า ภาพจัด ประชุ ม ในครั้ งต่ อ ไป ปี ค.ศ.2011 ในนาม
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตอบรั บการร่ วมเป็ นเจ้าภาพแล้ว สถานที่ จดั คาดว่าจัดที่ มธ. ศูนย์
ลาปาง ซึ่ งทาง UCES กับ USM ได้นดั หมายที่จะมาปรึ กษาหารื อเตรี ยมการ ในเดือน พฤศจิกายน 2553 ในส่ วน
ของคณะฯ ได้ขอให้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ศิริพนั ธ์ พันเสน เป็ นหัวหน้าคณะทางานในการจัดการประชุม
สาหรับค่าใช้จ่าย UCES กับ USM จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด
ที่ประชุ มรับทราบ และมีขอ้ เสนอว่าหากอาจารย์ท่านใดที่ได้เข้าร่ วมการประชุ มในโอกาสต่าง ๆ ขอให้
จัดทารายงานไว้เป็ นข้อมูลในเชิงบริ หารและเผยแพร่ ให้ทราบโดยทัว่ กันด้วย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 2/2553
การรับรองรายงานการประชุ ม กรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2553
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจาณาแล้ว มีมติรับรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข
ทั้งนี้ ประธานขอหารื อที่ประชุ ม เรื่ องการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มาจากตาแหน่ งนายกสมาคม
นัก ศึ ก ษาเก่ า สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ เนื่ องจากมี ก ารเปลี่ ย นผูด้ ารงตาแหน่ ง นายกสมาคมนัก ศึ ก ษาเก่ า สั ง คม
สงเคราะห์ศาสตร์ จึงขอหารื อว่าควรดาเนินการอย่างไร
ที่ประชุ มมีมติให้ทาบทามผูด้ ารงตาแหน่ งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการประจาคณะฯ ในตาแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพิ่มอีก 1 ตาแหน่ง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การปรับปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
ตามที่ ค ณะฯ ขอปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา จ านวน 5 หลัก สู ต ร คื อ 1) หลัก สู ต รสั ง คม
สงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 2) หลักสู ตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารและนโยบาย
สวัส ดิ ก ารสัง คม 3) หลัก สู ต รพัฒ นาชุ ม ชนมหาบัณ ฑิ ต 4) หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
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บริ หารงานยุติธรรม และ 5) หลักสู ตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุ ษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารสังคม นั้น ได้รับ
อนุ มตั ิจากมหาวิทยาลัยเรี ยบร้ อยแล้ว ขณะนี้ คณะฯ ได้ดาเนิ นการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่ได้จดั ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง และคาดว่าจะจัดครั้งที่ 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
ที่ประชุมรับทราบ และให้ขอ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้
1. การเปิ ดสอนในหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอกของคณะฯ ควรเปิ ดเป็ นลักษณะ 2 Tract เนื่องจากผูท้ ี่เข้ามา
ศึกษาส่ วนใหญ่เข้ามาศึกษาเพื่อการปรับวุฒิมากกว่าศึกษาแล้วนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง แต่ปัจจุบนั สังคมมี
ความต้องการผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกที่สามารถไปปฏิบตั ิงานได้จริ งมากยิ่งขึ้น คณะฯ ควรจะเป็ น
ต้นแบบในการจัดการศึกษาในรู ปแบบ Research Program อันจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น
2. การใช้ชื่อปริ ญญาบัตรของ มธ. ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ชื่อปริ ญญาบัตรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน
อาทิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต) M.Sc. (Rural Development Planning) ในการปรับปรุ ง
หลักสู ตรควรคานึงถึงชื่อปริ ญญาบัตรให้มีความสอดคล้องกันด้วย
3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ/ภาควิชา ปี การศึกษา 2552
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ได้มาตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ เมื่อวันที่ 5 - 6 สิ งหาคม 2553 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.16 คุณภาพในระดับ ดี และที่ประชุ มคณาจารย์และ
คณะกรรมการบริ หารคณะฯ ได้เสนอมาตรการทบทวนระบบการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของคณะฯ เพื่ อ
เตรี ยมการประกันคุณภาพการศึกษาในปี ต่อไป คือกาหนดโครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่
โดยให้รองคณบดี ทุกฝ่ ายเข้ามาเป็ นกรรมการและแบ่งภาระงานรั บผิดชอบตามองค์ประกอบโดยมีคณบดี เป็ น
ประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็ นรองประธาน ทั้งนี้ให้รองคณบดีแต่ละฝ่ ายรับผิดชอบตามองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
องค์ประกอบที่ 2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั และหัวหน้าภาควิชา
องค์ประกอบที่ 3 ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
องค์ประกอบที่ 5 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
องค์ประกอบที่ 6 ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 7 รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
องค์ประกอบที่ 8 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
องค์ประกอบที่ 9 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
ทั้ง นี้ ให้ร องคณบดี แ ต่ ล ะฝ่ ายยึด ภาระงานที่ รั บ ผิดชอบตามองค์ป ระกอบที่ ก าหนดในการวาง
แผนการทางานตามตัวชี้วดั (KPI) และสามารถให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผน
และตัวชี้ วดั และให้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี จัดทาฐานข้อมูลของคณะฯ เพื่อเป็ นสนับสนุ นการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
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ที่ประชุมรับทราบและให้ขอ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การตีพิมพ์ Citation ที่มีนอ้ ยมากนั้น ควรจัดหากองทุนสนับสนุนเป็ นค่าตีพิมพ์สาหรับอาจารย์ที่ตีพิมพ์
เป็ นภาษาอังกฤษหรื อได้รับการอ้างอิง
2. จัดทาฐานข้อมูลการบริ หาร ฐานข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลทางการเงิน ในส่ วนของฐานข้อมูลการบริ หาร
สื บเนื่ องจากคณบดี ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ได้อนุ มตั ิให้ดาเนิ นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 2 ระบบ คือ
ระบบงานสารบรรณ ซึ่ งได้ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว และก าลัง ด าเนิ น การจัด ท าระบบการรายผลการ
ปฏิ บตั ิงานสาหรับอาจารย์ เมื่อ จัดทาระบบเสร็ จสมบูรณ์ แล้วจะได้ฐานข้อมูลที่ สามารถให้อาจารย์ทุกท่านและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถกรอกข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ Update ข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง
3. ควรมีการจ้างอาจารย์ผเู ้ กษียณอายุราชการเพื่อแก้ปัญหาสัดส่ วนอาจารย์ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
4. จัดทาแผนงานประจาปี นอกเหนือจากแผนงบประมาณประจาปี ประเมินผลและติดตามผลการทางาน
เป็ นระยะในทุกภาคส่ วน และการจัดทาแผนงานควรเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะด้วย
3.3 การเปิ ดการเรียนการสอนระดับปริ ญญาโทภาคพิเศษ ณ ศูนย์ ลาปาง
ตามที่คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุ ม ครั้งที่ 2/2553 อนุ มตั ิให้เปิ ดการเรี ยนการสอนระดับ
ปริ ญญาโทภาคพิเศษ หลักสู ตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารและนโยบายสวัส ดิการ
สังคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป คณะฯ ได้ดาเนินการเสนอขออนุมตั ิ
ต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองแผนงาน และสภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
ได้มีมติอนุมตั ิให้บรรจุหลักสู ตรดังกล่าวไว้ในแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 10 เรี ยบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ กองแผนงานขอให้คณะฯ พิจารณาอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/ค้นคว้าอิสระ ที่ยงั มีไม่เพียงพออีก
จานวน 2 อัตรา เพื่อให้สัดส่ วนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผสู้ อนครบตามคุณสมบัติที่ สกอ.กาหนด
ว่าคณะฯ ต้องจ้างอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างอีก 2 อัตรา จากผูเ้ กษียณอายุราชการ และเสนอให้กองแผนพิจารณา
ให้ความเห็ นชอบอีกครั้งก่ อนเปิ ดการเรี ยนการสอน ซึ่ งคาดว่าจะสามารถเปิ ดการเรี ยนการสอนได้ในภาค 1 ปี
การศึกษา 2554 และในปี การศึ กษา 2554 มหาวิทยาลัย จะเริ่ มให้คณะฯ รับการบริ หารจัดการงานของคณะฯ
ทั้งหมดที่ศู นย์ลาปางมาบริ หารจัดเอง ซึ่ ง คณะฯ กาลัง ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ในการรั บ ภาระงานทั้ง หมดว่าจะ
สามารถรองรับได้หรื อไม่
ที่ประชุมรับทราบและให้ขอ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
สาหรับการแก้ปัญหาอาจารย์ผสู ้ อนที่ศูนย์ลาปางไม่เพียงพอ คณะฯ อาจเชิญอาจารย์จากสถาบันอื่นในเขต
พื้นที่ใกล้เคียง อาทิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ที่สอนในสาขาวิชาเดียวกันหรื อที่ใกล้เคียงกันเป็ นอาจารย์
พิเศษและเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูม้ ีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในท้องถิ่นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ เป็ น
อาจารย์พิเศษของคณะฯ ด้วย
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3.4 อัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ได้มี
มติเห็ นชอบการจัด ทาแผนอัตรากาลัง 4 ปี (2553-2556) ของคณะฯ ปั จจุบนั คณะฯ ได้ดาเนิ นการจัดทาคาสั่ ง
ปรับเปลี่ยนสถานภาพของลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานภายในคณะฯ และในโครงการพิเศษต่าง ๆ เข้าสู่ การเป็ นพนักงาน
เงินรายได้ประเภทชัว่ คราวก่อน รายละเอียดคาสั่งตามเอกสารประกอบการประชุ ม และเมื่อจัดทาหลักเกณฑ์การ
บริ หารในกลุ่ มพนักงานเงิ นรายได้ของคณะฯ เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วจึ งจะทาการปรั บสถานภาพเป็ นพนักงานเงิ น
รายได้ประเภทประจาต่อไป โดยจะเริ่ มปรับเป็ นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจา ในปี งบประมาณ 2555
ทั้งนี้ คณะฯ กาลังดาเนิ นการจัดทาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อจัดทาสัญญาจ้างพนักงานเงิน
รายได้ประเภทประจาและชัว่ คราว เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการปรับเปลี่ ยนสถานภาพของลูกจ้างหน่ วยงานเข้าสู่ การเป็ นพนักงานเงิ นรายได้คณะฯ ตามที่มหาวิทาลัย
กาหนด และจะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะต่อไป
ที่ประชุมรับทราบและให้ขอ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้
การปรับเปลี่ยนสถานภาพควรวิเคราะห์ภาระงานของพนักงานเงินรายได้ เนื่ องจากในบางตาแหน่ งอาจ
ยุบรวมเข้าด้วยกันและมอบหมายให้รับผิดชอบงานของสานักงานเลขานุการคณะฯ เพิ่มขึ้นได้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 ขออนุมัติในหลักการเพือ่ ดาเนินงาน
4.1.1 ขออนุมัติในหลักการเพื่อดาเนินการเปิ ดหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสั งคมสงเคราะห์
วิชาชีพ
สื บเนื่องจาก พระราชบัญญัติวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ ขณะนี้ ผา่ นกฤษฎีกาแล้ว กาลังเสนอที่
ประชุ มคณะรัฐมนตรี พิจารณา เมื่อผ่านและมีผลบังคับใช้จะกระทบต่อผูท้ างานเป็ นนักสังคมสงเคราะห์ เพราะ
พระราชบัญญัติกาหนดให้ผทู ้ ี่ทาหน้าที่เป็ นนักสังคมสงเคราะห์ ต้องวุฒิการศึกษา สสบ. สสม. ดังนั้นกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศไทย จึงได้เห็นว่านักสังคม
สงเคราะห์บางคนที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาตามที่กาหนด จึงพิจารณาเสนอให้ผทู ้ ี่ทางานและไม่
มี วุฒิก ารศึ ก ษาด้า นสัง คมสงเคราะห์ ใ ห้เข้ามาศึ ก ษาหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรบัณฑิ ต ให้ไ ด้รับวุฒิก ารศึ ก ษา
สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามที่พระราชบัญญัติกาหนด
มติ ที่ ปร ะ ชุ ม พิ จ า รณ า แล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นห ลั ก ก า รใ ห้ ด า เ นิ น ก าร เ ปิ ด ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต สั ง คมสงเคราะห์ วิ ช าชี พ ส าหรั บ รายละเอี ย ดหลัก สู ต รให้ ด าเนิ น การและเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาต่อไป โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ปั จจุ บนั มี ความต้องการนัก สัง คมสงเคราะห์ ที่ท างานร่ วมกับพนักงานสอบสวน ดังนั้น จึ ง
ต้องการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์
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2. คณะฯ ควรร่ วมกับสมาคมนัก สัง คมสงเคราะห์ ฯ ที่ เป็ นองค์กรวิชาชี พ ในการจัดหลักสู ตร
เพื่อให้มีความเป็ นวิชาชีพสู ง เน้นทักษะในการทางานมากกว่าความรู ้
3. นอกจากนั้น ยังเปิ ดโอกาสให้บุคลากร NGO เข้ามาศึกษาได้ดว้ ย โดยคานึงถึงความเท่าเทียม
กันเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรไปประกอบการทางานได้
4. หลักสู ตรควรพิจารณาถึงผูท้ ี่ทางานนักสังคมสงเคราะห์ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความ
ชานาญ เป็ นเวลายาวนานแต่มิได้สาเร็ จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ อาจจะแยกหลักสู ตรเป็ นหลายรู ปแบบ
ก าหนดคุ ณ สมบัติ ผู ้เ ข้า ศึ ก ษาออกเป็ นกลุ่ ม ๆ อาจก าหนดให้ ผู ้เ ข้า ศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ เ ลื อ กศึ ก ษา เป็ น
แลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
4.1.2 ขออนุมัติในหลักการเพื่อดาเนินการเปิ ดหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริ หารงาน
ศาล และงานตุลาการ
สื บ เนื่ องจากบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิช าการระหว่า ง ส านัก งานศาลยุ ติ ธ รรม กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ตระหนักถึ งความจาเป็ นในการพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการให้มีความเชี่ ยวชาญ
ทางการบริ หารราชการศาลยุติธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้ อมเป็ นนักบริ หารศาลยุติธรรม จึงขอให้
คณะฯ พิจารณาเปิ ดหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริ หารงานศาลและงานตุลาการ จากการศึกษาคณะฯ ได้
เสนอให้เป็ นหลักสู ตรร่ วมกันหลายศาสตร์ อาทิ พาณิ ชย์ศาสตร์ ฯ นิติศาสตร์ ร่ วมกันจัดทาหลักสู ตร
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ นหลัก การให้ ด าเนิ น การเปิ ดหลัก สู ต รประกาศ
นี ย บัต รบัณ ฑิ ต การบริ หารงานยุ ติ ธ รรมและงานตุ ล าการ รายละเอี ย ดหลัก สู ต รให้ ด าเนิ น การและเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาต่อไป โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาถึงผลกระทบในการเปิ ดหลักสู ตรว่าจะมีผลกระทบต่อหลักสู ตรที่คณะฯ มีอยูเ่ ดิม
หรื อไม่
2. ควรเน้น ทักษะ (Skill) ทางด้านการบริ หาร (Administration)
3. ควรพิจารณาให้รอบด้านเนื่ องจากการทางานร่ วมกับศาล ต้องพิจารณาว่าการเข้ามาศึกษาใน
หลักสู ตรไม่เพียงเพื่อจะมาศึกษา Upgrade ตนเองเท่านั้น ให้คานึงถึงข้อกาหนด/ระเบียบ/ข้อบังคับของ มธ. เป็ น
หลักด้วย
4.2 ขออนุมัติปรับโครงสร้ างการบริ หารภายในสานักงานเลขานุการคณะฯ
คณะฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริ หารสานักงานเลขานุการคณะฯ จากเดิมได้แบ่งโครงสร้างการบริ หารงาน
4 งาน คือ งานบริ หารและธุ รการ งานคลังและพัสดุ งานบริ การการศึกษา และงานบริ การวิชาการ เนื่ องจากได้มี
ภาระงานในส่ วนของงานบริ การสังคมเพิ่มมากขึ้น จึงขอปรับโครงสร้ างการบริ หารสานักงานเลขานุ การคณะฯ
ใหม่ เป็ น 5 งาน คือ งานบริ หารและธุ รการ งานคลังและพัสดุ งานบริ การการศึกษา งานบริ การวิชาการ และงาน
บริ การสังคม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
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ปั จจุบนั มีงานตามโครงสร้ างอยู่ 2 งานที่ ยงั ไม่มีตาแหน่ ง หัวหน้า งาน คื อ งานบริ ก ารวิชาการและงาน
บริ การสังคม ดังนั้นจึ งขออนุ มตั ิ แต่งตั้งให้ นางสาวสุ วรี ปิ่ นเจริ ญ ตาแหน่ งนักวิจยั เป็ นรักษาการหัวหน้างาน
บริ การวิชาการ และนางพักตร์ พิมล ฤทธิ์ สรไกร ตาแหน่ ง ครู ชานาญการ 6 เป็ นรักษาการหัวหน้างานบริ การ
สังคม
มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพิจารณาจัดการบริ หารระหว่างท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิ ตให้ชดั เจน
2. ลักษณะงานที่เพิ่มขึ้น ในส่ วนของงานบริ การสังคมที่เกี่ยวกับโครงการบริ การสังคม ศูนย์ให้
คาปรึ กษา ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบตั ิการสังคมสงเคราะห์ คลองจัน่ ให้คานึงถึงการบริ หารจัดการที่จะเชื่ อมโยงการ
ทางานร่ วมกันรวมทั้งกางวางแผนงานร่ วมกันด้วย โดยเฉพาะศูนย์ฝึกอบรม เป็ นการบริ การสังคมควรจะตอบรับ
ความต้องการสังคม อาทิ อบรมนักสังคมสงเคราะห์ องค์กรท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาชุ มชน ที่ประสบ
ปัญหา อบต. ต้องจัดทาแผนชุมชน เป็ นต้น
3. ในการจัดทาฐานข้อมูลของคณะฯ ควรจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดู แลรับผิดชอบในการ
กรอกข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย
4.3 ขออนุมัติงบประมาณโครงการบริการสั งคม (โครงการแม่ ) จ้ างอาจารย์ตามสั ญญา 2 อัตรา
สื บเนื่องจากการขออนุมตั ิเปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารและนโยบายสวัสดิการสังคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ในระดับปริ ญญาโท ภาคพิเศษ
ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไปนั้น
เนื่ องจากกองแผนงาน ได้ขอให้คณะฯ พิ จารณาอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ /ค้นคว้า อิ สระที่ ย งั มี ไ ม่
เพี ย งพอต่ อ การเปิ ดหลัก สู ต รอี ก จ านวน 2 อัต รา ขอให้ น ากลับ มาพิ จ ารณาจัด สรรอัต ราตาให้ เ ป็ นไปตาม
ข้อเสนอแนะ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 มีมติ
เสนอให้จา้ งอาจารย์เกษียณอายุราชการ 2 อัตรา คือ รศ.วันทนีย ์ วาสิ กะสิ น และ รศ.ศักดิ์ศรี บริ บาลบรรพตเขตต์
ซึ่ งอาจารย์ท้ งั 2 ท่าน เป็ นอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการจากภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มาเป็ นอาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง ในปี งบประมาณ 2554 มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ( 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 25,000 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 600,000 บาท จากงบประมาณโครงบริ การสังคม (โครงการแม่) ของ
คณะฯ
มติที่ประชุ ม พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ โดยมีขอ้ เสนอให้รับภาระงานสอนทั้งระดับปริ ญญาตรี /โท/เอก
ภาคการศึกษาละ 1 วิชา และรับผิดชอบอาจารย์ฝึกภาคปฏิบตั ิ ทั้งส่ วนกลางและศูนย์ลาปางด้วย
ปิ ดประชุม เวลา 12.00 น.
นิตยา ทองสุ ขดี, จารุ ณี มุมบ้านเซ่า : บันทึก/พิมพ์
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ : ตรวจ

