รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ครัง้ ที่ 2/2553
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมนวลนาฎ อมาตยกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
2. รศ.เล็ก สมบัติ
3. อ.ดร.มาดี ลิม่ สกุล
4. รศ.กิตติยา นรามาศ
5. รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
6. นายบัณฑร อ่อนดา
7. นายนัทธี จิตสว่าง
8. นายสุนนั ท์ โพธิ ์ทอง
9. นายสรรพสิทธิ ์ คุมพ์ประพันธ์
10. นางปิ ยะฉัตร ชืน่ ตระกูล
11. รศ.อภิญญา เวชยชัย
12. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
13. นางนิตยา ทองสุขดี
14. นายสมชาย ไมตรี

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั ิ
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝา่ ยการศึกษา ศูนย์ลาปาง
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ

รศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช
อ.พิมพ์ฉตั ร รสสุธรรม
รศ.ระพีพรรณ คาหอม
นางนภา เศรษฐกร
นางอัญชลี ศิลาเกษ
รศ.ดร.นฤมล นิราทร
นางดวงพร จันทร์มณี

เริม่ ประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

2
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งแจ้ง
การแต่งตัง้ กรรมการประจาคณะฯ (แนะนากรรมการประจาคณะผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่)
ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มคี าสังที
่ ่ 2155/2551 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เรื่อง
แต่ ง ตัง้ กรรมการประจ าคณะสัง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 22 มกราคม 2551 เป็ น ต้ น ไปนั น้
เนื่ อ งจากกรรมการประจ าคณะฯ ชุ ด ดัง กล่ า ว ได้ ด ารงต าแหน่ ง ครบวาระ 2 ปี ตามพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 เพื่อให้การดาเนิ นงานของคณะฯ
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการเสนอของคณะฯ จึงได้มคี าสังที
่ ่ 297/2553
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 11 ท่าน เป็ นกรรมการประจาคณะฯ คือ
1) นายบัณฑร อ่อนดา, ทีป่ รึกษาพิเศษด้านมวลชนสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์/การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน บริษัท ทีม คอนชัล ติ้ ง เอนจิเ นี ย ริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น ท์ จ ากัด
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาชุมชน
2) นายนัทธี จิตสว่าง, ผูต้ รวจราชการกระทรวงยุติธรรม, สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บัณ ฑิต กิต ติม ศัก ดิ ์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ , ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการบริห ารงาน
กระบวนการยุตธิ รรม
3) นายสุนันท์ โพธิ ์ทอง, ทีป่ รึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
4) นายสรรพสิท ธิ ์ คุ ม พ์ ป ระพัน ธ์ , ผู้อ านวยการมู ล นิ ธิศู น ย์ พ ิท ัก ษ์ ส ิท ธิเ ด็ ก , สัง คม
สงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
องค์กรพัฒนาเอกชน
5) นางนภา เศรษฐกร, ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมันคงของ
่
มนุษย์, นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6) นางปิ ยะฉัตร ชืน่ ตระกูล, ผูจ้ ดั การโครงการพัฒนานวัตกรรมการสาธารณสุขมูลฐานใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลก, นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์ไทย
7) นางอัญชลี ศิลาเกษ, รองผู้อานวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒ นา โรงพยาบาล
ศรีมหาโพธิ ์ จังหวัดอุบลราชธานี, นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์จติ เวช
8) รศ.อภิญญา เวชยชัย, อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ธรรมศาสตร์, นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
9) รศ.ดร.นฤมล นิราทร, อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ผูแ้ ทนสภาอาจารย์
10) รศ.พงษ์ ก ฤษณ์ มงคลสิ น ธุ์ , อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าสัง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
11) นางดวงพร จัน ทร์ม ณี , อดีตเลขานุ การคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ผูม้ คี วามชานาญด้านกฏระเบียบ และการบริหารราชการ
1.1

กรรมการประจาคณะฯ ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ 11 ท่าน ดังกล่าว มีวาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี โดย
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มกราคม 2553 เป็ นต้นไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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1.2

อาจารย์ประจาคณะฯ ได้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็ น “ศาสตราจารย์”
ตามที่มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ ให้ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ นัน้ บัดนี้
ได้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ รศ.ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร ตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สวัสดิการผูส้ งู อายุ) ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เป็ นต้นไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.3

การสรรหาหัวหน้ าภาควิ ชาการพัฒนาชุมชน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มคี าสังที
่ ่ 731/2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 แต่งตัง้
รศ.ดร.โกวิท ย์ พวงงาม เป็ น หัว หน้ า ภาควิช าการพัฒ นาชุ ม ชน ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 24 เมษายน 2550 นั น้
เนื่องจาก รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม มีกาหนดจะครบวาระการดารงตาแหน่ งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 23
เมษายน 2553 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้า
หน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.2546 มหาวิทยาลัย จึงได้มคี าสังที
่ ่ 249/2553
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน โดยมีคณบดี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็ นประธาน และกรรมการอีก จานวน 4 คน ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้เริม่ กระบวนการสรรหาและคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2553
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.4

การสรรหาเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามที่ นางดวงพร จันทร์มณี เลขานุ การคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เกษียณอายุราชการ
เมื่อเดือนกันยายน 2552 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มคี าสังที
่ ่ 1680/2552 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552
แต่งตัง้ รศ.ศักดิ ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ เป็ นผูร้ กั ษาราชการในตาแหน่ งเลขานุ การคณะฯ จนกว่าการสรรหา
คณบดีค นใหม่จ ะแล้ว เสร็จ นัน้ ขณะนี้ การสรรหาคณบดีไ ด้แ ล้ว เสร็จ และมหาวิท ยาลัย ได้ม ีคาสังที
่ ่
1762/2552 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 แต่งตัง้ รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ เป็ นคนบดีคนใหม่ไปแล้ว ในการนี้
คณะฯ ได้มคี าสังที
่ ่ 096/2553 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาเลขานุ การคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีคณบดีเป็ นประธาน และกรรมการอีกจานวน 3 คน และคณะกรรมการฯ ได้
เริม่ กระบวนการสรรหาเลขานุ การคณะฯ แล้ว โดยจัดให้มกี ารเลือกผูแ้ ทนบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ
จานวน 1 คน ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 เพือ่ เข้ามาร่วมเป็ นกรรมการสรรหาฯ ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.5

การสอบคัดเลือกพนักงานราชการสายอาจารย์ และสายสนับสนุนวิ ชาการ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั ให้ม ีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นพนักงาน
ราชการ ตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน 1 อัตรานัน้ ขณะนี้
การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผผู้ ่านการคัดเลือก คือ นางอุลยั พร โทบุตร จบการศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง และ นางอุลยั พร โทบุตร ได้มารายงานตัวเข้าปฏิบตั ิ
ราชการแล้ว เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
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นอกจากนี้แล้ว คณะฯ และมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างจัดให้มกี ารสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็ นพนักงานราชการในตาแหน่ งอาจารย์ จานวน 4 อัตรา และตาแหน่ งนักวิชาการศึกษา จานวน 2 อัตรา
(ปฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสังคมสงเคราะห์คลองจัน่ จานวน 1 อัตรา)
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.6

โครงการเปิ ดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีโครงการจะเปิ ดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา และ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ จานวน 2 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชา Human Rights and International Social Work เป็ น
หลักสูตรวิชาโทสองภาษา หลักสูตรใหม่ ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนเป็ นวิชาโททัง้
หลักสูตร (Minor Program) หรือเลือกเรียนในบางรายวิชาได้
2) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม ปจั จุบนั เป็ น
หลัก สูต รภาษาไทย เปิ ด ด าเนิ น การมาตัง้ แต่ ปี ก ารศึก ษา 2541 โดยจะปรับ เปลี่ย นเป็ น หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
ขณะนี้ คณะฯ ได้มคี าสังที
่ ่ 075/2553 และคาสังที
่ ่ 076/2553 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
แต่งตัง้ คณะทางานพิจารณายกร่างหลักสูตรทัง้ 2 แล้ว โดยมีเป้าหมายในการเปิ ดหลักสูตรในปี การศึกษา
2554 เป็ นต้นไป การเปิ ดหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดังกล่าว เป็ นอีกวิธหี นึ่งในการ
ยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยนานาชาติ
ทีป่ ระชุมรับทราบ และได้เสนอแนะว่า การเปิ ดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษนัน้ สิง่ สาคัญทีส่ ุด
ทีจ่ ะต้องพิจารณา และเตรียมการให้มาก คือ อาจารย์ผสู้ อน เนื่องจากต้องมีทงั ้ ความรูค้ วามสามารถทาง
วิชาการตามหลักสูตร และการใช้ภาษาอังกฤษ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2553
การรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2553
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1

หลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553
ตามทีค่ ณะฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 5 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 2) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม 3) หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 4) หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุตธิ รรม และ 5) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาการบริหารสังคม นัน้ ขณะนี้ คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552” ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ส่งให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
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นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีโครงการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะ/มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในประเทศไทย ทีม่ กี ารเปิ ดสอน
ในหลักสูตรเดียวกัน เพื่อร่วมกันจัดทามาตรฐานคุณวุ ฒริ ะดับสาขาวิชา (มคอ.1) เพื่อให้เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ และให้ขอ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1) ที่ผ่า นมา พบว่ า นัก ศึกษาปริญญาตรีคณะสัง คมสงเคราะห์ศ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมือ่ จบไปแล้วส่วนมากไม่สามารถทางานได้ทนั ที หน่วยงานต่าง ๆ ต้องจัดอบรมและฝึกงานให้
อีกครัง้ ซึ่งก็ขน้ึ อยู่กบั หน่ วยงานนัน้ ๆ ว่าจะมีความรูค้ วามสามารถและการฝึ กอบรมด้านสังคมสงเคราะห์
มากน้อยเพียงใด ส่วนนักศึกษาปริญญาโท ส่วนมากจะศึกษาเน้นไปทางด้านการบริหารและนโยบาย ซึง่ ก็
ไม่มคี วามรูแ้ ละทักษะลงลึกในการปฏิบตั งิ านจริง ๆ ทาให้ผทู้ จ่ี บสาขาสังคมสงเคราะห์ เมื่อเข้าทางานด้าน
สังคมสงเคราะห์แล้ว ก็มที กั ษะทางวิชาชีพไม่แตกต่างจากผูท้ จ่ี บสาขาอืน่ ดังนัน้ จึงควรมีการสร้างหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการปฏิบตั จิ ริง เมือ่ จบไปแล้วก็สามารถทางานสังคมสงเคราะห์ได้ทนั ที
2) ควรค้น หาหน่ ว ยงานที่ม ีความโดดเด่ น ในการปฏิบ ัติงานด้า นสังคมสงเคราะห์แ ละ
สวัสดิการสังคม เพือ่ จัดเป็ น “หน่วยงานต้นแบบ” และสร้างความร่วมมือในการสร้างหลักสูตร การเรียนการ
สอน การวิจยั และการฝึ กภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษา ซึง่ จะทาให้การผลิตบัณฑิต ตรงตามความต้องการของ
สังคมและหน่วยงานต่าง ๆ มากยิง่ ขึน้
3) ควรมีการจัดสร้างหลักสูตร และจัดฝึ กอบรมสาหรับ อาสาสมัคร ผู้ปฏิบตั ิงานสังคม
สงเคราะห์ และนักสังคมสงเคราะห์ โดยความร่ว มมือกับสมาคมนั กสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และหน่ วยงานทีเ่ ป็ นต้นแบบ เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านสังคม
สงเคราะห์ และผูเ้ กีย่ วข้อง มีความรูค้ วามสามารถตามหลักและวิธกี ารสังคมสงเคราะห์ทแ่ี ท้จริง เนื่องจาก
ปจั จุบนั ผูป้ ฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ได้จบการศึกษาทางด้านสังคมสงเคราะห์โดยตรง ส่วนมากจะอาศัยจิตใจทีเ่ สียสละ
ความรูค้ วามเข้าใจของตนเอง และประสบการณ์จริงในการปฏิบตั งิ าน
3) การปฏิบตั งิ านตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในงานสังคมสงเคราะห์ปจั จุบนั ส่วนมากจะมี
นักกฎหมายเป็ นผูน้ า ส่วนนักสังคมสงเคราะห์เป็ นเพียงผูต้ ามหรือผูม้ สี ว่ นร่วม การพิจารณาความต่าง ๆ จึง
ใช้หลักการพิจารณาตามหลักกฎหมาย ดังนัน้ จึงควรร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในการผลักดัน
ให้การปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุตธิ รรม เป็ นการปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้สงั คมสงเคราะห์เป็ นหลัก
โดยใช้กฎหมายเป็ นกลไกส่งเสริมในการปฏิบตั งิ านแทน
3.2

การบริ หารบุคคลสาหรับพนักงานเงิ นรายได้
ตามทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั ทา “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารบุ คคลส าหรับพนักงานเงิน รายได้ พ.ศ.2552” ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยขอให้แต่ล ะคณะ/
หน่ วยงาน เสนอแผนอัตรากาลังพนักงานเงิน รายได้ประเภทประจา และปรับเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้า ง
หน่ วยงานเข้าสู่การเป็ นพนักงานเงินรายได้ ส่งมหาวิทยาลัยภายในเดือนมีนาคม 2553 และคณะฯ โดย
คณะกรรมการจัดทาโครงสร้างอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี ได้ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง
แล้วเสร็จ และเสนอทีป่ ระชุมกรรมการประจาคณะฯ ครัง้ นี้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ อ่ นเสนอมหาวิทยาลัยนัน้
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เนื่องจากมีหลายหน่ วยงานยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครัง้ ที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 จึงได้อนุ มตั ใิ ห้ขยายเวลาออกไปอีกเป็ นให้ส่งภายใน
เดือนมิถุนายน 2553 ประกอบกับมีขอ้ เสนอให้มกี ารทบทวนอัตรากาลังโดยเพิม่ อัตราลูกจ้างบางตาแหน่ ง
เช่น สายวิชาการ เป็ นต้น ดังนัน้ จึงขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน เมือ่ ทบทวน/จัดทาแผนอัตรากาลังแล้วเสร็จ
จึงจะเสนอกรรมการประจาคณะฯ เพือ่ พิจารณาอีกครัง้
ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3

การปรับปรุงพื้นที่ ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตามทีค่ ณะฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงห้องน้ านักศึกษา ชัน้ 1-4 ตึกคณะฯ ท่าพระจันทร์ โดย
งบประมาณกองทุนการศึกษาเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย ประมาณ 2.4 ล้านบาท นัน้ ขณะนี้ การดาเนิน
งานได้เสร็จสิน้ แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบงานและตรวจรับงาน สาหรับโครงการปรับปรุ งห้องเรียนและ
ส่ว นบริการนั กศึกษา ประกอบด้ว ยห้อ งเรีย น สค.103, สค.209-210 และส านักงานเลขานุ การคณะฯ
ท่า พระจัน ทร์ ที่ได้ร บั อนุ ม ตั ิงบประมาณรัฐบาลโครงการไทยเข้มแข็ง จานวนประมาณ 7 ล้า นบาทนัน้
ขณะนี้ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั ผูร้ บั เหมา จะเริม่ เข้ามาดาเนินการปรับปรุงใน
เดือนเมษายน 2553 เป็ นต้นไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3

ตัวบ่งชี้เฉพาะ คุณภาพคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี การศึกษา 2552
ตามทีค่ ณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2553 ได้
อนุมตั ติ วั บ่งชี้ และค่าเป้าหมายคุณภาพ ปี การศึกษา 2552 รวมทัง้ หมด 9 องค์ประกอบ จานวน 54 ตัวบ่งชี้
และได้เสนอแนะให้สร้างตัวบ่งชี้ทส่ี ะท้อนเอกลักษณ์ ของหน่ วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ตัวบ่งชี้ ตาม
ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยด้วยนัน้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2553
เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 พิจารณาแล้ว ได้กาหนดตัวบ่งชีเ้ ฉพาะของคณะฯ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
1)
ระดับค่านิยมทีจ่ าเป็ นต่อการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี
2)
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ทีท่ างานในภาคบริการสังคม ต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีทไ่ี ด้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3)
ร้อยละของผลงานวิจยั ของคณาจารย์ทก่ี ระทากับประชากรกลุ่มพิเศษ หรือทีส่ ง่ ผลต่อ
กลุ่มประชากรกลุ่มพิเศษโดยตรงต่อผลงานวิจยั ทัง้ หมด
คณะกรรมการประกัน คุ ณภาพการศึกษา ได้ด าเนิ น การเก็บ ข้อ มูล ตามตัว บ่ ง ชี้คุ ณ ภาพ
การศึกษา ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวบ่งชี้ร่วม จานวน 54 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชีเ้ ฉพาะ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ เพื่อจัดทาเป็ น
รายงานการประเมินตนเองส่งให้มหาวิทยาลัย และเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 ขออนุมตั เิ ปิ ดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทภาคพิเศษ ณ ศูนย์ลาปาง
ด้วยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยการสนับสนุ นของมหาวิทยาลัย ขออนุ มตั เิ ปิ ดการเรียน
การสอนระดับปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการ
สังคม เป็ นหลักสูตรทีม่ ผี สู้ นใจมากทีส่ ดุ จากการสารวจความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ศูนย์
ลาปาง มีจานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่ วยกิต มีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ (ไม่เกิน 4 ปี ) การเรียนการสอนจะมีเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยกาหนดรับนักศึกษา ปี การศึกษาละ
60 คน สาหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา จะจัดเก็บหน่ วยกิตละ 1,800 บาท รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมดตลอด
หลักสูตร 2 ปี การศึกษา จานวน 159,950 บาท
ส่ว นประมาณการรายรับ รายจ่ า ย และจุ ด คุ้ม ทุ น ของโครงการนัน้ ได้ป ระมาณการไว้ใ น
ปี งบประมาณ 2553-2555 ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
รายการ
ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
กาไร (ขาดทุน)
จานวนนักศึกษา (คน)
จุดคุม้ ทุน (คน)

ปี 2553
2,400,000.00
2,118,280.00
281,720.00
60
49

ปี 2554
7,194,500.00
5,741,780.00
1,452,720.00
120
77

ปี 2555
9,576,500.00
7,553,500.00
2,023,000.00
180
109

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารเปิ ดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป โดยให้ขอ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้
1) การเปิ ดปริญญาโทภาคพิเศษ ณ ศูนย์ลาปาง โดยเริม่ ในภาค 1/2553 นัน้ นับว่าเป็ น
การดาเนินการทีก่ ระชัน้ ชิดมาก เนื่องจากตามกระบวนการแล้ว การเปิ ดปริญญาโทภาคพิเศษ ต้องผ่านการ
พิจารณาอนุ มตั จิ ากมหาวิทยาลัย ทัง้ ฝา่ ยวิชาการ แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ กระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา ดังนัน้ จึงควรจัด ทาแผนการดาเนิน งานและกาหนดการที่ชดั เจนเกี่ยวกับ การรับสมัคร/สอบ
คัดเลือกนักศึกษา การเปิ ดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
2) ปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ณ ท่าพระจันทร์
และศูนย์ลาปาง ควรมีคณ
ุ ภาพไม่แตกต่างกัน ทัง้ อาจารย์/ผูส้ อน การเรียนการสอน และการทาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ทเ่ี ป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทัง้ ต้องสร้างคุณภาพและจุดเด่นทีส่ ามารถแข่งขันได้
3) การจัดตารางสอนแบบเรียนต่อเนื่องวิชาเดียวจนจบแล้วเรียนต่อวิชาใหม่ หรือการสอน
วิชาเดียวต่อเนื่อง 6-12 ชัวโมงนั
่
น้ อาจไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร เนื่องจากนักศึกษาต้องใช้เวลาในการค้นคว้า และ
การตกผลึกของความรูค้ วามคิด ดังนัน้ การจัดตารางสอน จึงควรพิจารณาในประเด็นนี้ดว้ ย
4) เนื่องจากการเดินทางไปสอน ณ ศูนย์ลาปาง นัน้ มีค่าใช้จ่ายทีส่ งู มาก ดังนัน้ จึงควรมี
การลดค่ า ใช้จ่ า ย โดยบางคาบ/รายวิช า อาจเปิ ด สอนทาง Teleconference หรือ เชิญ นัก วิช าการ/
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นท้องถิน่ มาบรรยายด้วย
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
การเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นกรรมการประเมิ นผลการทดลองปฏิ บตั ิ งานและต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิ ทยาลัยสายวิ ชาการ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มปี ระกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธกี ารประเมินทดลอง
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 นัน้
เนื่องจากการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ และคณะกรรมการประเมินการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ ตามประกาศดังกล่าว จะต้องมีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ 1 คน ซึง่ ได้รบั การ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการประจาหน่ วยงาน เข้าไปเป็ นกรรมการด้วย ดังนัน้ จึงขอหารือทีป่ ระชุมในการ
เสนอชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒคิ รัง้ นี้
5.1

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอชือ่ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ซึง่ ได้รบั การเสนอ
ชื่อ จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เข้า ไปเป็ น คณะกรรมการประเมิน การทดลองปฏิบ ัติห น้ า ที่ และ
คณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ โดยให้เสนอชื่อจากคณะกรรมการประจา
คณะฯ ภายใน ทัง้ นี้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี
5.2

การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิ ชาการกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ในภาคฤดูรอ้ น ปี การศึกษา 2552 นี้มผี เู้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ จานวน 2 ท่าน ได้มาเยีย่ ม
เยียนและแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการกับคณาจารย์ของคณะฯ คือ
1) Catherine H. Nye, Ph.D. จาก Smith College School for Social Work,
Northampton, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พบคณาจารย์และนาเสนอหัวข้อสนทนา เรื่อง
Clinical Social Work ในวันจันทร์ท่ี 22 มีนาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย สค.103 ท่าพระจันทร์
2) David W. Engstrom, Ph.D. จาก School of Social Work San Diego State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบกับคณาจารย์และนาเสนอหัวข้อสนทนา เรื่อง Human Rights and
International Social Work ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม สค.402403 ท่าพระจันทร์
สาหรับ Dr. David W. Engstrom นัน้ คณะฯ โดยการสนับสนุ นงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ได้จดั จ้างมาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ เป็ นเวลา 6 เดือน เพือ่ ช่วยจัดทาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษอีกด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.3

มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศให้ปีการศึกษา 2553 เป็ นปี แห่งกิ จกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศให้ปี การศึกษา 2553 เป็ นปี แห่งกิจ กรรมนั กศึกษา
(หลังจากทีป่ ระกาศให้ปีการศึกษา 2552 เป็ นปี แห่งการวิจยั ) โดยขอให้คณะต่าง ๆ เน้นส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาเป็ นพิเศษ และจัดทาแผนสนับสนุ นกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี ในการนี้ คณะฯ
จะส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสา หรืออาสาสมัครชุมชน ที่นักศึกษาของคณะฯ
จัดทามาโดยตลอดและมีความโดดเด่นอยูแ่ ล้ว
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ที่ป ระชุม รับ ทราบ และเสนอแนะว่า ควรจะมีการจัด อบรม/ให้ความรู้แ ก่นักศึกษาก่อนทา
กิจกรรมจิตอาสา หรือเข้าร่วมเป็ นอาสาสมัคร เพราะหากไปทากิจกรรมในการช่วยเหลือคนในกรณีต่าง ๆ
ด้วยจิตใจเสียสละ แต่ไม่รวู้ ธิ กี ารอาจส่งผลเสียได้
ปิ ดประชุม เวลา 12.00 น.

สมชาย ไมตรี, นิตยา ทองสุขดี : บันทึก/พิมพ์
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ : ตรวจ

