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ระเบียบวาระท่ี 1  เรือ่งแจง้ 
 

1.1 การแต่งตัง้กรรมการประจ าคณะฯ (แนะน ากรรมการประจ าคณะผู้ทรงคณุวฒิุชุดใหม่) 
ตามที ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ได้มคี าสัง่ที ่2155/2551 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม 2551 เรื่อง 

แต่งตัง้กรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตัง้แต่วันที่ 22 มกราคม 2551 เป็นต้นไปนัน้   
เนื่องจากกรรมการประจ าคณะฯ ชุดดังกล่าว ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระ 2 ปี ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553   เพื่อให้การด าเนินงานของคณะฯ  
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ โดยการเสนอของคณะฯ  จงึไดม้คี าสัง่ที ่297/2553 
ลงวนัที ่2 มนีาคม 2553 แต่งตัง้ผูท้รงคณุวุฒ ิจ านวน 11 ทา่น เป็นกรรมการประจ าคณะฯ คอื 

1)    นายบณัฑร ออ่นด า, ทีป่รกึษาพเิศษดา้นมวลชนสมัพนัธ์/ประชาสมัพนัธ/์การมสีว่นรว่ม
ของประชาชน บริษัท ทีม คอนชัลติ้ ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาชมุชน 

2)    นายนัทธี จติสว่าง, ผูต้รวจราชการกระทรวงยุติธรรม, สงัคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน
กระบวนการยตุธิรรม 

3)    นายสุนันท์ โพธิท์อง, ทีป่รกึษาวชิาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ผูเ้ชีย่วชาญด้าน
การพฒันาแรงงานและสวสัดกิาร 

4)    นายสรรพสิทธิ ์คุมพ์ประพันธ์, ผู้อ านวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก , สังคม
สงเคราะหศ์าสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
องคก์รพฒันาเอกชน 

5)    นางนภา เศรษฐกร, ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพฒันาสงัคม และความมัน่คงของ
มนุษย,์ นายกสมาคมนกัศกึษาเกา่สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

6)    นางปิยะฉตัร ชืน่ตระกลู, ผูจ้ดัการโครงการพฒันานวตักรรมการสาธารณสุขมลูฐานใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้องคก์ารอนามยัโลก, นายกสมาคมนักสงัคมสงเคราะห์
ทางการแพทยไ์ทย 

7)    นางอญัชล ีศลิาเกษ,  รองผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์และการพฒันา โรงพยาบาล   
ศรมีหาโพธิ ์จงัหวดัอบุลราชธานี, นายกสมาคมนกัสงัคมสงเคราะหจ์ติเวช 

8)    รศ.อภญิญา เวชยชยั, อาจารย์ประจ าภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร,์ นายกสมาคมนกัสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยฯ 

9)    รศ.ดร.นฤมล นิราทร, อาจารย์ประจ าภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร,์ ผูแ้ทนสภาอาจารย ์ 

10)   รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ ,  อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ประธานคณะกรรมการวเิทศสมัพนัธ ์ 

11)   นางดวงพร จนัทร์มณี, อดีตเลขานุการคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร,์ ผูม้คีวามช านาญดา้นกฏระเบยีบ และการบรหิารราชการ 

กรรมการประจ าคณะฯ ผูท้รงคณุวุฒทิัง้ 11 ท่าน ดงักล่าว มวีาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดย
เริม่ตัง้แต่วนัที ่22 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
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1.2 อาจารยป์ระจ าคณะฯ ได้รบัโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็น “ศาสตราจารย”์ 
ตามที่มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา  

ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ในสาขาวชิาของมหาวทิยาลยัต่างๆ นัน้  บดันี้ 
ไดม้พีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ รศ.ศศพิฒัน์ ยอดเพชร ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 
ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ใหด้ ารงต าแหน่ง “ศาสตราจารย”์ ในสาขาวชิา
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์(สวสัดกิารผูส้งูอาย)ุ ตัง้แต่วนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2551 เป็นตน้ไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  

1.3 การสรรหาหวัหน้าภาควิชาการพฒันาชุมชน 
  ตามทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้มคี าสัง่ที ่731/2550 ลงวนัที ่24 เมษายน 2550 แต่งตัง้ 
รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม เป็นหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน ตัง้แต่ วันที่ 24 เมษายน 2550 นัน้   
เนื่องจาก รศ.ดร.โกวทิย์ พวงงาม มกี าหนดจะครบวาระการด ารงต าแหน่งหวัหน้าภาควชิา ในวนัที ่23 
เมษายน 2553  ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาหวัหน้าภาควชิา หรอืหวัหน้า
หน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่ภาควชิา พ.ศ.2546 มหาวทิยาลยั จงึไดม้คี าสัง่ที ่ 249/2553 
ลงวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2553 แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาหวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน โดยมคีณบดี
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เป็นประธาน และกรรมการอกี จ านวน 4 คน  ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ 
ไดเ้ริม่กระบวนการสรรหาและคาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายน 2553 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  

1.4 การสรรหาเลขานุการคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  ตามที ่นางดวงพร จนัทรม์ณี เลขานุการคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดเ้กษยีณอายุราชการ
เมื่อเดอืนกนัยายน 2552 และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดม้คี าสัง่ที ่1680/2552 ลงวนัที ่8 ตุลาคม 2552 
แต่งตัง้ รศ.ศกัดิช์ยั เลศิพานิชพนัธุ์ เป็นผูร้กัษาราชการในต าแหน่งเลขานุการคณะฯ จนกว่าการสรรหา
คณบดีคนใหม่จะแล้วเสร็จนัน้  ขณะนี้ การสรรหาคณบดีได้แล้วเสร็จ และมหาวิทยาลัย ได้มีค าสัง่ที ่
1762/2552 ลงวนัที ่26 ตุลาคม 2552 แต่งตัง้ รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ เป็นคนบดคีนใหม่ไปแล้ว ในการนี้ 
คณะฯ ไดม้คี าสัง่ที ่096/2553 ลงวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2553 แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาเลขานุการคณะ
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมคีณบดเีป็นประธาน และกรรมการอกีจ านวน 3 คน และคณะกรรมการฯ ได้
เริม่กระบวนการสรรหาเลขานุการคณะฯ แล้ว โดยจดัใหม้กีารเลอืกผูแ้ทนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
จ านวน 1 คน ในวนัที ่19 มนีาคม 2553 เพือ่เขา้มารว่มเป็นกรรมการสรรหาฯ ต่อไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
1.5 การสอบคดัเลือกพนักงานราชการสายอาจารย ์และสายสนับสนุนวิชาการ 

ตามทีม่หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จดัใหม้ีการสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป สงักดัคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ จ านวน 1 อตัรานัน้ ขณะนี้ 
การสอบคดัเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มผีูผ้่านการคดัเลอืก คอื นางอุลยัพร โทบุตร จบการศกึษาศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง และ นางอุลยัพร โทบุตร ไดม้ารายงานตวัเขา้ปฏบิตัิ
ราชการแลว้ เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2553  
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นอกจากนี้แลว้ คณะฯ และมหาวทิยาลยั อยู่ระหว่างจดัใหม้กีารสอบคดัเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานราชการในต าแหน่งอาจารย ์จ านวน 4 อตัรา และต าแหน่งนักวชิาการศกึษา จ านวน 2 อตัรา 
(ปฏบิตังิาน ณ ศนูยป์ฏบิตักิารสงัคมสงเคราะหค์ลองจัน่ จ านวน 1 อตัรา) 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

1.6 โครงการเปิดการเรียนการสอนหลกัสตูรการศึกษาภาคภาษาองักฤษ 
 คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มโีครงการจะเปิดการเรยีนการสอนหลกัสูตรสองภาษา และ

หลกัสตูรภาคภาษาองักฤษ จ านวน 2 หลกัสตูร คอื 
1) หลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิา Human Rights and International Social Work เป็น

หลกัสูตรวชิาโทสองภาษา หลกัสูตรใหม่ ซึ่งนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสามารถเลอืกเรยีนเป็นวชิาโททัง้
หลกัสตูร (Minor Program) หรอืเลอืกเรยีนในบางรายวชิาได ้ 

2) หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารสงัคม ปจัจุบนัเป็น
หลักสูตรภาษาไทย เปิดด าเนินการมาตัง้แต่ปีการศึกษา 2541 โดยจะปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรภาค
ภาษาองักฤษ 

  

ขณะนี้ คณะฯ ได้มคี าสัง่ที ่075/2553 และค าสัง่ที ่076/2553 ลงวนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2553  
แต่งตัง้คณะท างานพจิารณายกร่างหลกัสูตรทัง้ 2 แลว้ โดยมเีป้าหมายในการเปิดหลกัสตูรในปีการศกึษา 
2554 เป็นตน้ไป  การเปิดหลกัสตูรสองภาษาและหลกัสตูรภาคภาษาองักฤษดงักล่าว เป็นอกีวธิหีนึ่งในการ
ยกระดบัการศกึษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สูค่วามเป็นมหาวทิยาลยันานาชาต ิ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  และไดเ้สนอแนะว่า การเปิดหลกัสตูรภาคภาษาองักฤษนัน้ สิง่ส าคญัทีสุ่ด
ทีจ่ะต้องพจิารณา และเตรยีมการใหม้าก คอื อาจารย์ผูส้อน เนื่องจากต้องมีทัง้ความรูค้วามสามารถทาง
วชิาการตามหลกัสตูร และการใชภ้าษาองักฤษ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่1/2553 

  การรบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2553 
 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุโดยไมแ่กไ้ข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรือ่งสบืเนื่อง 

 

3.1 หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2553 
  ตามทีค่ณะฯ ไดด้ าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา  จ านวน  5  หลกัสูตร  คอื 
1) หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ  2)  หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
การบรหิารและนโยบายสวสัดกิารสงัคม  3) หลกัสูตรพฒันาชุมชนมหาบณัฑติ 4) หลกัสูตรศลิปศาสตร 
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารงานยตุธิรรม และ 5)  หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรดุษฎบีณัฑติ สาขา 
วชิาการบรหิารสงัคม นัน้  ขณะนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552” ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2552 ส่งให้
มหาวทิยาลยัพจิารณาเรยีบรอ้ยแลว้  
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นอกจากนี้ คณะฯ ยงัมโีครงการร่วมมอืกบัคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดกิารสงัคม 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิและคณะ/มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ภายในประเทศไทย ทีม่กีารเปิดสอน
ในหลกัสูตรเดยีวกนั เพื่อร่วมกนัจดัท ามาตรฐานคุณวุฒริะดบัสาขาวชิา (มคอ.1) เพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 ต่อไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ และใหข้อ้สงัเกต/ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

  1) ที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาปริญญาตรีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์เมือ่จบไปแลว้สว่นมากไมส่ามารถท างานไดท้นัท ีหน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งจดัอบรมและฝึกงานให้
อกีครัง้ ซึ่งกข็ ึน้อยู่กบัหน่วยงานนัน้ ๆ ว่าจะมคีวามรูค้วามสามารถและการฝึกอบรมด้านสงัคมสงเคราะห์
มากน้อยเพยีงใด ส่วนนักศกึษาปรญิญาโท ส่วนมากจะศกึษาเน้นไปทางดา้นการบรหิารและนโยบาย ซึง่ก็
ไม่มคีวามรูแ้ละทกัษะลงลกึในการปฏบิตังิานจรงิ ๆ ท าใหผู้ท้ีจ่บสาขาสงัคมสงเคราะห ์เมื่อเขา้ท างานดา้น
สงัคมสงเคราะหแ์ลว้ กม็ทีกัษะทางวชิาชพีไม่แตกต่างจากผูท้ีจ่บสาขาอืน่  ดงันัน้ จงึควรมกีารสรา้งหลกัสตูร 
และจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการปฏบิตัจิรงิ เมือ่จบไปแลว้กส็ามารถท างานสงัคมสงเคราะหไ์ดท้นัท ี  
  2) ควรค้นหาหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติงานด้านสงัคมสงเคราะห์และ
สวสัดกิารสงัคม เพือ่จดัเป็น “หน่วยงานตน้แบบ” และสรา้งความร่วมมอืในการสรา้งหลกัสตูร การเรยีนการ
สอน การวจิยั และการฝึกภาคปฏบิตัขิองนักศกึษา ซึง่จะท าใหก้ารผลติบณัฑติ ตรงตามความตอ้งการของ
สงัคมและหน่วยงานต่าง ๆ มากยิง่ขึน้ 
  3) ควรมกีารจดัสร้างหลกัสูตร และจดัฝึกอบรมส าหรบัอาสาสมคัร ผู้ปฏิบตัิงานสงัคม
สงเคราะห์ และนักสงัคมสงเคราะห์ โดยความร่วมมอืกบัสมาคมนักสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 
สมาคมนักศกึษาเก่าสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  และหน่วยงานทีเ่ป็นต้นแบบ เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานด้านสงัคม
สงเคราะห์ และผูเ้กีย่วขอ้ง มคีวามรูค้วามสามารถตามหลกัและวธิกีารสงัคมสงเคราะหท์ีแ่ทจ้รงิ เนื่องจาก
ปจัจุบนั ผูป้ฏบิตังิานทีไ่มไ่ดจ้บการศกึษาทางดา้นสงัคมสงเคราะหโ์ดยตรง สว่นมากจะอาศยัจติใจทีเ่สยีสละ  
ความรูค้วามเขา้ใจของตนเอง และประสบการณ์จรงิในการปฏบิตังิาน  
  3) การปฏบิตังิานตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในงานสงัคมสงเคราะหป์จัจุบนั ส่วนมากจะมี
นกักฎหมายเป็นผูน้ า สว่นนกัสงัคมสงเคราะหเ์ป็นเพยีงผูต้ามหรอืผูม้สีว่นรว่ม การพจิารณาความต่าง ๆ จงึ
ใชห้ลกัการพจิารณาตามหลกักฎหมาย ดงันัน้ จงึควรรว่มมอืกบัหน่วยงาน และองคก์รต่าง ๆ ในการผลกัดนั
ใหก้ารปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะหใ์นกระบวนการยุตธิรรม เป็นการปฏบิตังิานทีใ่ช้สงัคมสงเคราะหเ์ป็นหลกั 
โดยใชก้ฎหมายเป็นกลไกสง่เสรมิในการปฏบิตังิานแทน  

 
3.2 การบริหารบคุคลส าหรบัพนักงานเงินรายได้ 

  ตามทีม่หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จดัท า “ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารบุคคลส าหรบัพนักงานเงนิรายได้ พ.ศ.2552” ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยขอให้แต่ละคณะ/
หน่วยงาน เสนอแผนอตัราก าลงัพนักงานเงนิรายได้ประเภทประจ า และปรบัเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้าง
หน่วยงานเขา้สู่การเป็นพนักงานเงนิรายได้ ส่งมหาวทิยาลยัภายในเดือนมนีาคม 2553  และคณะฯ โดย
คณะกรรมการจดัท าโครงสรา้งอตัราก าลงัและแผนพฒันาบุคลากร 4 ปี ไดด้ าเนินการจดัท าแผนอตัราก าลงั
แลว้เสรจ็ และเสนอทีป่ระชมุกรรมการประจ าคณะฯ ครัง้นี้ เพือ่พจิารณาอนุมตักิอ่นเสนอมหาวทิยาลยันัน้  
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เนื่องจากมหีลายหน่วยงานยงัด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั ใน
การประชุมครัง้ที ่6/2553 เมื่อวนัที ่22 มนีาคม 2553 จงึได้อนุมตัใิหข้ยายเวลาออกไปอกีเป็นใหส้่งภายใน
เดอืนมถิุนายน 2553 ประกอบกบัมขีอ้เสนอใหม้กีารทบทวนอตัราก าลงัโดยเพิม่อตัราลูกจา้งบางต าแหน่ง 
เชน่ สายวชิาการ เป็นตน้  ดงันัน้ จงึขอถอนวาระนี้ออกไปกอ่น เมือ่ทบทวน/จดัท าแผนอตัราก าลงัแลว้เสรจ็ 
จงึจะเสนอกรรมการประจ าคณะฯ เพือ่พจิารณาอกีครัง้ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
 3.3 การปรบัปรงุพื้นท่ีตึกคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ท่าพระจนัทร ์

ตามทีค่ณะฯ ได้ด าเนินการปรบัปรุงหอ้งน ้านักศกึษา ชัน้ 1-4 ตกึคณะฯ ท่าพระจนัทร์ โดย
งบประมาณกองทนุการศกึษาเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั ประมาณ 2.4 ลา้นบาท นัน้   ขณะนี้ การด าเนิน 
งานได้เสรจ็สิน้แลว้ อยู่ระหว่างการส่งมอบงานและตรวจรบังาน   ส าหรบัโครงการปรบัปรุงหอ้งเรยีนและ
ส่วนบริการนักศึกษา ประกอบด้วยห้องเรียน สค.103, สค.209-210 และส านักงานเลขานุการคณะฯ        
ท่าพระจันทร์ ที่ได้รบัอนุมตัิงบประมาณรฐับาลโครงการไทยเข้มแขง็ จ านวนประมาณ 7 ล้านบาทนัน้  
ขณะนี้ ได้ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งเรยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษิทัผูร้บัเหมา จะเริม่เขา้มาด าเนินการปรบัปรุงใน
เดอืนเมษายน 2553 เป็นตน้ไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
 3.3 ตวับง่ช้ีเฉพาะ คณุภาพคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ปีการศึกษา 2552 

 ตามทีค่ณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชมุครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2553 ได้
อนุมตัติวับ่งชี ้และคา่เป้าหมายคณุภาพ ปีการศกึษา 2552 รวมทัง้หมด 9 องคป์ระกอบ จ านวน 54 ตวับ่งชี ้
และได้เสนอแนะใหส้รา้งตวับ่งชี้ทีส่ะทอ้นเอกลกัษณ์ของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ตวับ่งชี้ ตาม
ขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัดว้ยนัน้   คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา ในการประชุมครัง้ที ่1/2553 
เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2553 พจิารณาแลว้ ไดก้ าหนดตวับ่งชีเ้ฉพาะของคณะฯ จ านวน 3 ตวับ่งชี ้คอื  

1) ระดบัคา่นิยมทีจ่ าเป็นต่อการประกอบอาชพีสงัคมสงเคราะหข์องนกัศกึษาปรญิญาตร ี
2) รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตร ีทีท่ างานในภาคบรกิารสงัคม ต่อบณัฑติระดบัปรญิญา

ตรทีีไ่ดง้านท าและประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
3) รอ้ยละของผลงานวจิยัของคณาจารยท์ีก่ระท ากบัประชากรกลุ่มพเิศษ หรอืทีส่ง่ผลต่อ

กลุ่มประชากรกลุ่มพเิศษโดยตรงต่อผลงานวจิยัทัง้หมด 
 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
การศกึษา ทัง้ทีเ่ป็นตวับ่งชี้ร่วม จ านวน 54 ตวับ่งชี้ และตวับ่งชีเ้ฉพาะ จ านวน 3 ตวับ่งชี้ เพื่อจดัท าเป็น
รายงานการประเมนิตนเองส่งใหม้หาวทิยาลยั และเตรยีมรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษา ในช่วงเดอืน
มถิุนายน-กรกฎาคม 2553 ต่อไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4  ขออนุมตัเิปิดการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาโทภาคพเิศษ ณ ศนูยล์ าปาง  
 

ดว้ยคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์โดยการสนับสนุนของมหาวทิยาลยั ขออนุมตัเิปิดการเรยีน
การสอนระดบัปรญิญาโทภาคพเิศษ หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบริหารและ
นโยบายสวสัดกิารสงัคม ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง ปีการศกึษา 2553 เป็นตน้ไป 

หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารและนโยบายสวสัดิการ
สงัคม เป็นหลกัสตูรทีม่ผีูส้นใจมากทีส่ดุจากการส ารวจความสนใจในการศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท ณ ศนูย์
ล าปาง  มจี านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 42 หน่วยกติ มรีะยะเวลาในการศกึษาไม่เกนิ 8 ภาคการศกึษา
ปกต ิ(ไมเ่กนิ 4 ปี) การเรยีนการสอนจะมเีฉพาะในวนัเสาร-์อาทติย ์ โดยก าหนดรบันกัศกึษา ปีการศกึษาละ 
60 คน   ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการศกึษา จะจดัเก็บหน่วยกติละ 1,800 บาท รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมดตลอด
หลกัสตูร 2 ปีการศกึษา จ านวน 159,950 บาท    

ส่วนประมาณการรายรับรายจ่าย และจุดคุ้มทุนของโครงการนัน้ ได้ประมาณการไว้ใน
ปีงบประมาณ 2553-2555 ดงันี้ (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ประมาณการรายรบั 2,400,000.00 7,194,500.00 9,576,500.00 
ประมาณการรายจ่าย 2,118,280.00 5,741,780.00 7,553,500.00 
ก าไร (ขาดทนุ) 281,720.00 1,452,720.00 2,023,000.00 
จ านวนนกัศกึษา (คน) 60 120 180 
จุดคุม้ทนุ (คน)  49 77 109 
 
  มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตักิารเปิดการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาโท
ภาคพเิศษ หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารและนโยบายสวสัดกิารสงัคม 
ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยล์ าปาง ปีการศกึษา 2553 เป็นตน้ไป โดยใหข้อ้สงัเกต/ขอ้เสนอแนะดงันี้ 
  1) การเปิดปรญิญาโทภาคพเิศษ ณ ศูนยล์ าปาง โดยเริม่ในภาค 1/2553 นัน้ นับว่าเป็น
การด าเนินการทีก่ระชัน้ชดิมาก เนื่องจากตามกระบวนการแลว้ การเปิดปรญิญาโทภาคพเิศษ ตอ้งผ่านการ
พจิารณาอนุมตัจิากมหาวทิยาลยั ทัง้ฝา่ยวชิาการ แผนงาน และงบประมาณ  รวมทัง้กระบวนการคดัเลอืก
นักศกึษา  ดงันัน้ จึงควรจดัท าแผนการด าเนินงานและก าหนดการที่ชดัเจนเกี่ยวกบัการรบัสมคัร/สอบ
คดัเลอืกนกัศกึษา การเปิดการเรยีนการสอน และการบรหิารจดัการ 
  2) ปรญิญาโทภาคพเิศษ สาขาการบรหิารและนโยบายสวสัดกิารสงัคม ณ ท่าพระจนัทร ์ 
และศนูยล์ าปาง ควรมคีณุภาพไมแ่ตกต่างกนั ทัง้อาจารย/์ผูส้อน การเรยีนการสอน และการท าวทิยานิพนธ์/
สารนิพนธท์ีเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร รวมทัง้ตอ้งสรา้งคณุภาพและจุดเด่นทีส่ามารถแขง่ขนัได ้ 

3) การจดัตารางสอนแบบเรยีนต่อเนื่องวชิาเดยีวจนจบแลว้เรยีนต่อวชิาใหม ่หรอืการสอน
วชิาเดยีวต่อเนื่อง 6-12 ชัว่โมงนัน้ อาจไมไ่ดผ้ลเทา่ทีค่วร เนื่องจากนักศกึษาต้องใชเ้วลาในการคน้ควา้ และ
การตกผลกึของความรูค้วามคดิ ดงันัน้ การจดัตารางสอน จงึควรพจิารณาในประเดน็นี้ดว้ย 
  4) เนื่องจากการเดนิทางไปสอน ณ ศนูยล์ าปาง นัน้ มคี่าใชจ้่ายทีส่งูมาก ดงันัน้ จงึควรมี
การลดค่าใช้จ่าย โดยบางคาบ/รายวิชา อาจเปิดสอนทาง Teleconference หรือเชิญนักวิชาการ/
ผูท้รงคณุวุฒใินทอ้งถิน่มาบรรยายดว้ย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  
 
5.1 การเสนอผู้ทรงคณุวฒิุ เป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติังานและต่อสญัญา

จ้างพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 
 ตามทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้มปีระกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์ และวิธกีารประเมนิทดลอง

ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการประเมนิเพื่อต่อสญัญาจ้างพนักงานมหาวทิยาลยั ลงวนัที ่ 26 กรกฎาคม 2549 นัน้  
เนื่องจากการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิการทดลองปฏิบตัิหน้าที่ และคณะกรรมการประเมนิการต่อ
สญัญาจา้งพนักงานสายวชิาการ ตามประกาศดงักล่าว จะตอ้งมกีรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ1 คน ซึง่ไดร้บัการ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เขา้ไปเป็นกรรมการด้วย ดงันัน้ จงึขอหารอืทีป่ระชุมในการ
เสนอชือ่ผูท้รงคณุวุฒคิรัง้นี้ 

 
มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิสนอชือ่กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ซึง่ไดร้บัการเสนอ

ชื่อจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เข้าไปเป็นคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ และ
คณะกรรมการประเมนิการต่อสญัญาจ้างพนักงานสายวชิาการ โดยใหเ้สนอชื่อจากคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ภายใน ทัง้นี้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี  
 

5.2 การแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการกบัผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 
  ในภาคฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2552 นี้มผีูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ จ านวน 2 ท่าน ไดม้าเยีย่ม
เยยีนและแลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการกบัคณาจารย์ของคณะฯ คอื 

1)  Catherine H. Nye, Ph.D. จาก Smith College School for Social Work, 
Northampton, Massachusetts ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดพ้บคณาจารย์และน าเสนอหวัขอ้สนทนา เรื่อง 
Clinical Social Work ในวนัจนัทรท์ี ่22 มนีาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ  หอ้งบรรยาย สค.103 ทา่พระจนัทร ์ 

2)   David W. Engstrom, Ph.D. จาก School of  Social Work  San Diego State 
University ประเทศสหรฐัอเมรกิา จะพบกบัคณาจารยแ์ละน าเสนอหวัขอ้สนทนา เรื่อง Human Rights and 
International Social Work ในวนัองัคารที ่23 มนีาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอ้งประชุม สค.402-
403 ทา่พระจนัทร ์  
  ส าหรบั Dr. David W. Engstrom นัน้ คณะฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวทิยาลยั 
ไดจ้ดัจา้งมาเป็นผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ เป็นเวลา 6 เดอืน เพือ่ชว่ยจดัท าหลกัสตูรภาคภาษาองักฤษอกีดว้ย 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

5.3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรป์ระกาศให้ปีการศึกษา 2553 เป็นปีแห่งกิจกรรมนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศให้ปีการศึกษา 2553 เป็นปีแห่งกจิกรรมนักศกึษา 
(หลงัจากทีป่ระกาศใหปี้การศกึษา 2552 เป็นปีแห่งการวจิยั) โดยขอใหค้ณะต่าง ๆ เน้นส่งเสรมิกจิกรรม
นักศกึษาเป็นพเิศษ และจดัท าแผนสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษาอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี   ในการนี้ คณะฯ 
จะส่งเสรมิกจิกรรมนักศกึษา โดยเฉพาะกจิกรรมจติอาสา หรอือาสาสมคัรชุมชน ที่นักศกึษาของคณะฯ 
จดัท ามาโดยตลอดและมคีวามโดดเด่นอยูแ่ลว้ 
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  ที่ประชุมรบัทราบ และเสนอแนะว่า ควรจะมกีารจดัอบรม/ให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนท า
กจิกรรมจติอาสา หรอืเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัร เพราะหากไปท ากจิกรรมในการช่วยเหลอืคนในกรณีต่าง ๆ 
ดว้ยจติใจเสยีสละ แต่ไมรู่ว้ธิกีารอาจสง่ผลเสยีได ้
 
 

ปิดประชมุ เวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมชาย ไมตร,ี นิตยา ทองสขุด ี: บนัทกึ/พมิพ ์
รศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ : ตรวจ 

 


