
รายงานการประชมุกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

ครัง้ท่ี 3/2552 
วนัจนัทรท่ี์ 28 กนัยายน 2552  เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชมุ 208 คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ท่าพระจนัทร ์
------------------------ 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.จติต ิมงคลชยัอรญัญา (คณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร)์ ประธาน 
2. รศ.ดร.กติพิฒัน์ นนทปทัมะดลุย ์(รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั) กรรมการ  
3. รศ.ศกัดิช์ยั เลศิพานิชพนัธุ ์(รองคณบดฝีา่ยบรหิาร)   กรรมการ  
4. รศ.ระพพีรรณ ค าหอม (หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร)์ กรรมการ 
5. รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม (หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชมุชน)  กรรมการ  
6. ศ.ยพุา วงศไ์ชย        กรรมการ 
7. รศ.ศกัดิศ์ร ีบรบิาลบรรพตเขตต ์      กรรมการ  
8. รศ.ดร.นฤมล นิราทร        กรรมการ  
9. นางขนิษฐา เทวนิทรภกัต ิ       กรรมการ  
10. นางอบุล หลมิสกลุ        กรรมการ  
11. นายชวรงค ์ลมิป์ปทัมปาณี       กรรมการ  
12. นางนิตยา ทองสขุด ี                       ผูช้ว่ยเลขานุการ 
13. นายสมชาย ไมตร ี                       ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 

ผู้ลาประชุม 
1. รศ.ดร.วรวุฒ ิโรมรตันพนัธ ์(รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา)  กรรมการ 
2. รศ.กติตยิา นรามาศ (รองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั)ิ  กรรมการ  
3. รศ.อภญิญา เวชยชยั        กรรมการ  
4. ศาสตราภชิาน นพ.พชิติ สวุรรณประกร     กรรมการ  
5. ดร.ไพโรจน์ สขุสมัฤทธิ ์       กรรมการ 
6. นางปรางทพิย ์ทวพีาณิชย ์       กรรมการ  
7. นางนภา เศรษฐกร         กรรมการ 
8. นางดวงพร จนัทรม์ณี       เลขานุการ 

 
เริม่ประชมุเวลา 13.30 น.  

ประธานกล่าวเปิดประชมุ และด าเนินการประชมุไปตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองแจ้ง 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบในเรือ่งต่อไปนี้ 

1.1 การสรรหาคณบดีคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มคี าสัง่ที่ 2059/2549 ลงวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2549 
แต่งตัง้ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชยัอรญัญา ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตัง้แต่วนัที่ 1 
ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มานัน้   บดันี้ ผศ.ดร.จติต ิมงคลชยัอรญัญา  จะด ารงต าแหน่งคณบดคีรบวาระใน
วนัที ่30 พฤศจกิายน 2552 ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการสรรหาคณบดหีรอืหวัหน้า
แผนกอสิระ พ.ศ.2546 และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที ่5/2552 เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 
2552 มหาวทิยาลยั จงึได้มคี าสัง่ที ่1244/2552 ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2552 แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
คณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์โดยม ีศ.นพ.ประเวศ วะส ีกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิเป็น
ประธาน และกรรมการอกี 9 คน ประกอบดว้ยคณบดคีณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน นายกสมาคม
นักศกึษาเก่าสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผู้แทนสภาอาจารย์ ผูแ้ทนสภาขา้ราชการ ผู้แทนอาจารย์ในคณะฯ 
(จ านวน 3 คน) ผูแ้ทนเจา้หน้าที ่และผูแ้ทนนกัศกึษาในคณะฯ  ขณะนี้ กระบวนการสรรหาไดเ้ริม่ด าเนินการ
แลว้ คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  

1.2 คณาจารยแ์ละบคุลากร เกษียณอายรุาชการ / จบการศึกษา-ลาศึกษาต่อ 

 1.2.1 คณาจารยแ์ละบุคลากร เกษียณอายุราชการ,  เดอืนกนัยายน 2552 มคีณาจารย์
และบุคลากรของคณะฯ เกษยีณอายรุาชการ จ านวน 4 คน คอื 

  1) ศ.ยพุา วงศไ์ชย   ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  2) รศ.นิภา ส.ตุมรสนุทร ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  3) นางดวงพร จนัทรม์ณี เลขานุการคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  4) นางอทุมุพร ป่ินทอง  ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร ระดบั 5 งานบรกิารการศกึษา  
 
  ส าหรบั ศ.ยุพา วงศไ์ชย และ รศ.นิภา ส.ตุมรสุนทร ไดเ้กษียณอายุ หลงัจากต่ออายุ

ราชการจนอายุครบ 65 ปี  ในการนี้ คณะฯ ไดจ้ดังานเลี้ยงเพื่อแสดงมุทติาต่อคณาจารยแ์ละบุคลากรทัง้ 4 
คน เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2552 แลว้ 

 1.2.2 คณาจารยจ์บการศึกษา,  ปีการศกึษา 2552 มอีาจารยข์องคณะฯ จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาเอก และกลบัเขา้ปฏบิตังิาน จ านวน  2 คน คอื 

1) อ.ดร.มาด ีลิม่สกลุ จบการศกึษาปรญิญาเอก หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตร
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารสงัคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2) อ.ดร.มาล ีจริวฒันานนท ์จบการศกึษาปรญิญาเอก หลกัสตูรครศุาสตรดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาพฒันศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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 1.2.3 อาจารยล์าศึกษาต่อ,  ปีการศกึษา 2552 มอีาจารย์ของคณะฯ ลาศกึษาต่อ จ านวน  
1 คน คือ อ.สร้อยมาศ รุ่งมณี ภาควิชาการพฒันาชุมชน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศ
ออสเตรเลยี โดยทนุเตม็จ านวนของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

1.3 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาคณะ/ภาควิชา ปีการศึกษา 2551 
  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จดัให้มีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศกึษา คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศกึษา 2551 ทัง้ระดบัคณะและภาควชิา มผีลการ
ประเมนิสรปุไดด้งันี้ 

1.3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะกรรมการ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดม้าตรวจเยีย่มและประเมนิคุณภาพการศกึษาคณะ
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศกึษา 2551 เมื่อวนัที ่5-6 สงิหาคม 2552 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิาก
ภายในและภายนอก ซึ่งการประเมนิครัง้นี้  นอกจากจะมกีารตรวจเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามตวับ่งชี้
คุณภาพการศกึษาแลว้ ยงัมกีารสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง คอื ผูบ้รหิาร อาจารย ์นักศกึษา บุคลากร และผูใ้ช้
บณัฑติ รวมทัง้การเยีย่มชมคณะฯ และสงัเกตการณ์การเรยีนการสอนอกีด้วย จากผลการประเมนิขัน้ต้น
ด้วยวาจา พบว่า คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มคีุณภาพการศกึษาในระดบั “ด”ี มผีลการประเมนิ 3.67 
คะแนน จากระบบ 5 คะแนน โดยมผีลงานทีโ่ดดเด่นคอื องคป์ระกอบดา้นกจิกรรมการพฒันานิสตินักศกึษา 
การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และการวจิยัของคณาจารย ์ 

  1.3.2 การประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัภาควิชา, คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดจ้ดั
ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 ในระดับภาควิชา เป็นครัง้ที่สอง เมื่อวันที่ 7 
กนัยายน 2552 โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจากคณะต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ผลการประเมนิ
จากระบบ 5 คะแนน พบว่า  

1.1) ภาควิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มคีุณภาพการศกึษาในระดบั “ดี” มผีลการ
ประเมนิ 4.11 คะแนน โดยมผีลการประเมนิทีโ่ดดเด่นในองคป์ระกอบดา้นการ
บรกิารวชิาการแกส่งัคม และการพฒันาบุคลากร  

1.2) ภาควชิาการพฒันาชุมชน มคีุณภาพการศกึษาในระดบั “ด”ี มผีลการประเมนิ 
4.03 คะแนน โดยมผีลการประเมนิทีโ่ดดเด่นในองค์ประกอบด้านการบรกิาร
วชิาการแกส่งัคม และการพฒันาบุคลากร เชน่กนั 

 นอกจากผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาดงักล่าวแลว้ คณะฯ ยงัมผีลการด าเนินงานทีโ่ดด
เด่นทีน่บัว่าเป็น  “แนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองหน่วยงาน หรอื Good Practice” กค็อื “การฝึกภาคปฏบิตั ิและการ
ถอดบทเรยีนจากการฝึกภาคปฏบิตั”ิ ของนกัศกึษาปรญิญาตร ีหลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ ซึง่ปี
การศกึษา 2551 มผีลงานการถอดบทเรยีนจากการฝึกภาคปฏบิตัขิองนักศกึษาในองคก์รและในชุมชนในปี
การศกึษา 2550 ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ จ านวน 5 เล่ม และผลงานดงักล่าว ได้รบัการคดัเลือกจาก
ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) ใหจ้ดัแสดงนิทรรศการในงานการประชมุวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง 
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“2552 ปีแหง่คณุภาพการอดุมศกึษาไทย” ระหว่างวนัที ่2-3 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารอมิแพค็ คอนเวนชัน่ 
เซน็เตอร ์เมอืงทองธานี  

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

1.4 ผลการจดังาน “มหกรรมต้นแบบคนพิการไทย” 
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดร้่วมมอืกบัส านักส่งเสรมิและ

พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิ(พก.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์สภาคน
พกิารทกุประเภทแหง่ประเทศไทย คณะกรรมาธกิารการสวสัดกิารสงัคม จดังานต่อเนื่องเป็นปีที ่2 โดยการ
จดั “มหกรรมตน้แบบคนพกิารไทย” รวมผูพ้กิารทีป่ระสบความส าเรจ็ในชวีติในดา้นต่างๆ ขึน้เวทพีรอ้มจดั
นิทรรศการเผยแพร่ความสามารถ เคลด็ลบัสูช้วีติ และแนวทางประกอบอาชพี เวทอีภปิรายพรอ้มกจิกรรม
การแสดงต่างๆ มากมาย และการมอบโล่ประกาศเกยีรตคิุณแก่คนพกิารตน้แบบ ณ หอ้งแกรนด์ไดมอนด์
บอลรมู ฮอลล์ 9-10 ศนูยก์ารแสดงสนิคา้อมิแพค เมอืงทองธานี จงัหวดันนทบุร ีวนัที ่15 กรกฎาคม 2552 
โดยมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  การ
จดังานครัง้นี้ พบว่าประสบผลส าเรจ็อย่างยิง่ มผีูเ้ขา้ร่วมงานมากกว่าสองพนัคน และผลการจดังานน าไปสู่
การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัแิละจดัท าแผนสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารระยะยาวต่อไป 

นอกจากนี้ คณะฯ ยงัได้รบัการสนับสนุนจากส านักงานส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีิตคน
พกิารแห่งชาติ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ในการจดัประชุมวชิาการประเพณี
ระหว่างสถาบนัการศกึษาดา้นคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่1 ในวนัที ่23 กนัยายน 2552 ณ โรงแรมปรนิซ์
พาเลส กรุงเทพฯ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประมวลองคค์วามรูต้่าง ๆ ทีม่ผีูศ้กึษาไว้ และน าเสนอองค์
ความรูเ้หล่านัน้ต่อผูเ้กีย่วขอ้งและสาธารณะทัว่ไป อกีทัง้เป็นเวทสีาหรบันกัวชิาการและนักวจิยัในทุกศาสตร์
ทีศ่กึษาเกีย่วกบัคนพกิารไดม้กีารพบปะ แลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ระหว่างกนั เป็นเครอืขา่ยวชิาการ
ทีท่รงพลงั ผลการจดังานปรากฏว่ามผีูเ้ขา้ร่วมจ านวนมากเช่นกนั  ทัง้นี้ ทีป่ระชุมไดร้บัเกยีรตจิาก อ. ดร. 
อุทยั ดุลยเกษม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศลิปากร และ Assoc. Prof. Lina Kashyap, Deputy Director of 
TarTar Institute of Social Sciences, ประเทศอนิเดยี เป็นองคป์าฐก เรื่อง เทคนิคการท าวจิยั และทศิทาง
งานพฒันาคนพกิาร ตามล าดบั ซึ่งสถาบนัตาต้าเป็นสถาบนัวิชาการชัน้น าด้านงานสงัคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมของอินเดีย และอยู่ในระหว่างการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตรด์ว้ย 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  

1.5 การย้ายโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาพฒันาชุมชน จากศนูยพ์ทัยา  
มาท่าพระจนัทร ์

  ตามนโยบายการกระจายการศกึษาสู่ภูมภิาคของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ที่เสนอใหภ้าค
วชิาการพฒันาชมุชน คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เปิดการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรพฒันา
ชมุชนมหาบณัฑติ ภาคพเิศษ ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยพ์ทัยา จงัหวดัชลบุร ีในปีการศกึษา 2549 
เป็นต้นมาจนถงึปจัจุบนั คอืปีการศกึษา 2552 นัน้ จากการประเมนิตนเองของภาควชิาการพฒันาชุมชน 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/


 5 

เห็นควรที่จะเปิดโครงการปริญญาโทภาคพิเศษต่อไป แต่ย้ายการเรียนการสอนมาที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์ในปีการศกึษา 2553 เป็นตน้ไป ดว้ยเหตุผล : - 

1)  โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาพฒันาชุมชน ศูนย์พทัยา มแีนวโน้มว่าจะไม่
สามารถเลี้ยงตวัเองได้ โดยปีการศกึษา 2551 มผีลการด าเนินงานขาดทุนประมาณ 257,000 แสนบาท 
เนื่องจากมคี่าใชจ้่ายสงู  นักศกึษามจี านวนน้อย และสถานทีต่ัง้ของศนูยพ์ทัยา อยู่ห่างไกลจากชุมชนเมอืง
พทัยาท าใหไ้มส่ะดวกต่อการเดนิทางโดยรถยนตส์าธารณะ 

2) มกีารแข่งขนัสูงในการใหบ้รกิารการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา คอื ในบรเิวณรศัมไีม่
เกิน 20 กิโลเมตรจากศูนย์พทัยา นอกจากมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ยงัมีสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เช่น 
สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางพระ การจดัการศกึษาในส่วนภูมภิาค
ของมหาวทิยาลัยรามค าแหง และมหาวทิยาลยัศรปีทุม ในจงัหวดัใกล้เคยีง นอกจากนัน้ คณะรฐัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาทีม่กีลุ่มเป้าหมายใกล้เคยีงกบัสาขาพฒันาชุมชน ยงัได้ไปเปิดการ
เรยีนการสอน ณ ศนูยพ์ทัยา ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศกึษาของมหาวทิยาลยัเชน่กนั  
  เมื่อประเมนิความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจดัการเรยีนการสอนทีท่่าพระจนัทร์
แลว้ พบว่า สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ ทีใ่กลเ้คยีง มหีลกัสตูรพฒันาชุมชนมหาบณัฑติ เฉพาะทีม่หาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตรเ์ท่านัน้  การจดัการศกึษามตี้นทุนต ่ากว่าศนูยพ์ทัยา มกีลุ่มเป้าหมายกวา้งขวางครอบคลุมทัง้
เขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัภาคกลาง  ซึง่การเปิดปรญิญาโทสาขาพฒันาชุมชนทัง้ภาคปกต ิและ
ภาคพิเศษในสถานที่ที่เดียวกนันัน้ จะมีจุดเน้นต่างกนั คือ ภาคปกติ เป็นการจดัการศกึษาส าหรบัผู้ที่
สามารถศึกษาได้เต็มเวลา ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางการวิจัยและวิชาการพฒันาชุมชน เน้น
การศกึษาแผน ก. (แผนการศกึษารายวชิาและการท าวทิยานิพนธ์) สว่นภาคพเิศษนัน้ เป็นการจดัการศกึษา
ส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะเรยีนนอกเวลางานในวนัหยดุเสาร์-อาทติย ์ตอ้งการพฒันาความสามารถในการบรหิาร
จดัการ เทคนิคและทกัษะในการปฏิบัติ เน้นการศึกษาแผน ข. (แผนการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์) ดังนัน้ จึงเห็นควรย้ายการเรียนการสอนโครงการปรญิญาโทภาคพเิศษ ศูนย์พทัยา มาที่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์ในปีการศกึษา 2553 เป็นตน้ไป - รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ และเสนอแนะว่า  การเปิด-ปิดหลกัสตูร ควรจะมกีระบวนการด าเนินการที่
ชดัเจน เช่น มกีารส ารวจความต้องการในการเรยีนของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์งบประมาณรายรบั
รายจ่าย เป็นตน้ รวมทัง้การเขม้งวดทางวชิาการใหไ้ดม้าตรฐานการศกึษาทัง้นักศกึษาภาคปกต ิและภาค
พเิศษดว้ย 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 2/2552 

  การรบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่2/2552 เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2552 
 

 มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุโดยไม่แกไ้ข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ือง 
 

3.1 ประกาศ เร่ือง “การบริหารและด าเนินงานศนูยฝึ์กอบรมและบริการทางสงัคม” 
  ตามที่คณะฯ โดยคณะกรรมการบรหิารศูนย์ฝึกอบรมและบรกิารสงัคม ได้ยกร่างประกาศ 
เรือ่ง “การบรหิารและด าเนินงานศนูยฝึ์กอบรมและบรกิารทางสงัคม พ.ศ.2552” เสนอกรรมการประจ าคณะฯ 
ในการประชุมครัง้ที่ ครัง้ที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 และครัง้ที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2552 นัน้  ขณะนี้ คณะฯ ไดด้ าเนินการแกไ้ขร่างประกาศฯ ตามขอ้เสนอแนะของทีป่ระชุม และ
สง่ใหฝ้า่ยนิตกิรชว่ยตรวจสอบและสง่ใหม้หาวทิยาลยัพจิารณาต่อไปแลว้ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
3.2 การบริหารบคุคลส าหรบัพนักงานเงินรายได้ 

  ตามทีม่หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จดัท า “ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บรหิารบุคคลส าหรบัพนักงานเงนิรายได้ พ.ศ.2552” ลงวันที่ 20 มนีาคม 2552 โดยขอให้แต่ละคณะฯ 
ด าเนินการวเิคราะหอ์ตัราก าลงัลูกจา้ง จ าแนกประเภทลูกจา้ง เพื่อปรบัเปลีย่นสถานภาพลูกจา้งหน่วยงาน 
เป็นพนักงานเงนิรายได้นัน้   ในการนี้ คณะฯ ได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการจดัท าโครงสร้างอตัราก าลงัและ
แผนพฒันาบุคลากร 4 ปี”  เพือ่พจิารณาด าเนินการในเรื่องดงักล่าวแลว้ ซึง่ในเบื้องตน้ คณะกรรมการฯ ได้
ปรบัโครงสรา้งภายในส านักงานเลขานุการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิสายสนับสนุนวชิาการมากขึน้  โดย
แบ่งออกเป็น 5 งาน (จากเดมิทีม่ ี4 งาน) คอื 1) งานบรกิารการศกึษา-สนับสนุนการผลติบณัฑติ กจิกรรม
นกัศกึษาและการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม,  2) งานบรกิารวชิาการ พฒันาการเรยีนการสอน-สนับสนุนการ
วจิยัจากงบประมาณภายใน การพฒันาการเรยีนการสอน และการประกนัคุณภาพการศกึษา,  3) งานการ
คลงัและพสัดุ-ด าเนินการเกีย่วกบัการเงนิ-บญัช ีพสัดุ และอาคารสถานที ่เป็นตน้, 4) งานบรหิารและธุรการ-
ด าเนินการด้านการบรหิารธุรการ การพฒันาบุคลากร การจดัท าแผนพฒันา เป็นต้น  และ 5) งานบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม-ด าเนินการเกีย่วกบัการบรกิารสงัคมประเภทต่างๆ เช่น  การจดัอบรม -สมัมนา การวจิยั
จากงบประมาณภายนอก วเิทศสมัพนัธ ์เป็นตน้  หลงัจากนัน้ จะมกีารจดัท าภาระงานและเกลีย่บุคลากรสาย
สนบัสนุนวชิาการทกุประเภทเขา้รบัผดิชอบในแต่ละงานต่อไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

 3.3 การปรบัปรงุพื้นท่ีตึกคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ท่าพระจนัทร ์
ตามทีค่ณะฯ ได้ด าเนินการปรบัปรุงหอ้งน ้านักศกึษา ชัน้ 1-4 ตกึคณะฯ ท่าพระจนัทร์ โดย

งบประมาณกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ประมาณ 2.4 ล้านบาท นัน้  ขณะนี้  การ
ด าเนินงานกา้วหน้าไปมาก คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2553  นอกจากนี้ คณะฯ ยงัไดร้บั
อนุมตังิบประมาณรฐับาลโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ จ านวนประมาณ 7 ล้านบาท ส าหรบัโครงการปรบัปรุง
หอ้งเรยีนและสว่นบรกิารนกัศกึษา ประกอบดว้ย หอ้งเรยีน สค.103, สค.209-210 และส านักงานเลขานุการ
คณะฯ ทา่พระจนัทร ์ซึง่ขณะนี้ ไดอ้อกแบบเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ อยู่ระหว่างการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง คาด
ว่าการปรบัปรงุทัง้หมดจะแลว้เสรจ็ภายในก าหนดระยะเวลาของการใชง้บประมาณ คอื มนีาคม 2553 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองพิจารณา 
 

4.1 การต่อเวลาราชการของอาจารย ์พ.ศ.2553 
  ตามที่มาตรา 19 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2547  ได้บญัญตัใิหข้า้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งมตี าแหน่งตัง้แต่ 
รองศาสตราจารย ์ขึน้ไป เมือ่อายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ในสิน้ปีงบประมาณ อาจใหร้บัราชการเพือ่ท าหน้าทีส่อน 
หรอืวจิยัต่อไปได้ จนถงึสิน้ปีงบประมาณทีผู่น้ัน้มอีายุครบ 65 ปีบรบิูรณ์นัน้ ในปี พ.ศ. 2553 ทีจ่ะถงึนี้ มี
อาจารย ์คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ครบก าหนดเกษยีณอายจุ านวน 3 คน คอื 
  1) รศ.สรุางคร์ตัน์ วศนิารมณ์    ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

 2) รศ.ดร.สวุจัฉรา เป่ียมญาต ิ   ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
 3) รศ.วนัทนีย ์วาสกิะสนิ   ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
 
 ในจ านวนอาจารยท์ีจ่ะเกษยีณอายรุาชการนัน้ มจี านวน 2 คน ทีแ่จง้ความประสงคข์อต่อเวลา

ราชการ คอื รศ.ดร.สุวจัฉรา เป่ียมญาต ิและ รศ.วนัทนีย์ วาสกิะสนิ ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการภาควชิา
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในการประชุมครัง้ที ่11/2552 เมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2552 พจิารณาแล้วเหน็ว่า  
รศ.ดร.สุวจัฉรา เป่ียมญาต ิและ รศ.วนัทนีย์ วาสกิะสนิ มคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตัิ 
ตามประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการต่อเวลาราชการฯ ประจ าปี 
พ.ศ.2553 และเนื่องจากอาจารยท์ัง้ 2 คน เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทีม่คีวามขาดแคลน คอื รศ.ดร.
สวุจัฉรา เป่ียมญาต ิมคีวามเชีย่วชาญดา้นการใหก้ารปรกึษาในงานสงัคมสงเคราะห ์ซึง่มคีวามส าคญัต่อการ
ปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะหร์ะดบัจุลภาค และ รศ.วนัทนีย ์วาสกิะสนิ มคีวามเชีย่วชาญทางดา้นความรูท้ ัว่ไป
เกีย่วกบัเพศศกึษา จึงมมีติเหน็ควรใหต้่อเวลาราชการของ รศ.ดร.สุวจัฉรา เป่ียมญาต ิและ รศ.วนัทนีย ์   
วาสกิะสนิ  (รายละเอยีดตามบนัทกึขอ้ความภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวนัที ่23 กนัยายน 2552 
และเอกสารแนบ) 

 อนึ่ง คณะกรรมการบรหิาร ได้พจิารณาเรื่องนี้ ในการประชุมครัง้ที่ 5/2552 เมื่อวนัที่ 22 
กนัยายน 2552 มคีวามเหน็รว่มกนัว่า   เป็นหน้าทีข่องภาควชิาฯ ทีต่อ้ง ตรวจสอบหลกัฐาน และคุณสมบตัิ
ของผูข้อต่อเวลาราชการใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั และเสนอผลการตดัสนิใจเบื้องตน้ในการต่อ
เวลาราชการของอาจารย ์นอกจากนัน้ทีป่ระชมุได้เน้น ย า้ว่า การต่ออายรุาชการไมถ่อืเป็นสทิธขิองผูข้องต่อ
อายรุาชการ 

 ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณา การต่อเวลาราชการของ รศ.ดร.สุวจัฉรา เป่ียมญาต ิและ 
รศ.วนัทนีย ์วาสกิะสนิ กอ่นเสนอมหาวทิยาลยัต่อไป 

 
  ทีป่ระชมุไดอ้ภปิราย และใหค้วามเหน็ดงัต่อไปนี้ 
  1) การพิจารณาการต่ออายุราชการของคณาจารย์ให้ค านึงถึงข้อพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ในการประชุมครัง้ที ่2/2551 เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2551 
ประกอบ   คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า การต่ออายรุาชการของอาจารยน์ัน้ ตอ้งพจิารณาในแงข่องการที่
คณะฯ จะได้รบัประโยชน์ทางวิชาการและการพฒันาคณะฯ มากกว่าการให้ความส าคญักบัอตัราส่ วน
อาจารยท์ีม่คีณุวุฒติามเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพทางการศกึษา  คณะฯ สามารถบรรจุอาจารยใ์หม่ทดแทน
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และจดักระบวนการพฒันาอาจารยต์ามทศิทางของคณะฯ ได ้ขณะเดยีวกนัคณะฯ กย็งัมโีอกาสจา้งอาจารย์
ทีเ่กษียณอายุราชการแต่มคีุณสมบตัแิละความสามารถเหมาะสมมาเป็นอาจารยพ์เิศษตามสญัญาจา้งของ
มหาวทิยาลยัได ้ เทา่กบัว่าคณะฯ  จะไดบุ้คลากรท างานใหค้ณะฯ มากขึน้  
  2)  การพจิารณาความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาระงานสอนและงานวิชาการควรให้
ความส าคญัควบคู่กบัความทุ่มเท และการมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมี
สว่นรว่มในการพฒันาการเรยีนการสอน การรว่มแสดงความเหน็ต่อการบรหิารและทศิทางการพฒันาคณะฯ  
และการเป็นก าลังส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของคณะฯ นอกจากนี้  มีข้อมูลที่
แลกเปลีย่นกนัในระดบัมหาวทิยาลยัว่าผูท้ีไ่ดร้บัการต่อเวลาราชการมกัจะมปีญัหาเรื่องการมสี่วนร่วม และ
การไมอ่ทุศิตนในการท างานของคณะฯเทา่ทีค่วร  

  มติท่ีประชุม  จากประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข
การต่อเวลาราชการ ประจ าปี พ.ศ.2553  ขอ้ที่ 3.2.2.2 ที่ระบุว่า “ผู้เกษียณอายุที่มคีุณสมบตัิเขา้ตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 1.1.2 ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยไดร้บัสยีงขา้งมากเกนิกึง่
หนึ่งของกรรมการประจ าคณะฯ ทัง้หมด” ทีป่ระชมุจงึใหม้กีารลงคะแนนเสยีงดว้ยวธิลีบั และปรากฏผลดงันี้ 
 

ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
การต่อเวลาราชการ 

เหน็ชอบ ไมเ่หน็ชอบ งดออกเสยีง รวม 
1 รศ.ดร.สวุจัฉรา เป่ียมญาต ิ 10 - 1 11 
2 รศ.วนัทนีย ์วาสกิะสนิ 5 3 3 11 

  
กรรมการประจ าคณะฯ มทีัง้หมด จ านวน 18 คน เขา้ประชมุ จ านวน 11 คน   
 

จากการลงคะแนนเสยีงดงักล่าว ทีป่ระชมุมมีต ิ: - 
1) เหน็ชอบใหต้่อเวลาราชการของ รศ.ดร.สวุจัฉรา เป่ียมญาต ิ
2) ไม่เหน็ชอบใหต้่อเวลาราชการของ รศ.วนัทนีย ์วาสกิะสนิ 

  ทัง้นี้  คณะฯจะเสนอผลการประชุมต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
ตดัสนิใจต่อไป 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมยงัได้เสนอให้คณะฯ มกีารวางแผน และท าขอ้ตกลง  (Commitment) 
ร่วมกบัอาจารย์ที่ต่อเวลาราชการด้วยว่า ในระยะเวลา 5 ปีที่ต่อเวลาราชการนัน้ ควรจะต้องมีภาระงาน
อะไรบา้ง หรอืควรตอ้งท าอะไร รวมทัง้มรีะบบการตดิตามและประเมนิผลทีช่ดัเจนทัง้ในระดบัภาควชิา และ
ระดบัคณะฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดก้ าหนดรว่มกนั 

4.2 ขออนุมติัหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2553 
ดว้ยฝา่ยวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดม้นีโยบายใหทุ้กคณะ/หน่วยงาน ด าเนินการ

ปรบัปรงุหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ปิดใชก้่อนการก าหนดเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ.2548 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา และหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนครบก าหนด 5 ปี  ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในเดอืนกนัยายน 2552 เพือ่บงัคบัใชห้ลกัสตูรปรบัปรงุใหมใ่นปีการศกึษา 2553    ในการนี้ คณะฯ โดย
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ภาควชิา/กลุ่มช านาญการ ได้ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท-เอก จ านวน 5 หลกัสูตร สรุป
สาระส าคญัการปรบัปรงุหลกัสตูร ดงันี้ (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
  1) หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรภาคปกติ),  เป็นการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งหลกัสตูร คอื:  1) ปรบัลดหน่วยกติลงจากเดมิ 51 หน่วยกติ  เหลอื  49  หน่วยกติ,  2)  
ปรบัหมวดวชิาบงัคบัเลอืกจากเดมิ 4 หมวด เป็น 3 หมวด โดยเปลีย่นชื่อหมวดวชิาการปฏบิตังิานตรง และ
รวมหมวดวิชาการบรหิารและนโยบายสวสัดกิารสงัคมเข้าด้วยกนั คอื หมวดวชิาสงัคมสงเคราะห์คลนิิก 
หมวดวชิาการวจิยัทางสงัคมสงเคราะห ์และหมวดวชิานโยบายและการบรหิารงานสวสัดกิารสงัคม   3) เพิม่
วชิาเลอืกเฉพาะในกลุ่มช านาญการเพือ่เป็นการจดัการศกึษาต่อยอดจากการศกึษาหลกัสตูรวชิาโทในระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 5 สาขา คอื สวสัดิการเด็ก เยาวชน และครอบครวั  สวสัดิการผู้สูงอายุ การสงัคม
สงเคราะหท์างการแพทย ์การบรหิารกระบวนการยุตธิรรม และการบรหิารแรงงานและสวสัดกิาร  และ 4)  
ปรบัปรุง/เพิม่เตมิรายวชิาในหลกัสตูร โดยมวีชิาในหลกัสตูรทัง้วชิาภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิวชิาบงัคบั
และวชิาเลอืก รวมทัง้หมด 50 วชิา 
  2) หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบาย 
สวสัดิการสงัคม (หลกัสตูรภาคพเิศษ) ส่วนมากเป็นการปรบัปรุงในรายวชิา คอื การปรบัปรุงชื่อและ/หรอื
ค าอธบิายรายวชิา จ านวน 12 วชิา แกไ้ขวชิาการฝึกภาคปฏบิตั ิและสารนิพนธ์ จากเดมิวชิาละ 1 วชิา เป็น
วชิาละ 2 วชิา โดยแบ่งการลงทะเบยีนเป็น 2 ภาคการศกึษา และตดัออก 1 วชิา คอืวชิา บส.700 พฤตกิรรม
มนุษยใ์นระบบสวสัดกิารสงัคม โดยน าเนื้อหาไปรวมกบัวชิาอืน่  
  3) หลกัสูตรพฒันาชุมชนมหาบณัฑิต (หลกัสูตรภาคปกตแิละภาคพเิศษ), การปรบั
โครงสรา้งหลกัสตูรจากเดมิ 42 หน่วยกติ ลดเหลอื 39 หน่วยกติ และปรบัปรงุชือ่/ค าอธบิายรายวชิา จ านวน 
14 วชิา  ปิด/ยบุรวมรายวชิาและน าเนื้อหาไปรวมกบัวชิาอืน่ จ านวน 9 วชิา และเปิดใหม ่จ านวน 5 วชิา คอื 
พช.743 สวสัดกิารชมุชน  พช.744 การทอ่งเทีย่วชมุชน  พช.745 การพฒันาชมุชนเมอืง พช.746 เศรษฐกจิ
พอเพยีงในกระแสพลวตัโลก และ พช.747 การคน้ควา้อสิระ 
  4) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม, (หลกัสตูร
ภาคพเิศษ), การปรบัรหสั/ชื่อและค าอธบิายรายวชิา จ านวน 6 วชิา, ปิด/ตดัออกโดยน าเนื้อหาไปรวมกบั
วชิาอืน่ จ านวน 4 วชิา และเปิดใหม ่จ านวน 3 วชิา คอื ก.712 งานยตุธิรรมกบัชมุชน ก.719 นโยบายอาญา
กบัความมัน่คงของชาต ิและ ก.798 การศกึษาเฉพาะบุคคล    
  5) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม 
(หลกัสตูรภาคปกต)ิ,  เป็นการปรับปรุงเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การปรับเป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
(English Program) โดยปรบัปรชัญาของหลกัสตูรใหเ้น้นความเป็นประชาคมอาเซยีนใหม้ากขึน้ จากเดมิที่
เน้นสงัคมไทย และมกีารปรบัชื่อ/ค าอธบิายรายวชิา จ านวน 8 วชิา เช่น สค.807 วาทกรรมสวสัดกิารแห่ง
อาเซยีน เป็นตน้ 

  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ ไดใ้หข้อ้สงัเกต และเสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
  1) หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ : -   

1.1)  การเปลี่ยนแปลงชื่อหมวดวิชาจาก หมวดวิชาการปฏิบัติงานตรง (Direct 
Practice) เป็น “หมวดวชิาสงัคมสงเคราะหค์ลนิิก (Clinical Social Work)” นัน้ เหมาะสมหรอืไม่ เนื่องจาก 
ในประเทศไทย ไมค่อ่ยใชค้ าว่า สงัคมสงเคราะหค์ลนิิกโดยตรง จงึขอใหต้รวจสอบและทบทวนดว้ย   
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1.2)  การรวมหมวดวิชาการบรหิารและนโยบายสวัสดิการสงัคมเข้าด้วยกนัเป็น  
“หมวดวชิานโยบายและการบรหิารงานสวสัดกิารสงัคม”   พบว่า มชีื่อไปซ ้าซอ้นหรอืใกลเ้คยีงกบัหลกัสตูร
สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารและนโยบายสวสัดิการสงัคม จึงขอให้คณะฯ และ
ภาควชิาไดพ้จิารณาสถานะของหมวดวชิาและสาขาดงักล่าว ว่าจะมกีารปรบัปรุงไม่ใหซ้ ้าซอ้น หรอืมคีวาม
เชือ่มโยงกนัอยา่งไร    
   1.3) วชิาบงัคบั จ านวน 6 วิชา รวม 16 หน่วยกติ นัน้ พบว่า ยงัไม่มีวชิาทีร่ะบุ
ชดัเจนว่าเป็น Methodology ของศาสตร์ทางสงัคมสงเคราะห ์ แต่วชิาดงักล่าว กลบัไปกระจายอยู่ในวชิา
บงัคบัเลอืก 3 หมวดวชิา (คอื หมวดวชิาสงัคมสงเคราะหค์ลนิิก หมวดวชิาการวจิยัทางสงัคมสงเคราะห ์และ
หมวดวชิานโยบายและการบรหิารงานสวสัดกิารสงัคม)   หากนักศกึษาเลอืกหมวดใดหมวดหนึ่ง อาจท าให้
ขาดความรูอ้ยา่งลกึซึง้ในอกี 2 หมวดได ้ดงันัน้ จงึขอใหพ้จิารณาวชิา จะท าอย่างไรใหน้ักศกึษามคีวามรูท้ ัง้ 
3 หมวด พรอ้มทีจ่ะเป็นนกัสงัคมสงเคราะหเ์มือ่จบการศกึษาแลว้ 
  2) หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรดุษฎบีณัฑติ : วชิา สค.502  ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิ
ปรมิาณทางสงัคมสงเคราะห ์ซึง่เป็นวชิาพืน้ฐานของหลกัสตูรปรญิญาเอก และเป็นวชิาเดยีวกบัวชิาพืน้ฐาน
ของหลักสูตรปริญญาโทด้วยนัน้ ยังคงเหมาะสมที่จะคงไว้หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมา คณะฯ ไม่เคย
ก าหนดใหน้ักศกึษาปรญิญาเอกได้เรยีนเลย เนื่องจากนักศกึษาส่วนมากจะมพีื้นฐานทางด้านการวจิยัมา
กอ่น และตอ้งเรยีนวชิาทางดา้นการวจิยัซึง่เป็นวชิาบงัคบัอยู่แลว้ จงึขอใหพ้จิารณาทบทวนว่าจะตดัออกไป
ไดห้รอืไม ่
  มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตเิหน็ชอบร่างหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท-เอก ฉบบั
ปรบัปรงุทัง้  5  หลกัสตูร โดยขอใหภ้าควชิาทีร่บัผดิชอบ น าขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะขา้งตน้ ไปพจิารณา
ทบทวนปรบัปรงุกอ่นเสนอขออนุมตัติ่อมหาวทิยาลยัต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 5.1 ขออนุมติัแผนท่ียทุธศาสตร ์คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  ด้วยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอให้ทุกคณะ /หน่วยงาน จัดท าแผนที่
ยทุธศาสตร ์ตามขอ้ก าหนดของพระราชกฤษฎกีา ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
พ.ศ.2546 และตามตวับ่งชีค้ณุภาพการศกึษา ของส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) ส านักงานรบั
ประรองมาตรฐานการศกึษา (สมศ.) และค ารบัรองการปฏิบตัริาชการ (กพร.)   ในการนี้ คณะฯ ได้
ด าเนินการจดัท าแผนทียุ่ทธศาสตร์ทีม่คีวามสมัพนัธ์เชงิเหตุและผลของปจัจยัตามมุมมองทัง้ 4 มติ ิของ 
Balance Scorecard คอื มตดิา้นการเงนิ มติดิา้นลูกคา้ มติดิา้นกระบวนการภายใน และมติกิารเรยีนรูแ้ละ
การพฒันา แต่เนื่องจากคณะฯ เป็นหน่วยงานทีไ่ม่ไดมุ้่งหวงัผลก าไร จงึเปลี่ยนมติดิา้นการเงนิ เป็นมติดิา้น
ประสทิธผิล และเปลี่ยนมติดิ้านลูกคา้ เป็นมติดิ้านคุณภาพแทน ดงันัน้ ยุทธศาสตร์ของคณะฯ จงึม ี 4 มติ ิ
คอื มติดิา้นประสทิธผิล มติดิา้นคณุภาพ มติดิา้นกระบวนการภายใน และมติกิารเรยีนรูแ้ละการพฒันา  สว่น
ยทุธศาสตรข์องคณะฯ นัน้ ม ี6 ยทุธศาสตร ์คอื (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
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1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ และเป็นผู้น า
ทางดา้นจรยิธรรมในสงัคมไทย 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ที่บูรณาการภูมิปญัญาไทยกับความรู้สากลและ
เหมาะสมกบัเงือ่นไขสงัคมไทย  

3) ยทุธศาสตรท์ี ่3 บรกิารวชิาการแกส่งัคมไทย 
4) ยทุธศาสตรท์ี ่4 สรา้งและพฒันาองคก์รภาค ีและเครอืขา่ยทางสงัคม 
5) ยทุธศาสตรท์ี ่5 สง่เสรมิ ท านุบ ารงุ รกัษาศลิปะวฒันาธรรมทีด่งีามทีห่ลากหลาย ท าให้

เกิดความเคารพ ยอมรบัศกัดิศ์รี สิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของมนุษย์บท
พืน้ฐานของความเทา่เทยีมกนั 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาสถาบนัตนเองให้เป็นองค์กรเรยีนรู้ และการบรหิารจดัการที่
โปรง่ใส ่

 
  แผนทียุ่ทธศาสตรด์งักล่าว ไดผ้่านการพจิารณาในเบื้องตน้จากคณะกรรมการบรหิาร ในการ
ประชุมครัง้ที่ 5/2552 เมื่อวนัที ่22 กนัยายน 2552 จึงขอใหก้รรมการประจ าคณะฯ พจิารณาก่อนเสนอ
มหาวทิยาลยัต่อไป 
 
  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว ขอใหแ้กไ้ขแผนทียุ่ทธศาสตร์คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดงักล่าว 
ดงัต่อไปนี้ 
  1) แผนทียุ่ทธศาสตร์คณะฯ ทีเ่สนอมา จะแบ่งแผนทีอ่อกเป็น 6 แผนที ่แยกตามแต่ละ
ประเดน็ยทุธศาสตร ์โดยแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร ์จะแบ่งเป็น 4 มติเิหมอืนกนั คอื มติดิา้นประสทิธผิล มติิ
ด้านคุณภาพ มติดิ้านกระบวนการภายใน และมติิการเรยีนรูแ้ละการพฒันา ดงันัน้ จึงขอใหจ้ดัท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ทัง้ 6 แผน เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์เดียวกัน ทัง้นี้  เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวม และความ
เชือ่มโยงของแผนทีย่ทุธศาสตรใ์นทกุประเดน็ 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาสถาบนัตนเองให้เป็นองค์กรเรยีนรู้ และการบรหิารจดัการที่
โปร่งใส่ ควรจะแบ่งประเดน็ด้าน พฒันาสถาบนัตนเองใหเ้ป็นองค์กรเรยีนรู ้และประเดน็ด้านการบรหิาร
จดัการทีโ่ปรง่ใส ่ออกจากกนั  
 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตเิห็นชอบแผนทียุ่ทธศาสตร์คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์โดยขอใหป้รบัแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะขา้งตน้  กอ่นสง่ใหม้หาวทิยาลยัต่อไป 
 
ปิดประชมุ เวลา 15.30 น. 
 
 
 

 สมชาย ไมตร,ี นิตยา ทองสขุด ี: บนัทกึ/พมิพ ์
ผศ.ดร.จติต ิมงคลชยัอรญัญา : ตรวจ 


