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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองแจ้ง 

ประธาน ไดแ้จง้ทีป่ระชมุในเรือ่งต่อไปนี้ 
 

1.1 การร่วมเป็นเจ้าภาพจดังานวนัคนพิการสากล  
ตามทีอ่งคก์ารสหประชาชาตไิดป้ระกาศใหว้นัที ่3 ธนัวาคมของทุกปีเป็นวนัคนพกิารสากล 

และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์รว่มกบัสภาคนพกิารทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
มกี าหนดจะจดังานวนัคนพกิารสากล ประจ าปี 2551 เพื่อร่วมเฉลมิฉลองทีร่ฐับาลไทย ในฐานะประเทศ
สมาชกิขององคก์ารสหประชาชาต ิไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิาร  โดยก าหนดจดักจิกรรม 
ระหว่างวนัที ่3 – 31 ธนัวาคม 2551 ทัง้ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิาคทัว่ประเทศตาม themeทีอ่งคก์าร
สหประชาชาตกิ าหนด คอื “Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD) : Dignity and 
justice for all of us” หรอื “CRPD : สูศ่กัดิศ์ร ีสรา้งสงัคมทีด่ ีมคีวามยตุธิรรม” นัน้   

ในการนี้ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดเ้ขา้ร่วมจดังานวนัคน
พกิารสากลดงักล่าว ซึง่สว่นกลางในกรงุเทพมหานคร ไดจ้ดัทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ระหว่างวนัที ่3 – 4 
ธนัวาคม 2551 โดยมกีจิกรรมทัง้บนเวทใีนหอประชุมใหญ่ อาท ิการมอบโล่ประกาศเกยีรตคิุณ แก่บุคคล
พกิารดเีด่น องคก์รดเีด่นทีใ่หก้ารสนับสนุนการด าเนินงานด้านคนพกิาร สถานประกอบการดเีด่นดา้นการ
จ้างงานคนพกิาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น การปาฐกถาพเิศษ การเสวนาวชิาการ การเล่า
นิทานภาษามอื มนิิคอนเสริต์ การแสดงความสามารถของเดก็พกิาร และงิว้จากคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริเวณโดยรอบหอประชุม จะมนีิทรรศการทางวิชาการ การแสดงและ
จ าหน่ายผลติภณั์์และบรกิารของคนพกิาร การจดับรกิารใหค้นพกิาร อาท ิการจดทะเบยีนคนพกิาร การ
จดัหางาน โดยเฉพาะในวนัพฤหสับดทีี ่4 ธนัวาคม 2551 นอกจากจะมรีายการบนเวทแีลว้ ยงัมกีารอบรม
หลกัสูตร อนุสญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร (CRPD) ใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรมจากทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ เพื่อให้
สามารถน าความรู ้CRPD ไปขยายผลในชว่งการจดังานวนัคนพกิารสากลของจงัหวดัต่อไปอกีดว้ย 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

1.2 การร่วมเป็นเจ้าภาพจดังานประชุมนานาติ Social Development and Transition: 
Paths for Global-Local Partnership ท่ีประเทศเนปาล  
คณะฯ ไดเ้ขา้ร่วมกบั International Consortium for Social Development (ICSD) ในการจดั

งานประชุมนานาชาต ิเรื่อง Social Development and Transition: Paths for Global-Local Partnership  
ระหว่างวนัที ่26-28 พฤศจกิายน 2551  ณ ประเทศเนปาล ซึ่งในการประชุมครัง้นี้ คณบด ีไดน้ าเสนอ
บทความเรื่อง “Roles of Communities in Attacking Human Trafficking Problem in Thailand” รวมทัง้
เขา้ร่วมหารอืกบัผูแ้ทนองค์กร/สถาบนัในประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ถึงแนวทางในการจดักจิกรรม
ร่วมกนั จากการหารอื ที่ประชุมได้เสนอให้มกีารจดัท า International Journal โดยจะเบื้องต้นจดัให้ม ี
Student forum ณ ประเทศ สปป.ลาว เพื่อประชุมและอบรมเกีย่วกบัการแนวทางการจดัท า International 
Journal ต่อไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
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1.3 การสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กบัหน่วยงานอ่ืน  
คณะฯ มโีครงการจะท าสญัญาความรว่มมอืทางวชิาการกบัโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระ

เกียรติ ทางด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงในสตรี สวัสดิการส าหรับคนพิการซึ่งเน้น 
Community-Based Rehabilitation (CBR) และเครอืขา่ยสวสัดกิารชุมชน โดยมโีครงการจะท าวจิยัร่วมกนั
และก าหนดยทุธศาสตรใ์นการขบัเคลื่อนนโยบายของรฐั 

นอกจากนี้ คณะฯ มโีครงการจะท าสญัญาความร่วมมอืทางวชิาการ (MOU) กบัส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) โดยมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ศกึษาวิจัยประเมนิผล การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ และการพฒันาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ อยู่
ระหว่างการรา่งสญัญากอ่นทีจ่ะมกีารลงนามรว่มกนัต่อไป 

 

ทีป่ระชุมรบัทราบ และใหข้อ้เสนอแนะว่า  1)  กรณีมกีารท าวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิทัง้
ทางด้านคนผลติ คนขาย คนเสพ อาจก่อใหเ้กดิความหวาดระแวงจากกลุ่มคนดงักล่าว และอาจก่อใหเ้กดิ
อนัตรายได้ ดงันัน้ จงึขอใหร้ะมดัระวงัในเรื่องนี้ด้วย  2)  ปจัจุบนัมหีน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทีท่ างาน
เกีย่วกบัคนพกิาร เชน่ มลูนิธเิพือ่เดก็พกิาร เป็นตน้ ทีท่ างานกบัชุมชน และเครอืขา่ยคนพกิาร จงึควรมกีาร
ท าสญัญาความรว่มมอืกนัหน่วยงาน/องคก์รเหล่านัน้ดว้ย 
 

1.4 โครงการส่งนักศึกษาไปฝึกอบรม และศึกษาดงูาน ณ ประเทศญ่ีปุ่ น  
คณะฯ โดยความรว่มมอืทางวชิาการกบั Taisho University มโีครงการจะสง่นกัศกึษา จ านวน 

6 คน ประกอบดว้ย นักศกึษาปรญิญาตร ี4 คน และปรญิญาโท 2 คน ไปฝึกอบรม และศกึษาดูงานสงัคม
สงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคมส าหรบัเดก็ และผูส้งูอายุ ณ Welfare Institutions in Kumamoto Prefecture 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-31 มีนาคม 2552 ซึ่งการไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมครัง้นี้  Taisho 
University เป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหบ้างสว่น 
  อนึ่ง โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษากบั Taisho University  ในรุ่นที่ผ่านมา พบว่าประสบ
ผลส าเรจ็อยา่งยิง่ เชน่ กรณีนักศกึษาจากญีปุ่่น ไดร้่วมกบันักศกึษาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ศนูยล์ าปาง ใน
การพฒันาชุมชนต าบลวอแกว้ จงัหวดัล าปาง ใหเ้ป็น Social lab และกรณีของ นายพธีากร ศรบีุตรวงษ์ 
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทีห่ลงักลบัจากการศกึษาดูงานจากประเทศญีปุ่่นแลว้ ไดร้่วมกบัเพื่อน ๆ จดัท า
โครงการ Together Village ทีม่แีนวคดิเน้นคณุภาพชวีติทีด่ทีีสุ่ดของผูอ้ยู่อาศยั เขา้ประกวดจนไดร้บัรางวลั
ชนะเลศิการประกวด “แผนธุรกจิเพือ่สงัคม Innovation World’s CARE Award”  เป็นตน้ 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

1.5 ผลการด าเนินงานของคณะฯ ในรอบปี 2551 
  คณะฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2551 (Annual Report 2008) โดยรวมรวมขอ้มูลผลการ
ด าเนินงานของคณะฯ ในรอบปี พ.ศ.2551 ทัง้ผลการด าเนินงานตามภารกจิขององค์กรทีแ่บ่งออกเป็น 4 
ดา้น คอื การผลติบณั์ติ การวจิยั การบรกิารวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม รวมทัง้
การพฒันาทางกายภาพ และบรหิารจดัการ ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานในภาพรวม  ผลการด าเนินงานของ
โครงการภาคพเิศษ  และศูนย์บรกิารสงัคมต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยงัมสีรุปผลการปฏบิตังิานของคณบดเีมื่อ
เปรยีบเทยีบกบันโยบายและแนวทางการบรหิารทีแ่ถลงต่อสภามหาวทิยาลยัอกีดว้ย 
  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
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 1.6 การเดนิทางไปปฏบิัตริาชการ ณ ประเทศญีปุ่่ นของคณบด ี

   คณบด ีไดร้บัเชญิจากสมาคมศษิยเ์ก่าสงัคมสงเคราะหข์อง Taisho University กรุงโตเกยีว 
ประเทศญีปุ่น่ ใหไ้ปร่วมงานเกษยีณอายุราชการของ Prof. Yasuo Hagiwara ระหว่างวนัที ่7-8 กุมภาพนัธ ์
2552   ซึง่งานดงักล่าวจดัขึน้อย่างเรยีบงา่ย แต่ใหคุ้ณค่าลกึซึ้งด ี น่าเอาเป็นแบบอย่างมาใชใ้นคณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตรด์ว้ยเหมอืนกนั ลกัษณะงาน หวัใจ (Highlight) ของงานอยู่ที ่(ก) การจดัเวทใีห ้Prof. Dr. 
Hagiwara ไดบ้รรยายครัง้สุดทา้ยใหแ้ก่คณาจารย์ ศษิยเ์ก่า นักศกึษา และผูส้นใจ ประมาณ 70 คน ตาม
ดว้ย (ข) การจดับรรยายพเิศษของวทิยากรรบัเชญิ ในรปูแบบปาฐกถา (Symposium) โดยก าหนดหวัขอ้
เรือ่งว่า “ปญัหาเดก็ในเอเชยี” (Children Problems in Asia) และปิดทา้ยรายการดว้ย งานเลีย้งเกษยีณ ดว้ย
อาหารเบาๆ และเครื่องดื่ม จดัในบรเิวณหอ้งอาหารของมหาวทิยาลยั เบด็เสรจ็แลว้ใชเ้วลาทัง้หมดไม่ถงึ 6 
ชัว่โมง ระหว่าง 14.00-19.30 น. ของวนัอาทติยท์ี ่8 กมุภาพนัธ ์2552   

ในงานนี้ รศ.วุฒสิาร ตนัไชย ภาควชิาการพฒันาชุมชน ซึง่เคยเรยีนปรญิญาโททีญ่ีปุ่่นเมื่อ  
25 ปีทีแ่ลว้ และคุน้เคยกบั Prof. Hagiwara มากทีสุ่ด ไดร้บัเชญิใหไ้ปบรรยายพเิศษ และได้น าเสนอเรื่อง 
“Children and Youth : Situations, Issues, and Approaches” เป็นการประมวลและวเิคราะหส์ถานการณ์
ในมติทิีแ่ตกต่างจากนักสงัคมสงเคราะหท์ัว่ไป โดยเน้นมติทิางกฎหมาย นโยบาย และบทบาทของสถาบนั
ครอบครวั ชมุชน และองคก์รศาสนา 
  นอกจากการเขา้รว่มงานเกษยีณอายรุาชการของ Prof. Yasuo Hagiwara แลว้ คณบดยีงัได้
หารอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการสง่นกัศกึษาจากคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไปศกึษาดงูานและฝึกอบรมที่ 
Welfare Institutions in Kumamoto Prefecture ในชว่งเดอืนมนีาคม 2552 อกีดว้ย 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 5/2551 

ประธานขอให้ที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์ครัง้ที ่5/2551 ในการประชมุเมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2551 

 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 5/2551 โดยไม่
แกไ้ข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 ผลการจดังานวนัสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 55 ปี  
  ตามทีค่ณะฯ ได้จดังานครบรอบวนัสถาปนาคณะฯ ปีที ่55 (วนัที ่25 มกราคม) ในวนัศุกร์ที ่
23 มกราคม 2552 นัน้  ผลการจดัการงาน ปรากฏว่ามผีูค้ณาจารย ์นักศกึษา นักสงัคมสงเคราะห ์ผูแ้ทน
จากองคก์รภาคเีครอืขา่ย และผูส้นใจเขา้รว่มงานเป็นจ านวนมาก  ซึง่การจดังานครัง้นี้  มกีจิกรรมต่าง ๆ ที่
ส าคญัเชน่ พธิกีารทางศาสนา การปาฐกถาน า เรือ่ง “สวสัดกิารสงัคม : ทางออกวกิฤตสงัคมไทย” โดยผูแ้ทน
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ , การเสวนา เรื่อง “สมานฉันท์กบั
สวสัดกิารสงัคม : ทางออกวกิฤตสงัคมไทย” โดยวทิยากรผูท้รงคณุวุฒ,ิ การเสวนาและน าเสนอบทความทาง
วชิาการ โดยแบ่งออกเป็น 4 หอ้ง ในประเดน็ต่างๆ คอื ทศิทางสวสัดกิารสงัคมไทย, การขบัเคลื่อนนโยบาย
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สวสัดกิารสงัคมดว้ยพลงัวจิยั, กระบวนการพฒันาวชิาชพีเพื่อสวสัดกิารสงัคมไทย และกระบวนการส่งเสรมิ
และจดัสวสัดกิารชมุชนโดยภาคประชาชน  และการจดักจิกรรมนกัศกึษา  เชน่ “งิว้สงัคมสงเคราะห”์  รวมทัง้
การประกวดค าขวญัคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มคี าขวญัทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิ คอื “ สรา้งความเป็นธรรม 
ชีน้ าใหโ้อกาส ใชศ้าสตรอ์ย่างศลิป์ ไม่สิน้อุดมการณ์ คอืงานสงัคมสงเคราะห ์” โดย นายทชัพล พลิาจนัทร ์
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

 ทีป่ระชมุรบัทราบ และใหข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

1) ปจัจุบนัสถานการณ์ปญัหาสงัคม มกีารพฒันาอย่างรวดเร็วและมคีวามซบัซ้อนมาก
ยิง่ขึน้ จนการพฒันาองค์ความรูต้ามไม่ทนั การใชอ้งค์ความรูเ้พยีงด้านใดด้านหนึ่ง อาจไม่สามารถแกไ้ข
ปญัหาได้ ดงันัน้ จงึควรมกีารศกึษาวจิยั และสมัมนาวชิาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูใ้นลกัษณะของ “การ
ขา้มศาสตร”์ โดยมคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตรเ์ป็นผูน้ า  หรอืควรจดัใหม้ ีforum หรอืการจดัท า KM เพื่อ
แลกเปลีย่นความรู ้และรว่มกนัหาขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหาสงัคมดา้นต่าง ๆ โดยเป็นเวทรี่วมกนัของ
บุคลากรจากศาสตรต่์าง ๆ ทีม่คีวามรูแ้ละสนใจในประเดน็ปญัหาเดยีวกนั 
  2) การจดังานด้านสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคม อาจร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งจดัใหย้ิง่ใหญ่ในลกัษณะงาน Thailand Social Welfare Expo โดยมทีัง้การสมัมนาทางวชิาการ 
การน าเสนอผลงานวจิยั การจ าหน่ายหนังสอื และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิาร
สงัคม เป็นตน้ ซึง่การจดังานในลกัษณะดงักล่าว มหีน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน พรอ้มทีจ่ะใหก้าร
สนบัสนุนอยูแ่ลว้ 
  3) จากรายงานประจ าปี พบว่า คณาจารย์มผีลงานวจิยัเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ค่อยมกีาร
น าไปเผยแผ่ต่อสาธารณชน ดังนัน้ จึงควรมีการเผยแผ่ผลงานวิจยัที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ครอบครวั และสงัคม  ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยอาจขอความร่วมมอืจาก คุณชวรงค์ ลมิป์ปทัมปาณี กรรมการ
ประจ าคณะฯ ทีท่ างานด้านสื่ออยู่แล้ว นอกจากนี้ ควรจดัท าบญัชรีายชื่อนักวชิาการทีม่คีวามช านาญด้าน
ต่าง ๆ เพือ่ใหส้ือ่มวลชนสามารถสมัภาษณ์ หรอืใหข้อ้เสนอแนะต่อปญัหาสงัคมต่าง ๆ ได ้
 

3.2 การรบับคุลากรใหม่ 
 ตามทีค่ณะฯ ไดร้บัจดัสรรต าแหน่งพนักงานอาจารย ์จ านวน 4 อตัรา ในปีงบประมาณ 2552 

(ทดแทนผูเ้กษยีณอายุ 1 อตัรา และไดร้บัจดัสรรใหม่ 3 อตัรา) โดยเป็นอตัราทีจ่ะตอ้งบรรจุเพื่อปฏบิตังิาน 
ณ สว่นกลาง จ านวน 2 อตัรา และปฏบิตังิาน ณ ศนูยล์ าปาง จ านวน 2 อตัรานัน้   คณะฯ ไดด้ าเนินการรบั
สมคัรไปแลว้ 1 อตัรา โดยรบัสมคัรครัง้แรกระหว่างวนัที ่20 พฤศจกิายน – 30 ธนัวาคม 2551 แต่ปรากฏว่า 
มผีูส้มคัรจ านวนน้อย และผูท้ี่มาสมคัรส่วนมากก็มคีุณสมบตัไิม่ตรงตามทีต่้องการ ดงันัน้ จงึได้เลื่อนการ
สมคัรออกไปอกีจนถงึวนัที ่ 20 มนีาคม 2552 ส่วนอกี 3 อตัรานัน้ จะเริม่กระบวนการรบัสมคัรและสอบ
คดัเลอืกในเดอืนกมุภาพนัธ ์2552 เป็นตน้ไป 
  การทีค่ณะฯ เปิดรบัสมคัรสอบบรรจุต าแหน่งอาจารย ์และมผีูส้มคัรในจ านวนน้อยในทุกครัง้ที่
ผ่านมานัน้  เนื่องจากคณะฯ ไดก้ าหนดคุณสมบตัผิูส้มคัรสอบทัง้วุฒกิารศกึษา และความรูค้วามสามารถ
ทางดา้นวชิาการไวค้อ่นขา้งสงู  รวมทัง้ตอ้งมปีระสบการณ์การปฏบิตังิานดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิาร
สงัคมด้วย ในขณะที่สถิติภาวะการมีงานท าของบัณ์ิตที่ผ่านมา พบว่า บัณ์ิตเข้าท างานด้านสงัคม
สงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคมจ านวนน้อย เนื่องจากต าแหน่งงานส่วนมาก จะเป็นต าแหน่งงานทางด้าน
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ราชการทีไ่ม่มกีารขยายอตัรา ทีเ่ปิดรบัในปจัจุบนัส่วนมากกเ็ป็นลูกจา้งชัว่คราว ส่งผลใหผู้ท้ีจ่ะมคีุณสมบตัิ
มาสมคัรสอบบรรจุเป็นอาจารยม์จี านวนน้อยตามไปดว้ย 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ และใหข้อ้เสนอแนะวา่   
  1) การรบัอาจารย์ อาจพจิารณาส่งเสรมินักศกึษาที่มผีลการเรยีนโดดเด่น และมคีวาม
สนใจสมคัรเขา้ท างานเป็นอาจารย์ตัง้แต่ช่วงยงัศกึษาในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท  ส่วนประเด็นที่
นักศกึษาของคณะฯ เมื่อจบไปแลว้ เขา้ท างานในวชิาชพีสงัคมสงเคราะห์ในจ านวนน้อยนัน้ อาจพจิารณา
ตัง้แต่กระบวนการรบัเขา้ 
  2) คณะฯ อาจแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนอาจารย ์โดยเฉพาะทีศ่นูยล์ าปาง ดว้ยการเชญิ
บุคลากรในทอ้งถิน่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ด้านสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคมมา
ช่วยสอนในลกัษณะของ Honor Advisor  หรอือาจทบทวนนโยบายในการขยายเวลาราชการของอาจารย์
อาวุโส เป็นตน้ 
  3) ควรมกีารศกึษาวจิยัว่า ในชว่งการเปลีย่นแปลงจากระบบราชการจากระบบ C ไปเป็น
ระบบแท่งนัน้  มีผลกระทบอะไรหรือไม่ เนื่องจากมีกฎหมายต่าง ๆ ได้ระบุถึงบทบาทของนักสงัคม
สงเคราะห ์แต่ไมม่กีารระบุหรอืน าไปปฏบิตัใิชอ้ยา่งจรงิจงั 
 

3.3 ผลการสอบคดัเลือกนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โครงการสอบคดัเลือกตรง 
  ตามทีค่ณะฯ ไดด้ าเนินการคดัเลอืกนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโครงการสอบคดัเลอืกตรง ปี
การศกึษา 2552 นัน้   บดันี้ กระบวนการคดัเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มผีู้สอบผ่านมารายงานตวัเขา้ศกึษา 
จ านวน 164 คน ประกอบดว้ย 
โครงการสอบตรง จ านวนรบั จ านวนสมคัร สอบผา่น รายงานตวั 
ศนูยร์งัสติ 120 3,075 138 116 
ศนูยล์ าปาง 50 304 58 48 

รวม 170 3379 196 164 
 
  จ านวนผู้มารายงานตัวดังกล่าว ต ่ากว่าเป้าหมายการรบัเล็กน้อย เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ ์
นอกจากนี้ คณะฯ ยงัจะมกีารรบันักศกึษาผ่านระบบ Admission จ านวน 100 คน และโครงการพเิศษอื่น ๆ 
อกีรวมประมาณ 30 คน เช่น โครงการนักศกึษาเรยีนดจีากชนบท-เมอืง โครงการนักศกึษากฬีา โครงการ
นกัศกึษาพกิาร และนกัศกึษาทีน่กัถอืสาสนาอสิลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 

3.4 การรบันักศึกษาปริญญาโทจากสารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นกรณีพิเศษ 
  ปีการศกึษา 2552 มอีาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว (National University of Laos) 
จ านวน 2 คน ได้สมคัรเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณั์ติ 
(ภาคปกต)ิ และหลกัสูตรพฒันาแรงงานและสวสัดกิารมหาบณั์ติ (ภาคพเิศษ) โดยคณะฯ ได้จดัใหม้กีาร
สอบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์เป็นการเฉพาะก่อนการสอบคดัเลอืกตามก าหนดการปกต ิเมื่อวนัที่ 10 
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พฤศจิกายน 2552 ซึ่งผลการสอบเป็นที่น่าพอใจ และมหาวิทยาลยั ได้อนุมตัิการรบันักศกึษาทัง้ 2 คน
ดงักล่าว เขา้ศกึษาในคณะฯ เป็นกรณีพเิศษแลว้ 

 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองพิจารณา 
 

4.1 การพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลผู้สมควรได้รบัพระราชทานปริญญาดษุฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ ประจ าปีการศึกษา 2552 (พิจารณาลบั) 

 
 4.2 การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาศนูยก์ารวางแผนการท่องเท่ียวและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แห่งเอเชีย  
 ตามทีค่ณะ ไดเ้ปิดศนูย์เพื่อการวางแผนการท่องเทีย่วและการแกไ้ขปญัหาความยากจนแห่ง

เอเชยี คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(Asian Center for Tourism Planning and 
Poverty Reduction) โดยความร่วมมอืกบั School of Travel Industry Management, Hawaii University, 
USA. เมื่อ พ.ศ.2548 โดยมผีูอ้ านวยการศนูยร์่วมกนั 2 คน คอื คณบดคีณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์และ 
Prof. Dr.Walter Jamieson, Dean, School of Travel Industry Management, University of Hawaii at 
Manoa นัน้  เนื่องจากขณะนี้ Prof. Dr.Walter Jamieson ไดเ้กษยีณอายุแลว้ส่งผลใหก้ารเป็นผูอ้ านวยการ
ศนูยห์มดวาระลงดว้ย ดงันัน้ จงึขออนุมตัแิต่งตัง้ Prof. Dr.Walter Jamieson เป็นทีป่รกึษาศนูยต์่อ โดยการ
เป็นทีป่รกึษาดงักล่าว คณะฯ จะไมต่อ้งจ่ายคา่ตอบแทน หรอืเสยีคา่ใชจ้่ายแต่อยา่งใด   

ส าหรบันโยบายของ School of Travel Industry Management ทีม่ตี่อศนูยฯ์ หลงัจากการ
เกษยีณอายุของ Prof. Dr.Walter Jamieson นัน้ กย็งัไม่ทราบว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่ ซึ่งเรื่องนี้ 
คณะฯ จะมกีารหารอืกบัคณบดคีนใหมข่อง School of Travel Industry Management ต่อไป 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตใิหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ Prof. Dr.Walter 
Jamieson เป็นทีป่รกึษาศนูยเ์พือ่การวางแผนการทอ่งเทีย่วและการแกไ้ขปญัหาความยากจนแหง่เอเชยี 

4.3 ขออนุมติัตวัช้ีวดัการปฏิบติัราชการ ตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2552 

  ตามที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ขอให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ จดัท าตวัชี้วดัการปฏิบตัิ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2552 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพือ่รวบรวมเสนอส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นัน้  ใน
การนี้ คณะฯ โดยคณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ ไดจ้ดัท าร่างตวัชี้วดัดงักล่าวแล้ว โดยมตีวัชี้วดั
ทัง้หมด 24 ตวัชี้วดั แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คอื ด้านผลการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน ด้าน
เอกลกัษณ์และจุดเน้นของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ดา้นประสทิธผิล ดา้นคุณภาพ ดา้นประสทิธภิาพของ
การปฏบิตัริาชการ และดา้นการพฒันาสถาบนั (รายละเอยีดตามเอกสาร วาระที ่4.3) 
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  ในจ านวน 24 ตวัชีว้ดันัน้ เป็นตวัชีว้ดัที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมจ านวน 19 ตัวชี้ว ัด และคณะฯ ก าหนดขึ้นเองโดยเป็นตัวชี้ว ัดผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน จ านวน 5 ตวัชีว้ดั  คอื 
ที ่ ตวัชีว้ดั เกณ์ก์ารใหค้ะแนน 
  1 2 3 4 5 
1 จ านวนผลงาน/กจิกรรมของนักศกึษาที่เกดิจากการเรยีนรู้การฝึก

ภาคปฏบิตัใินชมุ 
1 2 3 4 5 

2 รอ้ยละของนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมจติอาสา 5 7 9 11 13 
3 จ านวนนกัศกึษาเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างคณะกบั

มหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
1 2 3 4 5 

4 จ านวนครัง้ของการจดักจิกรรมทางวชิาการทีค่ณะจดัขึน้ 1 2 3 4 5 
5 จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมในโครงการบรกิารสงัคม 150 200 250 300 350 

 
 มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตใิหค้วามเหน็ชอบตวัชีว้ดัการปฏบิตัริาชการตามค า

รบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ดงักล่าว 

 
ปิดประชมุ เวลา 12.00 น. 
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