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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ง
ประธาน ได้แจ้งทีป่ ระชุมในเรือ่ งต่อไปนี้
1.1

การร่วมเป็ นเจ้าภาพจัดงานวันคนพิ การสากล
ตามทีอ่ งค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วนั ที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันคนพิการสากล
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
มีกาหนดจะจัด งานวันคนพิการสากล ประจาปี 2551 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองทีร่ ฐั บาลไทย ในฐานะประเทศ
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้ให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยกาหนดจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 3 – 31 ธันวาคม 2551 ทัง้ ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าคทัวประเทศตาม
่
themeทีอ่ งค์การ
สหประชาชาติกาหนด คือ “Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD) : Dignity and
justice for all of us” หรือ “CRPD : สูศ่ กั ดิ ์ศรี สร้างสังคมทีด่ ี มีความยุตธิ รรม” นัน้
ในการนี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดงานวันคน
พิการสากลดังกล่าว ซึง่ ส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร ได้จดั ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 4
ธันวาคม 2551 โดยมีกจิ กรรมทัง้ บนเวทีในหอประชุมใหญ่ อาทิ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคล
พิการดีเด่น องค์กรดีเด่นทีใ่ ห้การสนับสนุ นการดาเนินงานด้านคนพิการ สถานประกอบการดีเด่นด้านการ
จ้างงานคนพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่น การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาวิชาการ การเล่า
นิทานภาษามือ มินิคอนเสิรต์ การแสดงความสามารถของเด็กพิการ และงิว้ จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และบริเวณโดยรอบหอประชุม จะมีนิ ทรรศการทางวิช าการ การแสดงและ
จาหน่ ายผลิตภัณ์์และบริการของคนพิการ การจัดบริการให้คนพิการ อาทิ การจดทะเบียนคนพิการ การ
จัดหางาน โดยเฉพาะในวันพฤหัสบดีท่ี 4 ธันวาคม 2551 นอกจากจะมีรายการบนเวทีแล้ว ยังมีการอบรม
หลักสูตร อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ให้แก่ผเู้ ข้าอบรมจากทุกจังหวัดทัวประเทศ
่
เพื่อให้
สามารถนาความรู้ CRPD ไปขยายผลในช่วงการจัดงานวันคนพิการสากลของจังหวัดต่อไปอีกด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.2

การร่วมเป็ นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาติ Social Development and Transition:
Paths for Global-Local Partnership ที่ ประเทศเนปาล
คณะฯ ได้เข้าร่วมกับ International Consortium for Social Development (ICSD) ในการจัด
งานประชุมนานาชาติ เรื่อง Social Development and Transition: Paths for Global-Local Partnership
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 ณ ประเทศเนปาล ซึ่งในการประชุมครัง้ นี้ คณบดี ได้นาเสนอ
บทความเรื่อง “Roles of Communities in Attacking Human Trafficking Problem in Thailand” รวมทัง้
เข้าร่วมหารือกับผูแ้ ทนองค์กร/สถาบันในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน จากการหารือ ที่ประชุม ได้เสนอให้มกี ารจัดทา International Journal โดยจะเบื้องต้นจัดให้ม ี
Student forum ณ ประเทศ สปป.ลาว เพื่อประชุมและอบรมเกีย่ วกับการแนวทางการจัดทา International
Journal ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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1.3

การสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับหน่ วยงานอื่น
คณะฯ มีโครงการจะทาสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
ั หาความรุ น แรงในสตรี สวัส ดิก ารส าหรับ คนพิก ารซึ่ง เน้ น
เกีย รติ ทางด้า นการป้ องกัน และแก้ไ ขป ญ
Community-Based Rehabilitation (CBR) และเครือข่ายสวัสดิการชุมชน โดยมีโครงการจะทาวิจยั ร่วมกัน
และกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
นอกจากนี้ คณะฯ มีโครงการจะทาสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสานักงาน
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) โดยมีความร่ ว มมือ ในด้า นต่า ง ๆ เช่น การ
ศึกษาวิจ ัยประเมินผล การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น ซึ่งขณะนี้ อยู่
ระหว่างการร่างสัญญาก่อนทีจ่ ะมีการลงนามร่วมกันต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะว่า 1) กรณีมกี ารทาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ยาเสพติดทัง้
ทางด้านคนผลิต คนขาย คนเสพ อาจก่อให้เกิดความหวาดระแวงจากกลุ่มคนดังกล่าว และอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ ดังนัน้ จึงขอให้ระมัดระวัง ในเรื่องนี้ด้วย 2) ปจั จุบนั มีหน่ วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทีท่ างาน
เกีย่ วกับคนพิการ เช่น มูลนิธเิ พือ่ เด็กพิการ เป็ นต้น ทีท่ างานกับชุมชน และเครือข่ายคนพิการ จึงควรมีการ
ทาสัญญาความร่วมมือกันหน่วยงาน/องค์กรเหล่านัน้ ด้วย
1.4

โครงการส่งนักศึกษาไปฝึ กอบรม และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปนุ่
คณะฯ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ Taisho University มีโครงการจะส่งนักศึกษา จานวน
6 คน ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาตรี 4 คน และปริญญาโท 2 คน ไปฝึ กอบรม และศึกษาดูงานสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมสาหรับเด็ก และผูส้ งู อายุ ณ Welfare Institutions in Kumamoto Prefecture
ประเทศญี่ปุ่ น ระหว่ า งวัน ที่ 7-31 มีน าคม 2552 ซึ่ง การไปศึก ษาดู ง านและฝึ ก อบรมครัง้ นี้ Taisho
University เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้บางส่วน
อนึ่ง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Taisho University ในรุ่นที่ผ่านมา พบว่าประสบ
ผลสาเร็จอย่างยิง่ เช่น กรณีนักศึกษาจากญีป่ ุ่น ได้ร่วมกับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ใน
การพัฒนาชุมชนตาบลวอแก้ว จังหวัดลาปาง ให้เป็ น Social lab และกรณีของ นายพีธากร ศรีบุตรวงษ์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีห่ ลังกลับจากการศึกษาดูงานจากประเทศญีป่ ุ่นแล้ว ได้ร่วมกับเพื่อน ๆ จัดทา
โครงการ Together Village ทีม่ แี นวคิดเน้นคุณภาพชีวติ ทีด่ ที ส่ี ุดของผูอ้ ยู่อาศัย เข้าประกวดจนได้รบั รางวัล
ชนะเลิศการประกวด “แผนธุรกิจเพือ่ สังคม Innovation World’s CARE Award” เป็ นต้น
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.5

ผลการดาเนิ นงานของคณะฯ ในรอบปี 2551
คณะฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี 2551 (Annual Report 2008) โดยรวมรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงานของคณะฯ ในรอบปี พ.ศ.2551 ทัง้ ผลการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรทีแ่ บ่งออกเป็ น 4
ด้าน คือ การผลิตบัณ์ิต การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงั คม และการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้
การพัฒนาทางกายภาพ และบริหารจัดการ ซึ่งเป็ นผลการดาเนินงานในภาพรวม ผลการดาเนินงานของ
โครงการภาคพิเศษ และศูนย์บริการสังคมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีสรุปผลการปฏิบตั งิ านของคณบดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับนโยบายและแนวทางการบริหารทีแ่ ถลงต่อสภามหาวิทยาลัยอีกด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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1.6

การเดินทางไปปฏิบัตริ าชการ ณ ประเทศญีป
่ นของคณบดี
ุ่

คณบดี ได้รบั เชิญจากสมาคมศิษย์เก่าสังคมสงเคราะห์ของ Taisho University กรุงโตเกียว
ประเทศญีป่ นุ่ ให้ไปร่วมงานเกษียณอายุราชการของ Prof. Yasuo Hagiwara ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์
2552 ซึง่ งานดังกล่าวจัดขึน้ อย่างเรียบง่าย แต่ให้คุณค่าลึกซึ้งดี น่ าเอาเป็ นแบบอย่างมาใช้ในคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ดว้ ยเหมือนกัน ลักษณะงาน หัวใจ (Highlight) ของงานอยู่ท่ี (ก) การจัดเวทีให้ Prof. Dr.
Hagiwara ได้บรรยายครัง้ สุดท้ายให้แก่คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และผูส้ นใจ ประมาณ 70 คน ตาม
ด้วย (ข) การจัดบรรยายพิเศษของวิทยากรรับเชิญ ในรูปแบบปาฐกถา (Symposium) โดยกาหนดหัวข้อ
เรือ่ งว่า “ปญั หาเด็กในเอเชีย” (Children Problems in Asia) และปิ ดท้ายรายการด้วย งานเลีย้ งเกษียณ ด้วย
อาหารเบาๆ และเครื่องดื่ม จัดในบริเวณห้องอาหารของมหาวิทยาลัย เบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลาทัง้ หมดไม่ถงึ 6
ชัวโมง
่ ระหว่าง 14.00-19.30 น. ของวันอาทิตย์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2552
ในงานนี้ รศ.วุฒสิ าร ตันไชย ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ซึง่ เคยเรียนปริญญาโททีญ
่ ป่ี ุ่นเมื่อ
25 ปี ทแ่ี ล้ว และคุน้ เคยกับ Prof. Hagiwara มากทีส่ ุด ได้รบั เชิญให้ไปบรรยายพิเศษ และได้นาเสนอเรื่อง
“Children and Youth : Situations, Issues, and Approaches” เป็ นการประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์
ในมิตทิ แ่ี ตกต่างจากนักสังคมสงเคราะห์ทวไป
ั ่ โดยเน้นมิตทิ างกฎหมาย นโยบาย และบทบาทของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรศาสนา
นอกจากการเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการของ Prof. Yasuo Hagiwara แล้ว คณบดียงั ได้
หารือกับผูเ้ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการส่งนักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมที่
Welfare Institutions in Kumamoto Prefecture ในช่วงเดือนมีนาคม 2552 อีกด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 5/2551
ประธานขอให้ท่ปี ระชุม รับ รองรายงานการประชุม กรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ครัง้ ที่ 5/2551 ในการประชุมเมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 5/2551 โดยไม่
แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่ อง
3.1

ผลการจัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 55 ปี
ตามทีค่ ณะฯ ได้จดั งานครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ปี ท่ี 55 (วันที่ 25 มกราคม) ในวันศุกร์ท่ี
23 มกราคม 2552 นัน้ ผลการจัดการงาน ปรากฏว่ามีผคู้ ณาจารย์ นักศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ ผูแ้ ทน
จากองค์กรภาคีเครือข่าย และผูส้ นใจเข้าร่วมงานเป็ นจานวนมาก ซึง่ การจัดงานครัง้ นี้ มีกจิ กรรมต่าง ๆ ที่
สาคัญเช่น พิธกี ารทางศาสนา การปาฐกถานา เรือ่ ง “สวัสดิการสังคม : ทางออกวิกฤตสังคมไทย” โดยผูแ้ ทน
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ , การเสวนา เรื่อง “สมานฉันท์กบั
สวัสดิการสังคม : ทางออกวิกฤตสังคมไทย” โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒ,ิ การเสวนาและนาเสนอบทความทาง
วิชาการ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ห้อง ในประเด็นต่างๆ คือ ทิศทางสวัสดิการสังคมไทย, การขับเคลื่อนนโยบาย
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สวัสดิการสังคมด้วยพลังวิจยั , กระบวนการพัฒนาวิชาชีพเพื่อสวัสดิการสังคมไทย และกระบวนการส่งเสริม
และจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชน และการจัดกิจกรรมนักศึกษา เช่น “งิว้ สังคมสงเคราะห์” รวมทัง้
การประกวดคาขวัญคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีคาขวัญทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ คือ “ สร้างความเป็ นธรรม
ชีน้ าให้โอกาส ใช้ศาสตร์อย่างศิลป์ ไม่สน้ิ อุดมการณ์ คืองานสังคมสงเคราะห์ ” โดย นายทัชพล พิลาจันทร์
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทีป่ ระชุมรับทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1) ปจั จุบนั สถานการณ์ ปญั หาสังคม มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมาก
ยิง่ ขึน้ จนการพัฒนาองค์ความรูต้ ามไม่ทนั การใช้องค์ความรูเ้ พียงด้านใดด้านหนึ่ง อาจไม่สามารถแก้ไข
ปญั หาได้ ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาวิจยั และสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูใ้ นลักษณะของ “การ
ข้ามศาสตร์” โดยมีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็ นผูน้ า หรือควรจัดให้ม ี forum หรือการจัดทา KM เพื่อ
แลกเปลีย่ นความรู้ และร่วมกันหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญั หาสังคมด้านต่าง ๆ โดยเป็ นเวทีร่วมกันของ
บุคลากรจากศาสตร์ต่าง ๆ ทีม่ คี วามรูแ้ ละสนใจในประเด็นปญั หาเดียวกัน
2) การจัดงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม อาจร่วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องจัดให้ยงิ่ ใหญ่ในลักษณะงาน Thailand Social Welfare Expo โดยมีทงั ้ การสัมมนาทางวิชาการ
การนาเสนอผลงานวิจยั การจาหน่ ายหนังสือ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ เกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคม เป็ นต้น ซึง่ การจัดงานในลักษณะดังกล่าว มีหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน พร้อมทีจ่ ะให้การ
สนับสนุนอยูแ่ ล้ว
3) จากรายงานประจาปี พบว่า คณาจารย์มผี ลงานวิจยั เป็ นจานวนมาก แต่ไม่ ค่อยมีการ
นาไปเผยแผ่ต่อสาธารณชน ดังนัน้ จึงควรมีการเผยแผ่ผลงานวิจยั ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่อการดาเนิน ชีวิต
ครอบครัว และสังคม ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยอาจขอความร่วมมือจาก คุณ ชวรงค์ ลิมป์ปทั มปาณี กรรมการ
ประจาคณะฯ ทีท่ างานด้านสื่ออยู่แล้ว นอกจากนี้ ควรจัดทาบัญชีรายชื่อนักวิชาการทีม่ คี วามชานาญด้าน
ต่าง ๆ เพือ่ ให้สอ่ื มวลชนสามารถสัมภาษณ์ หรือให้ขอ้ เสนอแนะต่อปญั หาสังคมต่าง ๆ ได้
3.2

การรับบุคลากรใหม่
ตามทีค่ ณะฯ ได้รบั จัดสรรตาแหน่ งพนักงานอาจารย์ จานวน 4 อัตรา ในปี งบประมาณ 2552
(ทดแทนผูเ้ กษียณอายุ 1 อัตรา และได้รบั จัดสรรใหม่ 3 อัตรา) โดยเป็ นอัตราทีจ่ ะต้องบรรจุเพื่อปฏิบตั งิ าน
ณ ส่วนกลาง จานวน 2 อัตรา และปฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์ลาปาง จานวน 2 อัตรานัน้ คณะฯ ได้ดาเนินการรับ
สมัครไปแล้ว 1 อัตรา โดยรับสมัครครัง้ แรกระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2551 แต่ปรากฏว่า
มีผสู้ มัครจานวนน้อย และผูท้ ่มี าสมัครส่วนมากก็มคี ุณสมบัตไิ ม่ตรงตามทีต่ ้องการ ดังนัน้ จึงได้เลื่อนการ
สมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2552 ส่วนอีก 3 อัตรานัน้ จะเริม่ กระบวนการรับสมัครและสอบ
คัดเลือกในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้นไป
การทีค่ ณะฯ เปิ ดรับสมัครสอบบรรจุตาแหน่งอาจารย์ และมีผสู้ มัครในจานวนน้อยในทุกครัง้ ที่
ผ่านมานัน้ เนื่องจากคณะฯ ได้กาหนดคุณสมบัตผิ สู้ มัครสอบทัง้ วุฒกิ ารศึกษา และความรูค้ วามสามารถ
ทางด้านวิชาการไว้คอ่ นข้างสูง รวมทัง้ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบตั งิ านด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมด้ว ย ในขณะที่ส ถิติภ าวะการมีงานทาของบัณ์ิตที่ผ่า นมา พบว่ า บัณ์ิตเข้า ทางานด้า นสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมจานวนน้อย เนื่องจากตาแหน่ งงานส่วนมาก จะเป็ นตาแหน่ งงานทางด้าน
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ราชการทีไ่ ม่มกี ารขยายอัตรา ทีเ่ ปิ ดรับในปจั จุบนั ส่วนมากก็เป็ นลูกจ้างชัวคราว
่
ส่งผลให้ผทู้ จ่ี ะมีคุณสมบัติ
มาสมัครสอบบรรจุเป็ นอาจารย์มจี านวนน้อยตามไปด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะว่า
1) การรับอาจารย์ อาจพิจารณาส่งเสริมนักศึกษาที่มผี ลการเรียนโดดเด่น และมีความ
สนใจสมัครเข้าทางานเป็ นอาจารย์ตงั ้ แต่ช่วงยังศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่วนประเด็นที่
นักศึกษาของคณะฯ เมื่อจบไปแล้ว เข้าทางานในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในจานวนน้อยนัน้ อาจพิจารณา
ตัง้ แต่กระบวนการรับเข้า
2) คณะฯ อาจแก้ไขปญั หาการขาดแคลนอาจารย์ โดยเฉพาะทีศ่ นู ย์ลาปาง ด้วยการเชิญ
บุคลากรในท้องถิน่ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมมา
ช่วยสอนในลักษณะของ Honor Advisor หรืออาจทบทวนนโยบายในการขยายเวลาราชการของอาจารย์
อาวุโส เป็ นต้น
3) ควรมีการศึกษาวิจยั ว่า ในช่วงการเปลีย่ นแปลงจากระบบราชการจากระบบ C ไปเป็ น
ระบบแท่ งนั น้ มีผลกระทบอะไรหรือ ไม่ เนื่ อ งจากมีก ฎหมายต่ า ง ๆ ได้ร ะบุ ถึง บทบาทของนั ก สัง คม
สงเคราะห์ แต่ไม่มกี ารระบุหรือนาไปปฏิบตั ใิ ช้อย่างจริงจัง
3.3

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โครงการสอบคัดเลือกตรง
ตามทีค่ ณะฯ ได้ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการสอบคัดเลือกตรง ปี
การศึกษา 2552 นัน้ บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สอบผ่านมารายงานตัวเข้าศึกษา
จานวน 164 คน ประกอบด้วย
โครงการสอบตรง
จานวนรับ
จานวนสมัคร
สอบผ่าน
รายงานตัว
ศูนย์รงั สิต
120
3,075
138
116
ศูนย์ลาปาง
50
304
58
48
รวม
170
3379
196
164
จ านวนผู้ม ารายงานตัว ดังกล่ า ว ต่ า กว่ า เป้ า หมายการรับ เล็ก น้ อย เนื่ องจากมีผู้ส ละสิท ธิ ์
นอกจากนี้ คณะฯ ยังจะมีการรับนักศึกษาผ่านระบบ Admission จานวน 100 คน และโครงการพิเศษอื่น ๆ
อีกรวมประมาณ 30 คน เช่น โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท-เมือง โครงการนักศึกษากีฬา โครงการ
นักศึกษาพิการ และนักศึกษาทีน่ กั ถือสาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น
ทีป่ ระชุมรับทราบ
การรับนักศึกษาปริ ญญาโทจากสารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวเป็ นกรณี พิเศษ
ปี การศึกษา 2552 มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos)
จานวน 2 คน ได้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณ์ิต
(ภาคปกติ) และหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณ์ิต (ภาคพิเศษ) โดยคณะฯ ได้จดั ให้มกี าร
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เป็ นการเฉพาะก่อนการสอบคัดเลือกตามกาหนดการปกติ เมื่อวันที่ 10
3.4
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พฤศจิกายน 2552 ซึ่งผลการสอบเป็ นที่น่าพอใจ และมหาวิทยาลัย ได้อนุ มตั ิการรับนักศึกษาทัง้ 2 คน
ดังกล่าว เข้าศึกษาในคณะฯ เป็ นกรณีพเิ ศษแล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิ จารณา
4.1 การพิ จารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รบั พระราชทานปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
กิ ตติ มศักดิ์ ประจาปี การศึกษา 2552 (พิ จารณาลับ)
4.2

การแต่งตัง้ ที่ ปรึกษาศูนย์การวางแผนการท่องเที่ ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจน
แห่งเอเชีย
ตามทีค่ ณะ ได้เปิ ดศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเทีย่ วและการแก้ไขปญั หาความยากจนแห่ง
เอเชีย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Asian Center for Tourism Planning and
Poverty Reduction) โดยความร่วมมือกับ School of Travel Industry Management, Hawaii University,
USA. เมื่อ พ.ศ.2548 โดยมีผอู้ านวยการศูนย์ร่วมกัน 2 คน คือ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศ าสตร์ และ
Prof. Dr.Walter Jamieson, Dean, School of Travel Industry Management, University of Hawaii at
Manoa นัน้ เนื่องจากขณะนี้ Prof. Dr.Walter Jamieson ได้เกษียณอายุแล้วส่งผลให้การเป็ นผูอ้ านวยการ
ศูนย์หมดวาระลงด้วย ดังนัน้ จึงขออนุมตั แิ ต่งตัง้ Prof. Dr.Walter Jamieson เป็ นทีป่ รึกษาศูนย์ต่อ โดยการ
เป็ นทีป่ รึกษาดังกล่าว คณะฯ จะไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทน หรือเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สาหรับนโยบายของ School of Travel Industry Management ทีม่ ตี ่อศูนย์ฯ หลังจากการ
เกษียณอายุของ Prof. Dr.Walter Jamieson นัน้ ก็ยงั ไม่ทราบว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้
คณะฯ จะมีการหารือกับคณบดีคนใหม่ของ School of Travel Industry Management ต่อไป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ Prof. Dr.Walter
Jamieson เป็ นทีป่ รึกษาศูนย์เพือ่ การวางแผนการท่องเทีย่ วและการแก้ไขปญั หาความยากจนแห่งเอเชีย
ขออนุมตั ิ ตวั ชี้วดั การปฏิ บตั ิ ราชการ ตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2552
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอให้ คณะ/หน่ วยงานต่าง ๆ จัดทาตัวชี้วดั การปฏิบตั ิ
ราชการตามค ารับ รองการปฏิบ ัติร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ.2552 โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะ เพือ่ รวบรวมเสนอสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นัน้ ใน
การนี้ คณะฯ โดยคณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ ได้จดั ทาร่ างตัวชี้วดั ดังกล่าวแล้ว โดยมีตวั ชี้วดั
ทัง้ หมด 24 ตัวชี้วดั แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน คือ ด้านผลการดาเนินงานตามนโยบายของหน่ วยงาน ด้าน
เอกลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ริ าชการ และด้านการพัฒนาสถาบัน (รายละเอียดตามเอกสาร วาระที่ 4.3)
4.3
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ในจานวน 24 ตัวชีว้ ดั นัน้ เป็ นตัวชีว้ ดั ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ รวมจ านวน 19 ตัว ชี้ว ัด และคณะฯ ก าหนดขึ้น เองโดยเป็ น ตัว ชี้ว ัด ผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน จานวน 5 ตัวชีว้ ดั คือ
ที่
ตัวชีว้ ดั
เกณ์์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
1 จานวนผลงาน/กิจกรรมของนักศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู้การฝึ ก 1 2 3 4 5
ภาคปฏิบตั ใิ นชุม
2 ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
5 7 9 11 13
3 จานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างคณะกับ 1 2 3 4 5
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4 จานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมทางวิชาการทีค่ ณะจัดขึน้
1 2 3 4 5
5 จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมในโครงการบริการสังคม
150 200 250 300 350
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ริ าชการตามคา
รับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2552 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดังกล่าว
ปิ ดประชุม เวลา 12.00 น.
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