
รายงานการประชมุกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

ครัง้ท่ี 5/2551 
วนัพฤหสับดีท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.30 น. 

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

 

ผูเ้ข้าประชุม 
1. ผศ.ดร.จติต ิมงคลชยัอรญัญา (คณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร)์ ประธาน 
2. รศ.ดร.กติพิฒัน์ นนทปทัมะดุลย ์(รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั)  กรรมการ  
3. รศ.ศกัดิช์ยั เลศิพานิชพนัธุ ์(รองคณบดฝีา่ยบรหิาร)    กรรมการ  
4. รศ.ดร.วรวุฒ ิโรมรตันพนัธ ์(รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา)  กรรมการ 
5. รศ.ระพพีรรณ ค าหอม (รองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั)ิ  กรรมการ  
6. รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม (หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน)   กรรมการ  
7. รศ.ศกัดิศ์ร ีบรบิาลบรรพตเขตต ์       กรรมการ  
8. รศ.อภญิญา เวชยชยั        กรรมการ  
9. รศ.ดร.นฤมล  นิราทร        กรรมการ  
10. ศ.ยพุา วงศไ์ชย         กรรมการ 
11. นางขนิษฐา เทวนิทรภกัต ิ       กรรมการ  
12. นางปรางทพิย ์ทวพีาณชิย ์       กรรมการ  
13. ดร.ไพโรจน์ สุขสมัฤทธิ ์        กรรมการ 
14. นางนภา เศรษฐกร          กรรมการ 
15. นางอุบล หลมิสกุล         กรรมการ  
16. ศาสตราภชิาน นพ.พชิติ สุวรรณประกร      กรรมการ  
17. ดร.ชงิชยั หาญเจนลกัษณ์        กรรมการ  
18. นายชวรงค ์ลมิป์ปทัมปาณี       กรรมการ  
19. นางนิตยา ทองสุขด ี                      ผูช้่วยเลขานุการ 
20. นายสมชาย ไมตร ี                       ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผูล้าประชุม 
1. ผศ.อญัมณ ีบรูณกานนท ์(หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร)์ กรรมการ 
2. นางสาวศรสีว่าง พัว่วงศแ์พทย์       กรรมการ  
3. นางดวงพร จนัทรม์ณี        เลขานุการ 

 

เริม่ประชุมเวลา 9.30 น.  
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมไปตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองแจ้ง 

ประธาน ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ในเรือ่งต่อไปนี้ 

1.1 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา 
 เน่ืองในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า          

กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ระหว่างวนัที ่15-19 พฤศจกิายน 2551  ณ พระเมรุ
มาศ ท้องสนามหลวง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จ ัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “การส่งเสด็จ            
สู่สวรรคาลยั” ในวนัที่ 5 พฤศจกิายน 2551 ณ หอประชุมศรบีูรพา และในการนี้ คณะฯ โดย รศ.
อภญิญา เวชยชยั อาจารยป์ระจ าภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ และนางสาวลดาวลัย ์ปญัตะยงั 
นักศกึษาปรญิญาโทหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑติ ได้ร่วมกนัจดัท า “บทความเฉลมิ
พระเกยีรตเิจา้ฟ้าผู้ทรงคุณูปการแก่วงการสงัคมสงเคราะหไ์ทย” เผยแพร่ใน website ของคณะฯ ที ่
http://www.tu.ac.th/org/ socadm/ นอกจากนี้ คณะฯ ยงัได้อ านวยความสะดวกในด้านที่พกัที่ตึก
คณะฯ โดยจดัพื้นที่ชัน้ 1, 2 และชัน้ 4 เป็นที่พักส าหรับข้าราชบริพารวังเลอดิส คณะท างาน
บนัทกึภาพ และต ารวจสนัตบิาล ในระหว่างวนัที ่14-16 พฤศจกิายน 2551 

 ทีป่ระชุมรบัทราบ 

1.2 การจดังานวนัสถาปนาคณะ ครบรอบ 55 ปี  
  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์จะครบรอบวนัสถาปนาปีที ่55 ในวนัอาทติยท์ี ่25 มกราคม 
2552 แต่เนื่องจากเป็นวนัหยดุราชการ จงึจะเลื่อนมาจดังานวนัสถาปนาคณะในวนัศุกรท์ี ่23 มกราคม 
2552 โดยมกีจิกรรมประกอบดว้ย พธิทีางศาสนา การปาฐกถา/อภปิรายและสมัมนาทางวชิาการ และ
กจิกรรมนกัศกึษา เป็นตน้ ในการนี้ คณะฯ จะจดัใหม้กีารประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อพจิารณารปูแบบ/
กจิกรรมการ และรายละเอยีดในงานวนัสถาปนาคณะฯ อกีครัง้หนึ่ง 

 ทีป่ระชุมรบัทราบ 

1.3 อาจารยข์องคณะได้รบัรางวลั/ผลงานทางวิชาการ 
 ในช่วงครึง่ปีหลงัของ พ.ศ.2551 มคีณาจารยข์องคณะฯ ไดร้บัรางวลัผลงานทางวชิาการ 

และการประกาศเกยีรตคิุณยกยอ่ง จ านวน 3 รางวลั ดงันี้ 
1) ผศ.ดร.จติต ิมงคลชยัอรญัญา ได้รบัการคดัเลอืกเป็นบุคคลที่มผีลงานดเีด่น ใน

ดา้นการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ ประจ าปี 2551 ประเภทบุคคลดา้นการส่งเสรมิ/สนับสนุน
การแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จากส านกังาน ป.ป.ส. เมือ่วนัที ่26 มถุินายน 2551  

 2) รศ.ดร.กิตพิฒัน์ นนทปทัมะดุลย์ และคณะ ได้รบัรางวลัผลงานวจิยัระดบัดมีาก 
สาขาสงัคมศาสตร์ จากผลงานวิจยัเรื่อง “การพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานนอกระบบภาคบรกิาร : 
แรงงานคุ้ยขยะและแรงงานที่เกี่ยวขอ้ง” ในงานวนันักวจิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี พ.ศ.
2551 ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่18 พฤศจกิายน 2551 ณ โรงแรมเซน็ทารา ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ  รายงาน
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การวิจยัดงักล่าว มนีักวิจยัรวมทัง้หมด 11 คน เป็นอาจารย์ภายในคณะ จ านวน 5 คน (นักวิจยั
ภายนอก 6 คน) คอื 

  2.1) รศ.ดร.กติพิฒัน์ นนทปทัมะดุลย ์   
2.2) รศ.สุรางคร์ตัน์ วศนิารมณ์ 

  2.3) รศ.ภาวนา พฒันศร ี    
2.4) รศ.กติตยิา นรามาศ 

  2.5) อ.วรรณวด ีพลูพอกสนิ 
 3) อ.วรรณวด ีพลูพอกสนิ ไดร้บัรางวลันกัวจิยัดเีด่นระดบัคณะ ในงานวนันกัวจิยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ประจ าปี พ.ศ.2551 วนัที ่18 พฤศจกิายน 2551 

 ทีป่ระชุมรบัทราบ 

1.4 การรบัอาจารย/์บคุลากรใหม่ 
 ในช่วงกลางปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รบับุคลากรใหม ่

จ านวน 3 คน คอื  
1) นายพงษ์เทพ สนัตกุิล  ต าแหน่งพนักงานอาจารย ์ ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก หลกัสูตรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรดุษฎบีณัฑติ สาขา
การบรหิารสงัคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2) นายชานนท์ โกมลมาลย์  ต าแหน่งพนักงานอาจารย์  ภาควิชาสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

3) นางสาวพิชญา พึ่งทอง  ลูกจ้างหน่วยงาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บรหิารงานทัว่ไป 
ปฏบิตังิานในต าแหน่งเลขานุการคณบดี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตร
ศกึษาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

 นอกจากนี้ การรบับุคลากรใหม่ยงัอยู่ในกระบวนการคดัเลอืกอีกจ านวน 2 ต าแหน่ง คือ 
ต าแหน่งพนกังานอาจารย ์ซึง่จะบรรจเุพื่อปฏบิตังิาน ณ ศูนยล์ าปาง 

 ทีป่ระชุมรบัทราบ 

1.5 การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารคณะ 
  อ.วรรณลกัษณ์ เมยีนเกดิ ได้ลาออกจากต าแหน่งผู้ช่วยคณบดฝี่ายการนักศกึษา เพื่อ
เตรยีมพรอ้มในการลาศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก  ในการนี้ คณะฯ ได้แต่งตัง้ อ .ปานรตัน์ นิ่มตลุง 
เป็นผูช่้วยคณบดฝีา่ยการนกัศกึษา สบืแทนแลว้ 

 ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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1.6 คณาจารยไ์ปศึกษาดงูาน 
  คณาจารยภ์าควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ านวน 10 คน ได้เดนิทางไปศกึษาดูงาน
ดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคม ณ เขตการปกครองพเิศษฮ่องกง ประเทศจนี ระหว่างวนัที ่
7-10 กนัยายน 2551  โดยเขา้ศกึษาดูงานและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั 3 หน่วยงาน คอื  1) The 
Hong Kong Polytechnic University,  2) Caritas-Joker Club Lai King Rehabilitation Centre และ 
3) The Boys & Girls’ clubs Association of Hong Kong 

 ทีป่ระชุมรบัทราบ 

1.7 การรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี โครงการสอบคดัเลือกตรง 
  คณะฯ ได้เปิดรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโครงการสอบคดัเลอืกตรง ศกึษา ณ ศูนย์
รงัสติ และศูนยล์ าปาง  ปีการศกึษา 2552 โดยรบัสมคัรผ่านระบบ Internet ของส านักทะเบยีนและ
ประมวลผลเมือ่เดอืนตุลาคม 2551 ปรากฏว่า มผีูส้นใจสมคัรเขา้ศกึษาเป็นจ านวนมาก คอื 
 

โครงการสอบตรง จ านวนรบั จ านวนสมคัร อตัราการแขง่ขนั 
ศูนยร์งัสติ 120 3,075 1 : 26 
ศูนยล์ าปาง 50 304 1 : 6 

 
  คณะฯ จะจดัให้มกีารสอบขอ้เขยีนในวนัที่ 22 พฤศจกิายน 2551 ซึ่งการสอบขอ้เขยีน 
จะม ี3 วชิา คอื วชิาความถนดัเชงิวชิาการ วชิาความรูท้ ัว่ไปทางสงัคมศาสตร ์และวชิาความถนัดเชงิ
วชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์

 ทีป่ระชุมรบัทราบ 

1.8 การรบันักศึกษาจากสารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และแนวโน้ม 
  สืบเนื่ องจากปีการศึกษา 2551 ที่คณะฯ ได้ร ับนักศึกษาจากประเทศสารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว เขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาโท จ านวน 3 คน  ในปีการศกึษา 2552 ทีจ่ะ
ถงึนี้ มอีาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาวอกี จ านวน 2 คน ได้แจง้ความจ านงสมคัรเขา้ศกึษาใน 
หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ และหลกัสูตรพฒันาแรงงานและสวสัดกิารมหาบณัฑติ ซึ่ง
เรื่องนี้ คณะฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลอืกเป็นการเฉพาะแล้ว และในการนี้ คณะฯ ก าลงั
ด าเนินการจดัท าแผนในการรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตรี-โท และโครงการฝึกอบรมทางดา้นการค้า
มนุษย ์ส าหรบันกัศกึษา/ผูส้นใจจาก สปป.ลาวอกี ในปีการศกึษา 2553  

 ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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1.9 นักศึกษาได้รบัรางวลัชนะเลิศการประกวดแผนธรุกิจเพ่ือสงัคม 
นายพธีากร ศรบีุตรวงษ์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์หวัหน้า

ทมี Do It Together และสมาชกิในทมี ประกอบดว้ยนักศกึษาจากคณะ/มหาวทิยาลยัอื่นๆ อกีจ านวน 
4 คน ไดร้บัรางวลัชนะเลศิการประกวด “แผนธุรกจิเพื่อสงัคม Innovation World’s CARE Award”  
ภายใต้โจทย์การแข่งขนัโครงการบ้านพกัส าหรบัผู้สูงอายุและเด็กก าพร้าที่ถูกทอดทิ้ง จากการ
น าเสนอโครงการ Together Village ที่มแีนวคดิเน้นคุณภาพชวีติทีด่ทีี่สุดของผู้อยู่อาศยั เช่น ดา้น
สวสัดกิาร การรกัษาพยาบาล เป็นต้น โดยม ีอ.วรีบูรณ์ วสิารสกุล ภาควชิาการพฒันาชุมชน เป็นที่
ปรกึษาโครงการ 

การประกวด iCARE Award ดงักล่าว จดัโดย บรษิทั แมกโนเลยี ควอลติี้ ดเีวลอ็ป
เมน้ต์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (MQDC)  มผีูส้นใจส่งผลงานเขา้ประชนัความสามารถกว่า 150 ผลงาน
จากทัว่ประเทศ โดยคณะกรรมการไดค้ดัเลอืกรวม 8 ผลงานในรอบสุดทา้ย ซึง่ผูผ้่านเขา้รอบสุดทา้ย 
ไดม้โีอกาสไปทศันศกึษาทีป่ระเทศญี่ปุ่น เพื่อเยีย่มชมโครงการทีเ่กี่ยวเน่ืองกนั เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการประกวดรอบชงิชนะเลศิ อาท ิบา้นพกัคนชรา นิชอิ ิโฮม และบา้นประหยดัพลงังานพานาโซนิค 
เซน็เตอร ์เป็นตน้ โดยผูช้นะเลศิจะไดร้บัโล่รางวลัและเงนิ จ านวน 300,000 บาท 

 ทีป่ระชุมรบัทราบ 

1.9 การได้รบังบประมาณการฝึกภาคปฏิบติัเพ่ิมขึ้น 
  ตามที่หลกัสูตรการศึกษาของคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและ
ปรญิญาโท ไดก้ าหนดใหน้กัศกึษาออกฝึกภาคปฏบิตัใินองคก์ร/ชุมชน เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ทศันคต ิ
ทกัษะทางด้านสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม และเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่วชิาชพีสงัคม
สงเคราะหก่์อนจบการศกึษา โดยทุกปีทีผ่่านมา คณะฯ จะไดร้บังบประมาณแผ่นดนิสนับสนุนงานจดั
การศึกษาภาคปฏบิตั ิปีละ 1.2 ล้านบาท ในขณะที่ต้องส่งนักศกึษา ปีละประมาณ 600 คน ไปฝึก
ภาคปฏิบัติ และอาจารย์ จ านวน 40 คน ออกนิเทศงานในหน่วยงาน/พื้นที่ที่ส่งนักศึกษาไปฝึก
ภาคปฏบิตัใินพืน้ทีท่ ัง้กรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั  ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการส่งนกัศกึษาไปฝึกภาคปฏบิตัิ
ในต่างจงัหวดันัน้  หลงัจากที่คณะฯ ได้พบและชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการฝึกภาคปฏบิตัิต่อ
ผู้แทนส านักงานงบประมาณที่มาเยีย่มเยอืนมหาวทิยาลยัเมื่อกลางปี 2551 แล้ว ปรากฏว่า คณะฯ 
ได้รบัการจดัสรรงบประมาณงานการฝึกภาคปฏบิตั ิปีงบประมาณ 2552 เพิม่ขึน้เป็น 1.9 ล้านบาท 
ดงันัน้ คณะฯ น่าจะสามารถบรหิารจดัการเกีย่วกบัการศกึษาภาคปฏบิตัไิดค้ล่องตวัยิง่ขึน้ 

 ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 1.10 การขยายหลกัสตูรปริญญาโทไปท่ีศนูยล์ าปาง 
  ตามทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มนีโยบายในการขยายการศกึษาระดบัปรญิญาโทไปสู่
ศูนยก์ารศกึษาในส่วนภมูภิาค และอธกิารบด ีไดข้อความรว่มมอืจากคณะฯ ใหพ้จิารณาเปิดการเรยีน
การสอนระดบัปรญิญาโทที่ศูนยล์ าปางเพิม่อกี 1 แห่ง หลงัจากทีค่ณะฯ เปิดการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาโท หลกัสูตรพฒันาชุมชนมหาบณัฑติแล้วนัน้  ในการนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการส ารวจความ
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สนใจในการศึกษาในระดบัปรญิญาโท ณ ศูนย์ล าปาง โดยส ารวจจากข้าราชการ นักศึกษา และ
ประชาชนในจงัหวดัล าปางและจงัหวดัใกล้เคยีงแล้ว พบว่า มผีู้ตอบแบบส ารวจให้ความสนใจใน
หลกัสูตรปรญิญาโทของคณะฯ จ านวน 3 หลกัสูตร ตามล าดบั คอื  1) หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห ์
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารและนโยบายสวสัดกิารสงัคม 2) หลกัสูตรสงัคมสงเคราะหศ์าสตร 
มหาบณัฑติ และ 3) หลกัสตูรพฒันาชุมชนมหาบณัฑติ   
  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ เหน็ชอบในหลกัการทีค่ณะฯ จะขยายการศกึษาระดบัปรญิญาโท
ไปทีศู่นยล์ าปาง โดยขอใหค้ณะฯ พจิารณา/ด าเนินการต่อไปนี้ 
  1) ควรมกีารศกึษาขอ้มลูโดยละเอยีดจากมหาวทิยาลยั/สถาบนัการศกึษาทีใ่กลเ้คยีง 
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม ่เป็นต้น ว่าแต่ละแห่ง เปิดสอนหลกัสูตรระดบัปรญิญาโททีใ่กลเ้คยีงกบัหลกัสูตรของคณะฯ 
หรอืไม่  แต่ละหลกัสูตรมจี านวนนักศกึษาเท่าใด และค่าใชจ้่ายเป็นอย่างไร เป็นต้น   ซึง่หลกัสูตรที่
คณะฯ จะน าไปเปิดที่ศูนย์ล าปางนัน้  ควรมคีวามแตกต่างจากหลกัสูตรเหล่านัน้  ทัง้ด้านเนื้อหา
หลกัสตูร องคค์วามรู ้และคุณภาพทางวชิาการ/การเรยีนการสอน 
  2) ควรมกีารพจิารณาปญัหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร เช่น 
ประเด็นที่ว่าด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร  คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สอบ
วทิยานิพนธ์ ที่ก าหนดให้ต้องมวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอก  หรอืมตี าแหน่งทางวชิาการระดบั 
รองศาสตราจารย ์ขึน้ไป และจ านวนวทิยานิพนธท์ีอ่าจารยแ์ต่ละท่านจะรบัเป็นทีป่รกึษาได ้(คนละไม่
เกนิ 5 เรือ่ง) เป็นต้น   นอกจากนี้ ควรจะมมีาตรการในการควบคุมคุณภาพการศกึษา ในขณะทีต่้อง
รบันักศึกษาให้ได้ตามจ านวนจุดคุ้มทุน และควรมแีผนการรองรบักรณีมนีักศึกษาต ่ากว่าจุดคุ้มทุน 
เป็นตน้  รวมทัง้ขอ้จ ากดัในการบรหิารจดัการอื่น ๆ เช่น สถานที/่อุปกรณ์การเรยีนการสอน หอ้งสมุด 
อาจารยผ์ูส้อน เป็นตน้ 
  3) หลกัสูตรที่จะน าไปเปิดการเรยีนการสอน ณ ศูนย์ล าปาง ควรเป็นหลกัสูตรที่
สามารถบูรณาการเขา้กบัพื้นถิ่น  ซึ่งอาจเป็นหลกัสูตรที่มอียู่แล้ว หรอืเป็นหลกัสูตรที่สร้างขึน้ใหม ่
โดยการมสี่วนร่วมของบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในพื้นถิน่  ส่วนกลุ่มเป้าหมายอาจประกอบด้วย 
ขา้ราชการ บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ นักศกึษาและประชาชนทัว่ไป นอกจากนี้ ควรจดัหา
ทุนสนับสนุนให้กบับุคลากรทีท่ างานในหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สถานสงเคราะห ์องค์กรที่ท างาน
เกีย่วกบัปญัหาการคา้มนุษย ์เป็นตน้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 4/2551 

  การรบัรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 4/2551 เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2551  
 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 4/2551 โดย
ไมแ่กไ้ข 
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ระเบยีบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 ผลการจดังานมหกรรมนวตักรรมการส่งเสริมศกัยภาพคนพิการไทย  
  ประธานแจง้ว่า ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ได้ร่วมมอืกบัส านักงานส่งเสรมิและ
พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และภาคเีครอืข่าย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนพกิารทัง้ภาครฐัและเอกชน ในการจดังาน “มหกรรมนวตักรรมการส่งเสรมิศกัยภาพ
คนพิการไทย” เป็นงานประจ าปีระดับชาติ เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร ์โดยในงานจะมทีัง้กจิกรรมด้านวชิาการ เช่น การสมัมนาวชิาการ การ
เสนอบทความ และรายงานการวจิยัเกี่ยวกบัคนพกิาร การแข่งขนัตอบปญัหา  การประกวดภาพถ่าย
ทีส่่งเสรมิศกัยภาพและการอยู่ร่วมกนัในสงัคมกบัคนพกิาร และการแสดงต่าง ๆ โดยคนพกิาร และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งนัน้ ปรากฏว่า การจดังานครัง้นี้ ประสบผลส าเรจ็เป็นอย่างยิง่ มคีนพกิารและผู้
ทีเ่กีย่วขอ้ง จากทัว่ประเทศเขา้รว่มงานประมาณ 1,500 คน รวมทัง้สามารถประชาสมัพนัธ ์และสรา้ง
เครอืขา่ยความรว่มมอื (net work) กบัองคก์ร/สมาคม/ชมรมเกีย่วกบัคนพกิารไดทัว่ประเทศ 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

3.2 ผลการประเมินคณุภาพคณะ/ภาควิชา ปีการศึกษา 2550  
  ประธานแจง้ว่า คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ไดจ้ดัใหม้ี
การตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ ปีการศกึษา 2550 ทัง้ระดบัคณะ
และภาควชิา มผีลการประเมนิสรปุไดด้งันี้ 
  1) การประเมินคณุภาพการศึกษาระดบัภาควิชา 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จ ัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2550 ในระดับภาควิชา เป็นครัง้แรก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการประเมนิจากระบบ 5 คะแนน 
พบว่า  

1.1) ภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มคีุณภาพการศึกษาในระดบั “ด”ี มผีล
การประเมนิ 4.17 คะแนน  

1.2) ภาควชิาการพฒันาชุมชน มคีุณภาพการศึกษาในระดบั “ด”ี มผีลการ
ประเมนิ 4.44 คะแนน  

 

2) การประเมินคณุภาพการศึกษาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดม้าตรวจ

เยีย่มและประเมนิคุณภาพการศกึษาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ปีการศกึษา 2550 เมื่อวนัที ่18-19 
สงิหาคม 2551 โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอก ซึง่การประเมนิครัง้นี้ นอกจากจะ
มีการตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาแล้ว ยงัมีการสัมภาษณ์ผู้ที่
เกีย่วขอ้ง คอื ผูบ้รหิาร อาจารย ์นักศึกษา บุคลากร และผูใ้ชบ้ณัฑติ รวมทัง้การเยีย่มชมคณะฯ และ
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สงัเกตการณ์การเรียนการสอนอีกด้วย จากผลการประเมนิขัน้ต้นด้วยวาจา พบว่า คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร ์มคีุณภาพการศกึษาในระดบั “ด”ี มผีลการประเมนิ 4.07 คะแนน โดยมผีลงานที่
โดดเด่นคือ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การบริหารจดัการ และกิจกรรมการพัฒนานิสิต
นกัศกึษา 

 

3) การประเมินคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั จากส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา ได้มาประเมนิคุณภาพการศกึษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ปีการศกึษา 
2550  ระหว่างวนัที่ 11-23 กนัยายน 2551 ซึ่งการประเมนิครัง้นี้ คณะกรรมการฯ ได้มาตรวจเยีย่ม
และประเมนิคุณภาพการศกึษา คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เมื่อที ่17 กนัยายน 2551 ผลการตรวจ
ประเมนิคณะกรรมการฯ มคีวามเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการประเมนิระดับคณะ เมื่อ 18-19 
สงิหาคม 2551 คอื คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มคีุณภาพการศกึษาในระดบั “ด”ี มผีลการประเมนิ 
4.07 คะแนน 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

3.2 การปรบัปรงุพื้นท่ีตึกคณะฯ ท่าพระจนัทร ์และศนูยร์งัสิต 
ประธานแจง้ว่า ตามทีค่ณะฯ โดยทีป่ระชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครัง้ที ่ 1/2551 เมือ่

วนัที ่ 4 มกราคม 2551 ไดอ้นุมตักิารปรบัปรงุและพฒันาพืน้ทีข่องคณะฯ ทัง้ท่าพระจนัทร ์ และศูนย์
รงัสติ จ านวน 4 โครงการนัน้ บดันี้ การปรบัปรงุไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็ จ านวน 3 โครงการ คอื 

1) โครงการปรบัปรงุพืน้ทีศู่นยก์ารศกึษาและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ชัน้ 4 ท่าพระจนัทร ์
2)  โครงการปรบัปรงุหอ้งประชุม 208 ชัน้ 2 ท่าพระจนัทร ์    
3)   โครงการปรบัปรงุพืน้ทีศู่นยบ์รกิารและกจิกรรมนกัศกึษา ชัน้ 1, 4-5 ศูนยร์งัสติ 

 

  ส่วนโครงการปรบัปรุงห้องน ้านักศึกษาคณะ ท่าพระจนัทร์ อยู่ระหว่างการปรบัแบบ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการปรบัปรุงห้องเรยีน ห้องพักอาจารย ์และพื้นที่ทางเดนิ (ทุกชัน้) ซึ่งอยู่
ระหว่างการเขยีนแบบต่อไป 
 

  อนึ่ง การปรบัปรงุพืน้ทีต่กึครัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์โดย
การประชุมครัง้ที ่ 4/2551 เมือ่วนัที ่ 6 พฤษภาคม 2551 ไดม้มีตใิหเ้สนอตัง้ชื่อหอ้งประชุม 208      
ท่าพระจนัทร ์เป็นหอ้งประชุม “ศาสตราจารย ์คุณนวลนาฎ อมาตยกุล” ซึง่เป็นอดตีคณบดคีณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์ (พ.ศ.2512-2515) ทีม่คีุณปการต่อคณะฯ ทัง้ดา้นการพฒันาวชิาการ/หลกัสตูรการ
เรยีนการสอนดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคม การทุ่มเทในการปฏบิตังิานตลอดอายรุาชการ 
รวมทัง้การใหค้วามช่วยเหลอื/แนะน า และมารว่มกจิกรรมต่าง ๆ ของคณะจวบจนกระทัง่ถงึแก่กรรม
เมือ่อายปุระมาณ 92 ปี 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองพิจารณา 
 

4.1 ขออนุมติัหลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑิต และหลกัสตูรวิชาโท    
ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2552 และหลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2552 

 

รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปทัมะดุลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจ ัย แจ้งว่า ด้วย
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดม้นีโยบายในการปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษาระดบัปรญิญาตรพีรอ้มกนั
ทุกคณะ/หลกัสูตรทัง้มหาวทิยาลยั โดยมกี าหนดเปิดใช้หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุงใหม่ ในปีการศึกษา 
2552  เป็นต้นไป  ซึ่งในการนี้ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไดด้ าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรสงัคม
สงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ และหลกัสตูรวชิาโท ทีม่อียูแ่ลว้ จ านวน  6 หลกัสตูร และสรา้งหลกัสูตรใหม่
ที่มีความจ าเป็นต่อสังคมอีก จ านวน 1 หลักสูตร โดยมีสรุปสาระส าคัญของการปรบัปรุง ดังนี้ 
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

1) หลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑิต, มกีารเพิม่ปรชัญาของหลกัสูตร และ
การปรบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร โดยเพิม่วตัถุประสงค์การผลติบณัฑติที่มจีรยิธรรม ส านึกทาง
สงัคม จติสาธารณะ  สามารถเป็นผูน้ าการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงในสงัคม เพื่อสรา้งความเป็น
ธรรมในสงัคม,  การปรบัวชิาศกึษาทัว่ไป และวชิาบงัคบันอกคณะ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
วชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั การปรบัปรุงชื่อ/ค าอธบิายรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ของสงัคม โดยคงวชิาเดมิไว้ จ านวน 14 วชิา แก้ไขชื่อ/ค าอธบิายรายวชิา จ านวน 30  
วชิา  ปิด/ตดัออกโดยน าเนื้อหาไปรวมกบัวชิาอื่น จ านวน 5 วชิา และเปิดวชิาใหม่ จ านวน 2 วชิา ซึง่
วชิาทีเ่ปิดใหม่ คอื  1) สค.496  การปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะหส์ าหรบัผูต้ดิยาและสารเสพตดิ  และ  
2) สค.497  การจดัการและด าเนินการในกรณภีาวะภยัพบิตั ิ 

2) หลกัสตูรวิชาโทการพฒันาชุมชน, ไมม่กีารปรบัปรงุ โดยคงวชิาเดมิไวท้ัง้หมด 
จ านวน 13 วชิา  

3) หลกัสตูรวิชาโทการบริหารงานกระบวนการยติุธรรม, คงวชิาเดมิไว ้จ านวน 
9 วชิา มกีารปรบัปรงุค าอธบิายรายวชิา จ านวน 2 วชิา  

4) หลกัสตูรวิชาโทสงัคมสงเคราะหท์างการแพทย,์ คงวชิาเดมิไว ้จ านวน 3 วชิา 
มกีารปรบัปรงุชื่อ/ค าอธบิายรายวชิา จ านวน 5 วชิา และเปิดวชิาใหม ่จ านวน 1 วชิา ซึง่วชิาทีเ่ปิด
ใหม ่คอื สพ.319 นวตักรรมในกระบวนวธิกีารสงัคมสงเคราะหท์างการแพทย์  

5) หลกัสตูรวิชาโทการพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั, คงวชิาเดมิไว ้
จ านวน 4 วชิา มกีารปรบัปรุงชื่อ/ค าอธบิายรายวชิา จ านวน 5 วชิา และเปิดวชิาใหม ่จ านวน 1 วชิา 
ซึง่วชิาทีเ่ปิดใหม ่คอื ดค.375  กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองและพฒันาเดก็เยาวชน 

6) หลกัสตูรวิชาโทการบริหารและแรงงาน และสวสัดิการ,  เนื่องจากเป็น
หลกัสตูรทีเ่พิง่ไดรบัอนุมตัใิน พ.ศ.2551 จงึคงวชิาเดมิไวท้ัง้หมด จ านวน 6 วชิา  

7) หลกัสตูรวิชาโทสวสัดิการผูส้งูอาย,ุ  เป็นรา่งหลกัสตูรทีข่ออนุมตัเิปิดใหม ่ มี
วชิาในหลกัสตูรทัง้หมด จ านวน 13 วชิา (วชิาละ 3 หน่วยกติ) คอื 
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สผ.361  ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัพฤฒาวทิยา   
สผ.362  ระบบสวสัดกิารสงัคมและผูส้งูอายุ   
สผ.363  การบรหิารการจดับรกิารผูส้งูอายุ   
สผ.364  การเกษยีณอาย ุการวางแผนและการปรบัตวั   
สผ.365  กลวธิกีารคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธผิูส้งูอายุ   
สผ.366  การจดับรกิารระดบัครอบครวัส าหรบัผูสู้งอายุ  
สผ.367  การจดับรกิารระดบัชุมชนส าหรบัผูสู้งอายุ   
สผ.368  การจดับรกิารในสถาบนัส าหรบัผูสู้งอายุ  
สผ.369  การดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุ  
สผ.370  การจดัการดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและสภาวะแวดลอ้ม ส าหรบัผูส้งูอายุ        
สผ.371  บรกิารผูส้งูอายใุนภาวะสุดทา้ยและการตาย 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง และหลกัสูตรใหม่ดงักล่าว ได้ผ่านการพจิารณาจากที่ประชุม/
สมัมนาคณาจารย ์คณะกรรมการประชุมปรญิญาตรแีละคณะกรรมการฝ่ายจดัการเรยีนรูภ้าคปฏบิตั ิ
และครัง้สุดทา้ยผ่านการพจิารณาในทีป่ระชุมคณาจารย ์เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2551  

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บณัฑติ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2552 และหลกัสูตรวชิาโท จ านวน 6 หลกัสูตรดงักล่าว โดยขอใหม้กีาร
พจิารณา/ทบทวนในส่วนของหลกัสตูรวชิาโทสวสัดกิารผูส้งูอาย ุดงัต่อไปนี้ 
  1) จ านวนรายวชิา ในหลกัสตูรวชิาโทสวสัดกิารผูสู้งอายุ มจี านวนมาก อาจส่งผลต่อ
ภาระงานสอนของคณาจารย์ได้ ดงันัน้ จงึควรมกีารลดจ านวนวชิาลง โดยยุบรวมวชิาที่ใกล้เคยีง /
ซ ้าซอ้นเขา้ดว้ยกนั 
  2) ควรเพิม่เน้ือหาทางดา้นองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัผูสู้งอายุในเชงิปจัเจก ฐานคดิ social 
science ส าหรบัผู้สูงอายุ นโยบาย ประชากรศาสตร์ (Population science) กฎหมายเกี่ยวกบั
ผูส้งูอาย ุการยตุชิวีติ พนิยักรรมชวีติ เป็นตน้ 
  3) ด้านการบริหารสวัสดิการ ควรเพิ่มการจัดการระดับโครงการ project 
management ความยัง่ยนื/การพึง่ตนเอง บรบิทเชงิวฒันธรรม และการจดัการในลกัษณะ Integrated 

 

4.2 การปรบัแผนการจดัการศึกษาภาคปฏิบติัในระดบัปริญญาตรี 
รศ.ระพพีรรณ ค าหอม รองคณบดฝี่ายการศึกษาภาคปฏบิตัิ แจ้งว่า ตามที่หลกัสูตร

สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ ได้ก าหนดให้นักศกึษาต้องฝึกภาคปฏบิตัิเป็นวชิาบงัคบั จ านวน 2 
วชิา (วชิาละ 6 หน่วยกติ) เพื่อเสรมิสรา้งใหน้ักศกึษามทีศันคต ิและทกัษะทางดา้นสงัคมสงเคราะห ์
และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบตัิ และเตรยีมพร้อมในการเป็นนักสงัคม
สงเคราะหว์ชิาชพี เมื่อจบการศกึษาไปแลว้ โดยในแผนการศกึษาทีผ่่านมา จะฝึกภาคปฏบิตั ิ1 (วชิา 
สค.202 – การฝึกภาคปฏบิตัใินองคก์ร) ในภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษาที่ 2 และฝึกภาคปฏบิตั ิ2 (วชิา 
สค.301 – การฝึกภาคปฏบิตัิในชุมชน) ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 นัน้  เนื่องจากที่ผ่านมา 
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พบว่า นักศกึษาจ านวนไม่น้อยทีม่คีวามรู ้และวุฒภิาวะยงัไม่พรอ้มในการออกฝึกภาคปฏบิตั ิดงันัน้ 
คณะกรรมการฝ่ายจดัการเรยีนรู้ภาคปฏบิตัิ จงึเสนอให้มกีารปรบัแผนการฝึกภาคปฏบิตัใิหม่ โดย
ก าหนดใหน้กัศกึษาออกฝึกภาคปฏบิตั ิ1 ในภาคฤดรูอ้นปีการศกึษาที ่3 และฝึกภาคปฏบิตั ิ2 ในภาค 
2 ปีการศกึษาที ่4 ซึง่เป็นปีการศกึษาสุดทา้ย ทัง้นี้ เนื่องจากเหน็ว่าหลกัสูตรของคณะวางไว ้4 ปีเตม็ 
การใหน้กัศกึษา ฝึก 2 ในปี 4 น่าจะท าใหน้กัศกึษามคีวามพรอ้ม มวีุฒภิาวะมากขึน้ และน่าจะเกดิผล
ดต่ีอนกัศกึษาทีจ่ะเขา้สู่ความเป็นวชิาชพีชดัเจนขึน้   

 
จากแผนการฝึกภาคปฏบิตัดิงักล่าว เมือ่น ามาวางแผนการศกึษาในภาพรวมจะไดด้งันี้ 

 

ปีที ่ ภาคที ่1 ภาคที ่2 ภาคฤดรูอ้น 
1 วชิาศกึษาทัว่ไป 5 วชิา 

(รวม 15 หน่วยกติ) 
วชิาศกึษาทัว่ไป 5 วชิา และ สค.111 

(รวม 18 หน่วยกติ) 
 

 
2 

สค.212,  สค.213, 
สค.214,  สค.222, 

วชิาบงัคบันอกคณะ 2 วชิา 
(รวม 18 หน่วยกติ) 

สค.201,  สค.221 
สค.223,  สค.224, 

วชิาบงัคบันอกคณะ 2 วชิา, 
(รวม 18 หน่วยกติ) 

 

 
3 

สค.311,  สค.312, 
วชิาโท 3 วชิา 

วชิาเลอืกในหรอืนอกสาขา 1 วชิา 
(รวม 18 หน่วยกติ 

สค.313, 
วชิาเลอืกในหรอืนอกสาขา 2 วชิา 

วชิาโท 3 วชิา 
(รวม 18 หน่วยกติ) 

สค.202 
การฝึกภาคปฏิบติั 1 

 
(รวม 6 หน่วยกติ) 

 
4 

วชิาโท 2 วชิา 
วชิาเลอืกในหรอืนอกสาขา 1 วชิา, 

วชิาเลอืกเสร ี2 วชิา 
(รวม 15 หน่วยกติ) 

สค.301 การฝึกภาคปฏิบติั 1 
และ สค.411 

 
(รวม 9 หน่วยกติ) 

 

   
  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการปรบัแผนการจดัการศกึษาภาคปฏบิตัิ
ดงักล่าว 
 

4.3 ขออนุมติัค่าเป้าหมายตามตวับ่งช้ีคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 
 

 ด้วยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอให้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
ก าหนดค่าเป้าหมาย ตามตวับ่งชีข้องมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กลุ่มคณะ/ส านัก/สถาบนั จ านวนรวม
เป็นทัง้หมด 9 องคป์ระกอบ จ านวน 69 ตวับ่งชี ้คอื  
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องคป์ระกอบที ่ ดา้น จ านวนตวับ่งชี้ 
1 ปรชัญา ปณธิาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 3 
2 การเรยีนการสอน 25 
3 กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศกึษา 3 
4 การวจิยั 8 
5 การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 5 
6 การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 2 
7 การบรหิารและการจดัการ 12 
8 การเงนิและงบประมาณ 10 
9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 3 
 รวม 71 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประชุมครัง้ที่ 2/2551 เมื่อวนัที่ 3 
พฤศจกิายน 2551 ได้จดัท าร่างค่าเป้าหมายตามตวับ่งชี้คุณภาพการศึกษา โดยพจิารณาจากค่าที่
เกดิขึน้จรงิของตวับ่งชีน้ัน้ ๆ ในปีทีผ่่านมา หรอืค่าเฉลีย่ของค่าทีเ่กดิขึน้จรงิของตวับ่งชีน้ัน้ ๆ ใน 3 ปี
ทีผ่่านมา   

นอกจากตวับ่งชี้ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนดแล้ว คณะกรรมการประกนัคุณภาพการ 
ศกึษา ยงัไดเ้สนอให้มกีารสรา้งตวับ่งชี้ที่สะท้องภารกจิที่เป็นอตัตลกัษณ์ของคณะ อกีจ านวน 2 ตวั
บ่งชี้ คือ  1) การท ากิจกรรมโดยบูรณการกับองค์กร หรอืชุมชน และ 2) การฝึกภาคปฏิบตัิของ
นักศกึษาปรญิญาตร ีทีม่กีารจดัการองคค์วามรูก้บัองคก์ร/ชุมชน  แต่เนื่องจากทัง้ 2 ตวับ่งชีด้งักล่าว 
ยงัอยู่ระหว่างการเสนอขอความเหน็จากคณาจารย ์ในการจดัท าเป็นตวัชีว้ดั และเกณฑก์ารประเมนิ 
ดงันัน้ จงึเสนอขออนุมตัเิฉพาะตวับ่งชี ้และค่าเป้าหมายตามตวับ่งชีท้ีม่หาวทิยาลยัก าหนดไปก่อน  

อนึ่ง การจดัท าค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ต้องผ่านความเหน็ชอบจากกรรมการประจ าคณะฯ ด้วย ดงันัน้ จงึขอให้ทีป่ระชุมไดโ้ปรด
พจิารณา (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ให้ความเห็นชอบค่าเป็นหมายตามตัวบ่งชี้
คุณภาพการศกึษาดงักล่าว 

 
 4.4 ขออนุมติังบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์ศนูยร์งัสิต 
  ประธาน แจง้ว่า มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์มโีครงการจะจดัสรา้งอาคารอเนกประสงค ์
ใช้เป็นโรงอาหารเพิม่เตมิอกี 1 แห่ง ในบรเิวณกลุ่มอาคารสงัคมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ เพื่อเป็นการลด
ความแออดัของโรงอาหารเดมิในช่วงกลางวนั เนื่องจากนักศกึษาระดบัปรญิญาตรไีด้ยา้ยไปที่ศูนย์
รงัสติครบ 4 ปีแลว้ โดยตัง้งบประมาณในการก่อสรา้งทัง้หมด 20 ลา้นบาท แต่ส านักงบประมาณ ได้
จดัสรรให ้จ านวน 10 ลา้นบาท และมหาวทิยาลยัมงีบประมาณสมทบ จ านวน 5 ลา้นบาท  ยงัขาดอกี
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จ านวน 5 ล้านบาท  ในการนี้ มหาวทิยาลัยได้ขอการสนับสนุนจากคณะต่าง ๆ รวมทัง้คณะสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร ์ในการสมทบค่าก่อสรา้งอาคารดงักล่าว (รายละเอยีดตามบนัทกึขอ้ความที่ ศธ 
0516.07/287) 
  คณะกรรมการบรหิาร ในการประชุมครัง้ที ่9/2551 เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2551 พจิารณา
แล้วเห็นควรสมทบค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่จะใช้เป็นโรงอาหารครัง้นี้ จ านวน 300,000 
บาท โดยขออนุมตัิจากเงนิกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยั ของคณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิเงนิสมทบค่าก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ ที่จะใช้เป็นโรงอาหารครัง้นี้  จ านวน 300,000 บาท โดยขออนุมัติจากเงินกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยั ของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

5.1 ขออนุมติัประกาศคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เร่ือง การบริหารและด าเนินงาน
ศนูยฝึ์กอบรมและบริการทางสงัคม 

  ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ได้จดัตัง้ “ศูนยฝึ์กอบรมและบรกิารสงัคม คณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์” และเปิดด าเนินการเมื่อ พ.ศ.2550 นัน้ เพื่อใหก้ารการ
ด าเนินการเป็นไปโดยสะดวกยิง่ขึน้  คณะกรรมการบรหิารศูนยฯ์ จงึได้ยกร่างประกาศ เรื่อง “การ
บรหิารและด าเนินงานศูนย์ฝึกอบรมและบรกิารทางสงัคม พ.ศ.2551”  เสนอผ่านคณะกรรมการ 
บรหิาร ในการประชุมครัง้ที ่9/2551 เมือ่วนัที ่14 ตุลาคม 2551  

ร่างประกาศฯ มทีัง้หมด 17 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 หมวด คอื  (รายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

1) หมวดที ่1  ขอ้ความทัว่ไป เป็นการใหค้ านิยามความหมายขององคก์รและ
ต าแหน่งต่าง ๆ  

2) หมวดที ่2 การบรหิารศูนย ์กล่าวถงึอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
ผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการโครงการ 

3) หมวดที ่3 การด าเนินงานของศูนยฯ์ กล่าวถงึภารกจิของศูนย ์รายไดแ้ละ
ทรพัยส์นิ และการจดัสรรรายได ้

4) หมวดที ่4 การบรหิารการเงนิของศูนย ์และ/หรอืโครงการ กล่าวถงึ การก าหนด
อตัราค่าตอบแทน/ค่าสมนาคุณ วทิยากร บุคลากร ผูจ้ดัการโครงการ เป็นตน้ 

 
  ประธานขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารา่งประกาศดงักล่าว ก่อนประกาศใชต่้อไป 
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  มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มคีวามเหน็/ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
  1) ค านิยาม “ผู้อ านวยการศูนย์ฯ หมายถึง คณบดีโดยต าแหน่ง หรือผู้ที่คณบดี
มอบหมาย...”  (ขอ้ 3 หน้า 1-2) เนื่องจาก คณบด ีมตี าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารศูนยฯ์ 
แล้ว ดงันัน้ คณบด ีจงึไม่ควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ฯ อีก นอกจากนี้ ยังมคีวามซ ้าซ้อน
ระหว่างต าแหน่ง “ผูอ้ านวยการศูนยฯ์” และ “ผูจ้ดัการศูนยฯ์” จงึควรยุบเหลอืต าแหน่งเดยีว เพื่อไม่
มีีต าแหน่งมากเกนิไป  และต าแหน่งผูจ้ดัการศูนยฯ์ อาจเป็นบุคลากรภายนอกกไ็ด้ 
  2) ขอ้ 12 หน้า 5 ที่กล่าวถงึการจดัสรรงบประมาณ เป็นการพฒันาบุคลากร และ/
หรอืโบนัส...ไม่เกินวงเงนิ ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธริวมทุกโครงการ...” ควรระบุเพยีงการพฒันา
บุคลากร และการที่ก าหนดวงเงนิไวท้ี่รอ้ยละ 30 นัน้ เหน็ว่าสูงเกนิไป ควรลดลงเหลอืไม่เกนิรอ้ยละ 
20  
  3) หน้า 6 ขอ้ 6) อตัราค่าตอบแทนวทิยากรของคณะทีท่ าหน้าทีล่่ามในต่างประเทศ
...วนัละ 4,000 บาท หรอืมากกว่านัน้...เพิ่มอีกวนัละ 1,000 บาท และข้อ 8) อัตราค่าตอบแทน
วทิยากรของคณะทีท่ าหน้าทีล่่ามในประเทศไทย...วนัละ 2,000 หรอืมากกว่านัน้... เพิม่อกีวนัละ 500 
บาท เป็นต้น น่าจะมกีารก าหนดทีแ่น่นอนเป็นอตัราเดยีว   นอกจากนี้ ในบรรทดัที ่18-19 ทีก่ าหนด
ว่า “ทัง้นี้...ตามขอ้ (1)-(9) ให้อยู่ในดุลพนิิจของผูอ้ านวยการศูนยฯ์...” เป็นว่าเป็นการเปิดกว้าง และ
ใหอ้ านาจผูอ้ านวยการศูนยฯ์ มากเกนิไป ควรก าหนดว่า หากไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ใหอ้ยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการบรหิารฯ  จะเหมาะสมกว่า 
  4) ข้อ 14 หน้า 6 ที่กล่าวถึงการยืมเงินทดรองจ่ายจากคณะ และให้ “น าส่งคืน
โดยเรว็” ควรก าหนดวนัทีแ่น่นอน เช่น ไมเ่กนิ 14 วนั หรอืตามระเบยีบราชการ 
  5) ขอ้ 15 ผูล้งนามในบญัช ีทีก่ าหนดให ้“คณบด ีและผู้จดัการศูนย ์หรอืเลขานุการ
คณะคนใดคนหนึ่ง” ควรก าหนดเป็น 2 ใน 3 คน 
  ขอให้คณะฯ ทบทวนประกาศของศูนย์โดยละเอียดอีกครัง้ ด าเนินการปรบัแก้ตาม
ขอ้เสนอแนะขา้งตน้  ปรกึษาฝา่ยกฎหมาย  และน าเสนอผ่านทีป่ระชุมคณาจารย ์ก่อนเสนอกรรมการ
ประจ าคณะฯ อกีครัง้ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
 

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

 


