รายงานประชุ มคณะกรรมการประจาคณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์
ครั้งที่ 4/2553
วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุ ม F 322 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี (อเนกประสงค์ 2)
ระบบ Teleconference ห้ อง 1308 ชั้น 3 อาคารสิ รินทรารั ตน์ ศูนย์ ลาปาง
และห้ อง 309 คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต
-----------------------ผู้เข้ าประชุ ม
1. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ )
ประธาน
2. รศ.ดร.สุ รพล ปธานวนิช (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั )
กรรมการ
3. รศ.เล็ก สมบัติ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล (รองคณบดีฝ่ายบริ หาร)
กรรมการ
5. รศ.กิตติยา นรามาศ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบตั ิ)
กรรมการ
6. รศ.ระพีพรรณ คาหอม (หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ )
กรรมการ
7. ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง (รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน) กรรมการ
8. นายบัณฑร อ่อนดา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
9. นางนภา เศรษฐกร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
10. นางอัญชลี ศิลาเกษ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
11. นางปิ ยะฉัตร ชื่นตระกูล
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
12. รศ.อภิญญา เวชยชัย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
13. รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสิ นธุ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
14. นายสมชาย ไมตรี
ผูช้ ่วยเลขานุการ
15. นางนิตยา ทองสุ ขดี
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้ลาประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.

นายนัทธี จิตสว่าง
นายสุ นนั ท์ โพธิ์ ทอง
นายสรรพสิ ทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
รศ.ดร.นฤมล นิราทร
นางดวงพร จันทร์มณี

เริ่ มประชุมเวลา 13.30 น.

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
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ระเบียบวาระ 1 เรื่องแจ้ ง
1.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการสอบคัดเลือกตรง ประจาปี การศึ กษา 2554
ปี การศึกษา 2554 การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โครงการสอบคัดเลือกตรง ประจาปี
การศึกษา 2554 รับจานวน 120 คน มีผสู ้ มัครสอบคัดเลือกในส่ วนกลางจานวน 3,423 คน และที่ศูนย์ลาปาง
รับจานวน 50 คน มีผสู้ มัครสอบคัดเลือก จานวน 360 คน ตารางปฏิทินการปฏิบตั ิงานทั้งในส่ วนกลางและ
ศูนย์ล าปางจะเป็ นวันที่ และเวลาเดี ยวกัน คื อ กาหนดสอบข้อเขี ยนพร้ อมกัน วันที่ 14 พฤศจิก ายน 2553
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 10 มกราคม 2554 สอบสัมภาษณ์ 15 มกราคม 2554 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ
เข้าศึกษา 1 กุมภาพันธ์ 2554
ที่ประชุ มรับทราบ และหัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ได้รายงานให้ที่ประชุ มทราบว่า
เนื่ องจากการจัดสอบสาหรั บ ในปี นี้ เป็ นปี แรกที่ มหาวิทยาลัยใช้สถานที่ ส อบศูนย์การสอบที่ ศูนย์ประชุ ม
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ซึ่ งเป็ นห้องรวมขนาดใหญ่เพียงห้องเดี ยวทาให้ประสบกับปั ญหาและผลกระทบ
หลายด้าน คณะฯจึงได้จดั ทาข้อเสนอและปัญหาที่พบให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อนาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
สาหรับในปี ต่อไป
1.2 การตั้งศูนย์ รับบริจาคเพือ่ ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยนา้ ท่ วม
ตามที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ น้ าท่ ว มในหลายพื้ น ที่ คณะฯ ได้ จ ัด ให้ มี ศู น ย์ รั บ บริ จาคเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัย น้ า ท่ ว ม โดยให้ ผูท้ ี่ จ ะบริ จ าคสามารถบริ จ าคเงิ น สิ่ ง ของอุ ป โภค/บริ โ ภคได้ที่ ส านัก งาน
เลขานุ การคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิ ต ในการนี้ คณะฯ จะนาเงินและสิ่ งของ
อุ ป โภค/บริ โภคที่ ไ ด้จากการบริ จาคไปด าเนิ น การแจกจ่ า ยในพื้ น ที่ เ ครื อข่ า ยงานสั ง คมสงเคราะห์ แ ละ
สวัสดิ การของคณะฯ โดยคณะฯร่ วมกับสมาคมนักสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย จะประสานความ
ร่ วมมือนักสังคมสงเคราะห์ผทู ้ ี่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผูป้ ระสบภัยน้ าท่วมเพื่อเป็ นการเยียวยา
และฟื้ นฟูตามหลักวิชาชีพหลังน้ าลดต่อไป
ที่ประชุมรับทราบและมีขอ้ เสนอให้การช่ วยเหลื อควรเป็ นโครงการที่ทาอย่างต่อเนื่ องและเป็ นการ
เรี ยนรู้บทบาทนักสังคมสงเคราะห์และได้ประสบการณ์จริ งของนักศึกษาของคณะฯ
1.3 การลาออกของรองคณบดีฝ่ายการศึกษาศูนย์ ลาปาง
เนื่องจาก ศ.ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์ ได้ดารงตาแหน่งครบวาระ และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้การ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิ การบดีสืบแทน และได้มีการแต่งตั้งรองอธิ การบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี และในส่ วน
ของคณะฯได้แต่งตั้ง อ.พิมพ์ฉตั ร รสสุ ธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ศูนย์ลาปาง เป็ น ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่าย
การนักศึกษาศูนย์ลาปาง จึงลาออกจากรองคณบดีฯ ของคณะฯ นอกจากนั้น อาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิ การบดีต่ออีก 1 ท่าน คือ รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม อาจารย์ประจาภาควิชาการ
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พัฒนาชุ มชน และสาหรับอาจารย์ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง รองอธิ การบดีในสมัยอธิ การบดี
ศ.ดร.สุ รพล นิ ติไกรพจน์ จานวน 2 ท่าน คื อ ผศ.กมลทิพ ย์ แจ่มกระจ่าง ดารงตาแหน่ ง รองอธิ การบดี
ศูนย์ลาปาง และอ.ชไมพร รุ่ งฤกษ์ฤทธิ์ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 3/2553
การรับรองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้ งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วมติรับรองรายงานการประชุม ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
3.1 การจัดสั มมนาคณาจารย์
ตามที่ ค ณะฯจะจัด โครงการพัฒ นาบุ ค ลากรสายวิช าการ ประจ าปี งบประมาณ 2553 สั ม มนา
คณาจารย์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2553 ณ คาแสด ริ เวอร์ แคว รี สอร์ ท จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ร่ วมกาหนดทิศทางการพัฒนาด้านวิชาการ และการกาหนดทิศทาง
และแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมในเขตพื้นที่ภาคกลาง และบริ เวณใกล้เคียง
คณะฯ จึงขอเลื่อนการสัมมนาฯ ออกไปโดยจะกาหนดการสัมมนาฯ ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
และโครงการปริ ญญาตรี ได้จดั สัมมนาพัฒนาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2553
ณ จังหวัดสุ มทรสงคราม ในหัวข้อเรื่ อง มคอ. โครงสร้างหลักสู ตร การปรับวิชาโท ความซ้ าซ้อนของเนื้ อหา
รายวิชา การแบ่ง Section การสอน การใช้ course outline ร่ วมกันนั้น ที่ประชุมได้มีขอ้ สรุ ปและแนวทางใน
ประเด็นดังกล่าวและจะรวบรวมเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการอันจะเป็ นประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการ
สอนระดับปริ ญญาตรี ต่อไป
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ ได้รายงานให้ที่ประชุ มทราบว่า นอกจากนั้น การประชุมสัมมนา
พัฒนาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2553 ยังได้มีการเสนอให้ปรั บในส่ วนของกลุ่ ม
วิชาโท ที่ขอให้อาจารย์ในส่ วนที่รับผิดชอบนากลับไปประชุ มกลุ่ มย่อยแล้วนากลับมาเสนอต่อโครงการ
ปริ ญญาตรี อีกครั้ ง และ ผศ.กมลทิ พย์ แจ่มกระจ่าง รั กษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุ มชน
ยังรายงานให้ที่ ประชุ มทราบต่ อว่า อาจารย์ที่ ประจาในส่ วนของศู นย์ล าปาง จานวน 4 ท่ าน ขอให้คณะฯ
โครงการปริ ญญาตรี พิจารณาจัดภาระงานสอนให้อาจารย์ที่ประจาศูนย์ลาปางเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ที่ประชุมรับทราบ
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3.2 การจ้ างอาจารย์ตามสั ญญา ประจาปี 2553
ตามที่ ค ณะฯ จ้ า งอาจารย์ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ 2 อัต รา คื อ รศ.วัน ทนี ย ์ วาสิ กะสิ น และ
รศ.ศักดิ์ศรี บริ บาลบรรพตเขตต์ เป็ นอาจารย์ตามสัญญาจ้าง มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (1 ตุลาคม 2553 - 30
กันยายน 2554) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท นั้น คณะฯ ได้มอบภาระงานสอนทั้งระดับปริ ญญาตรี /
โท/เอก ภาคการศึกษาละ 1 วิชา ทั้งส่ วนกลางและศูนย์ลาปางและให้รับผิดชอบดูแลการฝึ กภาคปฏิบตั ิดว้ ย
นอกจากนั้น อาจารย์ตามสัญญาจ้างที่ได้รับอนุ มตั ิงบประมาณ จากงบประมาณ มธ. ในปี 2554 ที่
อนุมตั ิจา้ ง 1 ปี 1 อัตรา คณะฯได้เสนอให้จา้ ง รศ.สุ รางค์รัตน์ วศินารมณ์ ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ
ในปี 2553 เช่นกัน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การต่ ออายุราชการของข้ าราชการ ประจาปี 2554
ตามมาตรา 19 และมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2547 ได้บญั ญัติให้ขา้ ราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งมีตาแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ข้ ึนไป
เมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ในสิ้ นปี งบประมาณ อาจให้ได้รับราชการเพื่อทาหน้าที่ สอนหรื อวิจยั ต่อไปได้
จนถึ งสิ้ นปี งบประมาณที่ ผูม้ ี อายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์ น้ นั ในปี พ.ศ. 2554 ที่ จะถึ งนี้ มี อาจารย์ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ครบกาหนดเกษียณอายุจานวน 3 คน คือ
1. รศ.ปาริ ชาติ วลัยเสถียร
2. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
3. รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
ในจานวนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการนั้น มีจานวน 2 คน ที่แจ้งไม่ประสงค์ขอต่อเวลาราชการ คือ
รศ.ปาริ ชาติ วลัยเสถี ยร และ รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ ส าหรับ รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรั ตนพันธ์ แจ้งความ
ประสงค์ขอต่ อเวลาราชการ ซึ่ งในการนี้ คณะกรรมการภาควิช าการพัฒนาชุ มชน ในการประชุ มครั้ งที่
7/2553 วันที่ 1 ตุลาคม 2553 พิจารณาเห็นว่า รศ.ดร.วรุ ฒิ โรมรัตนพันธ์ มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และคุ ณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการต่อเวลา
ราชการฯ ประจาปี พ.ศ.2554 และเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (รายละเอียดตามบันทึกข้อความภาค
วิชาการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 และเอกสารแนบ)
อนึ่ ง คณะกรรมการบริ หารคณะฯ ได้พิจารณาเรื่ องการต่อเวลาราชการฯ ในการประชุ ม ครั้ งที่
6/2553 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบตามที่ภาควิชาฯ เสนอและให้ รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
เปลี่ยนใบรับรองการตรวจสุ ขภาพที่ได้รับรองจากสถานพยาบาลเอกชนเป็ นของรัฐ เนื่องจากผลการรับรอง
ต้องเป็ นการรับรองการตรวจทั้งสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต รวมทั้งให้เร่ งดาเนิ นการตีพิมพ์เอกสารงานวิจยั
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และตาราให้ทนั ส่ งมหาวิทยาลัย หากไม่สามารถดาเนิ นการได้ทนั ตามกาหนด ต้องให้สานักพิมพ์ที่ตีพิมพ์
ทาหนังสื อรับรองว่าจะดาเนิ นการตีพิมพ์ให้แล้วเสร็ จภายในเดือนกันยายน 2554 นอกจากนั้น ที่ประชุมได้
เน้นว่า การต่อเวลาราชการไม่ถือเป็ นสิ ทธิ ของผูข้ อต่อเวลาราชการแต่อย่างใด
ประธานได้ขอให้ที่ ประชุ มพิจารณา การต่อเวลาราชการของ รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ตามที่
ภาควิชาการพัฒนาชุ มชน และคณะกรรมการบริ หารคณะฯพิจารณาเสนอความเห็น ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป
ที่ประชุมได้พิจารณา การต่อเวลาราชการ รศ.ดร. วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ เห็นว่าการต่อเวลาราชการ
ของ รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ โรมรั ตนพันธ์ เป็ นผูม้ ี คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การต่ออายุ
ราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็ นผูม้ ีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่หาผูท้ ดแทน
ได้ยาก และมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาการเรี ยนการสอนเสมอมา ซึ่ งจะเป็ นก าลังสาคัญในการสร้ างความ
เข้มแข็งทางด้านวิชาการของคณะฯได้ แล้ว ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้
มติที่ประชุ ม จากประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการต่อ
เวลาราชการ ประจาปี พ.ศ.2554 ข้อที่ 3.2.2.2 ที่ ระบุว่า “ผูเ้ กษียณอายุที่มีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ขอ้
1.1.2 ต้องได้รั บ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ โดยได้รับ สี ย งข้า งมากเกิ นกึ่ ง หนึ่ ง ของ
กรรมการประจาคณะฯ ทั้งหมด” นั้น ที่ประชุมจึงให้มีการลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีลบั
จากการลงคะแนนเสี ย งดัง กล่ า ว ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็นชอบให้ต่อเวลาราชการของ รศ.ดร.วรวุฒิ
โรมรั ต นพัน ธ์ ทั้ง นี้ คณะฯจะเสนอผลการประชุ ม ต่ อมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อให้ม หาวิ ท ยาลัย เป็ นผูพ้ ิ จารณา
ตัดสิ นใจต่อไป
4.2 ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจา ของคณะฯ
ตามที่คณะฯดาเนิ นการจัดทาคาสั่งปรั บเปลี่ ยนสถานภาพของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบตั ิงานภายใน
คณะฯ และในโครงการพิเศษต่าง ๆ เข้าสู่ การเป็ นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2553 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลของพนัก งานเงิ น รายได้เ ป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ ตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จดั ทา ร่ าง “ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานเงิ น
รายได้ ประเภทประจ าของคณะฯ” และ คณะกรรมการบริ หารของคณะฯ ครั้ งที่ 5/2553 เมื่ อ วัน ที่
1 พฤศจิกายน 2553 ได้พิจารณาผ่านความเห็ นชอบ จึงขอให้คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาอนุ มตั ิ
ก่อนนาไปปฏิบตั ิต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบกับร่ างประกาศและมีขอ้ เสนอในเบื้องต้นได้เสนอให้ปรับบางส่ วน
ในร่ างประกาศฯ คือ ให้ปรับคะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผทู ้ ี่สอบผ่านต้องมีคะแนน อย่างละ
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ร้อยละ 60 ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการได้มาผูป้ ฏิ บตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และควรมีการทดสอบสมรรถนะเฉพาะ
ตาแหน่ง แต่เนื่องจากการเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราวของคณะฯที่มีอยูเ่ ดิมมี
โอกาสปรับเป็ นประเภทประจา ที่ประชุ มจึงให้เป็ นไปตามที่ร่างประกาศฯ ตามที่เสนอมา คือ ผูท้ ี่สอบผ่าน
ต้องมีคะแนนข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ อย่างละ ร้ อยละ 50 แต่ท้ งั 2 ภาครวมกันต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ
60 คะแนน
มติที่ประชุ ม เห็นชอบและอนุ มตั ิประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคัดเลือกพนักงานเงินรายได้
ประเภทประจา ของคณะฯ
4.3 การเพิม่ อัตราพนักงานเงินได้ ของคณะฯ ศูนย์ ลาปาง
เนื่ องจากมหาวิท ยาลัยได้ให้ค ณะฯ แยกการบริ หารจัดการของคณะฯ เริ่ มตั้ง แต่ 1 ตุ ลาคม 2553
เป็ นต้นมา และมหาวิทยาลัยไม่ได้ตดั อัตราในส่ วนของ ข้าราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง ให้กบั ทาง
คณะฯ ทาให้การบริ หารจัดการในส่ วนของสายสนับสนุ นวิชาการที่ตอ้ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนของคณะฯ
ศูนย์ลาปาง ด้านการจัดการเรี ยนการสอน งบประมาณ การเงิ นและบัญชี และการบริ หารสานักงานฯ จึง
ต้องการอัตราพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจา บรรจุในแผน 4 ปี และให้ จ้างเป็ นพนักงานเงินรายได้
ประเภทชั่วคราว ตั้ง ปี งบประมาณ 2554 จานวน 3 อัตรา คื อ นัก วิชาการศึ ก ษา 1 ตาแหน่ ง เจ้า หน้า ที่
บริ ห ารงานทั่ว ไป 1 ต าแหน่ ง และนัก วิ ช าการเงิ น และบัญ ชี 1 ต าแหน่ ง โดยใช้ง บประมาณจากากร
บริ หารงานของคณะฯศูนย์ลาปาง ขอให้คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มอัตราพนักงาน
เงินรายได้ของคณะฯ จานวน 3 อัตรา ก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณา แล้วมีอนุมตั ิ ทั้ง 3 อัตราตามที่เสนอ
4.4 แบบการปรับปรุ งสานักงานเลขานุการคณะฯ ศูนย์ รังสิ ต
ประธานชี้ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบเพื่อพิจารณาที่คณะฯจะปรับปรุ งสานักงานเลขานุ การคณะฯ ศูนย์
รังสิ ตจากเดิมชั้นที่ 1 เป็ นชั้นที่ 2 เพื่อปรับเป็ นพื้นที่ของนักศึกษา เดิมพื้นที่ของนักศึกษาจากชั้น 4 ทั้งนี้ ได้รับ
อนุมตั ิโดยหลักการจากเงินงบประมาณของคณะฯดาเนินการในปี งบประมาณ 2553 จานวนเงิน 2.2 ล้านบาท
จาก ก.บ.ม.มหาวิทยาลัย ส่ วนพื้นที่ ของนักศึกที่จะปรับปรุ งชั้น 1 จะใช้งบประมาณกองทุ นค่าธรรมเนี ยม
ดาเนิ นปรับปรุ งในปี งบประมาณ 2554 และคณะฯมอบให้อาจารย์ ปานรัตน์ นิ่ มตลุง ผูช้ ่ วยคณบดี ฝ่ายการ
นักศึกษา ทาประชามติจากนักศึกษาของคณะฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพื้นที่ในส่ วนนักศึกษาต่อไป
นั้น นอกจากนั้นคณะฯยังมี แนวคิ ดที่ จะนาเรื่ องห้องสมุ ดของคณะฯกลับมาพิจารณาอี กครั้ งเนื่ องจากเดิ ม
คณะฯ เคยมีห้องสมุดของคณะฯ ที่ ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยยุบรวมห้องสมุดของคณะฯไปรวมกับ
สานักหอสมุดปรี ดี พนมยงค์ จึงได้พิจารณาเห็นว่าหากคณะฯ จะนาเรื่ องห้องสมุดของคณะฯ กลับมาสู่ คณะฯ
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ดัง เดิ ม ในเบื้ อ งต้น จึ ง ได้เ รี ย นปรึ ก ษาท่ า นอธิ ก ารบดี ซ่ ึ งท่ า นอธิ ก ารบดี ไ ด้ใ ห้ ค าตอบว่ า ตามนโยบาย
มหาวิ ท ยาลัย แล้ว ไม่ ข ัดข้อ ง ขอให้ค ณะฯ น าเรื่ อ งปรึ ก ษาส านัก หอสมุ ด ในส่ ว นของคณะฯได้ป รึ ก ษา
สานักหอสมุดแล้ว ทางสานักหอสมุดไม่ขดั ข้องที่จะจัดคัดแยกหนังสื อที่เป็ นของคณะฯ เดิมให้กบั คณะฯ ได้
ส่ วนพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ขอให้คณะฯ นากลับมาพิจารณาอีกครั้ง และที่ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารครั้งที่
4/2553 เมื่ อวันที่ ว นั อัง คารที่ 31 สิ ง หาคม 2553 พิ จารณาแล้ว มี ม ติ เห็ นชอบในแนวทางที่ คณะฯ จะน า
ห้องสมุดกลับมาไว้เพื่อให้บริ การอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของคณะ โดยให้ใช้พ้ืนที่ในส่ วนของศูนย์รังสิ ต
ร่ วมกับพื้นที่ในส่ วนของนักศึกษาชั้น 1 ทั้งนี้ให้ศึกษาการใช้งบประมาณที่เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
กาลังคน สาหรับเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ มอบให้ผชู ้ ่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษานาเรื่ องห้องสมุดของคณะฯ
แจ้งให้นกั ศึกษาทราบเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการพิจารณาจัดแบบแปลนการปรับปรุ งชั้น 1 ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
พื้นที่ของนักศึกษา และมอบหมายให้ผชู ้ ่ วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาเป็ นผูป้ ระสานในการจัดตั้งคณะทางาน
ขึ้ นมาเพื่ อศึ ก ษาการจัดตั้ง ห้องสมุ ด องค์ป ระกอบคณะท างานส่ วนหนึ่ ง ควรมาจากสาหนัก หอสมุ ด และ
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาต่อไป
สาหรับการปรับปรุ งสานักงานเลขานุ การคณะฯ ศูนย์รังสิ ต ที่ตอ้ งมีการเสนอแบบการปรับปรุ ง
สานักงานเลขานุ การคณะฯ ศูนย์รังสิ ตตามงบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิ ดังกล่าวข้างต้นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 2.2
ล้านบาท รายละเอียดตามแบบปรับปรุ งฯที่ แนบการประชุมฯ ขอให้คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา
อนุมตั ิ แบบการปรับปรุ งสานักงานเลขานุการคณะฯ ศูนย์รังสิ ต ก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มพิจารณา แล้วมีอนุ มตั ิ แบบการปรับปรุ งสานักงานเลขานุ การคณะฯ ศูนย์
รังสิ ตตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
5.1 การอบรมหลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้นาประชาธิปไตย
กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ นางนภา เศรษฐกร แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า นักศึกษาของคณะฯ ตามที่
คณะฯ ได้เสนอชื่ อเข้าเพื่อเข้ารับการอบรมการหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรผูน้ าประชาธิ ปไตย จากสถาบัน
พระปกเกล้าฯ อบรมเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ รวมระยะเวลาการอบรม 6 เดื อน คุ ณสมบัติผูท้ ี่จะได้รับการ
พิจารณาส่ วนหนึ่ งเป็ นนักศึ กษาที่ มี ความประพฤติ ดีเด่ นและเป็ นนักกิ จกรรมนัก ศึ ก ษา โดยที่ ประชุ มจะ
พิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ได้จานวน 2 คน
ที่ประชุมรับทราบ
นิตยา ทองสุ ขดี, สมชาย ไมตรี : บันทึก/พิมพ์
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ : ตรวจ

