
รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

คร้ังที ่4/2553 
วนัจันทร์ที ่15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุม F 322 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี (อเนกประสงค์ 2) 
ระบบ Teleconference ห้อง 1308 ช้ัน 3 อาคารสิรินทรารัตน์ ศูนย์ล าปาง 

และห้อง 309 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
------------------------  

ผู้เข้าประชุม 
1. รศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)  ประธาน 
2. รศ.ดร.สุรพล  ปธานวนิช (รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั)  กรรมการ 
3. รศ.เล็ก  สมบติั (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา)   กรรมการ 
4. อาจารย ์ดร.มาดี  ล่ิมสกุล (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)   กรรมการ 
5. รศ.กิตติยา  นรามาศ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบติั)  กรรมการ 
6. รศ.ระพีพรรณ  ค าหอม (หวัหนา้ภาควชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) กรรมการ 
7. ผศ.กมลทิพย ์แจ่มกระจ่าง (รักษาราชการแทนหวัหนา้ภาควชิาการพฒันาชุมชน) กรรมการ 
8.    นายบณัฑร  อ่อนด า     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
9.    นางนภา  เศรษฐกร     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
10.  นางอญัชลี  ศิลาเกษ     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
11.  นางปิยะฉตัร  ช่ืนตระกลู    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
12.  รศ.อภิญญา  เวชยชยั     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
13.  รศ.พงษก์ฤษณ์   มงคลสินธ์ุ    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
14.  นายสมชาย  ไมตรี     ผูช่้วยเลขานุการ 
15.  นางนิตยา ทองสุขดี     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

ผู้ลาประชุม 
1. นายนทัธี  จิตสวา่ง     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
2. นายสุนนัท ์ โพธ์ิทอง     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
3. นายสรรพสิทธ์ิ  คุมพป์ระพนัธ์   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
4. รศ.ดร.นฤมล  นิราทร    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
5. นางดวงพร  จนัทร์มณี    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.  
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ระเบียบวาระ 1 เร่ืองแจ้ง 

1.1  การสอบคัดเลอืกนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการสอบคัดเลอืกตรง ประจ าปีการศึกษา 2554 
 ปีการศึกษา 2554 การสอบคดัเลือกนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โครงการสอบคดัเลือกตรง ประจ าปี
การศึกษา 2554 รับจ านวน 120 คน มีผูส้มคัรสอบคดัเลือกในส่วนกลางจ านวน 3,423  คน และท่ีศูนยล์  าปาง 
รับจ านวน 50 คน มีผูส้มคัรสอบคดัเลือก จ านวน 360 คน ตารางปฏิทินการปฏิบติังานทั้งในส่วนกลางและ
ศูนยล์  าปางจะเป็นวนัท่ีและเวลาเดียวกนั คือ ก าหนดสอบขอ้เขียนพร้อมกนั วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2553 
ประกาศผลสอบขอ้เขียน วนัท่ี 10 มกราคม 2554 สอบสัมภาษณ์ 15 มกราคม 2554 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ
เขา้ศึกษา 1 กุมภาพนัธ์ 2554   
 

ท่ีประชุมรับทราบ และหัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า
เน่ืองจากการจดัสอบส าหรับในปีน้ีเป็นปีแรกท่ีมหาวิทยาลยัใช้สถานท่ีสอบศูนยก์ารสอบท่ีศูนยป์ระชุม
ธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ซ่ึงเป็นห้องรวมขนาดใหญ่เพียงห้องเดียวท าให้ประสบกบัปัญหาและผลกระทบ
หลายดา้น คณะฯจึงไดจ้ดัท าขอ้เสนอและปัญหาท่ีพบใหม้หาวทิยาลยัทราบเพื่อน าเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
ส าหรับในปีต่อไป 

   

 1.2  การตั้งศูนย์รับบริจาคเพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยน า้ท่วม 
 ตามท่ีเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมในหลายพื้นท่ี  คณะฯ ได้จัดให้มีศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัยน ้ าท่วม โดยให้ผูท่ี้จะบริจาคสามารถบริจาคเงิน ส่ิงของอุปโภค/บริโภคได้ท่ี ส านักงาน
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ และศูนยรั์งสิต ในการน้ีคณะฯ จะน าเงินและส่ิงของ
อุปโภค/บริโภคท่ีได้จากการบริจาคไปด าเนินการแจกจ่ายในพื้นท่ีเครือข่ายงานสังคมสงเคราะห์และ
สวสัดิการของคณะฯ โดยคณะฯร่วมกบัสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จะประสานความ
ร่วมมือนกัสังคมสงเคราะห์ผูท่ี้รับผิดชอบในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมเพื่อเป็นการเยียวยา
และฟ้ืนฟูตามหลกัวชิาชีพหลงัน ้าลดต่อไป 
 

ท่ีประชุมรับทราบและมีขอ้เสนอให้การช่วยเหลือควรเป็นโครงการท่ีท าอย่างต่อเน่ืองและเป็นการ
เรียนรู้บทบาทนกัสังคมสงเคราะห์และไดป้ระสบการณ์จริงของนกัศึกษาของคณะฯ 

 

1.3   การลาออกของรองคณบดีฝ่ายการศึกษาศูนย์ล าปาง 
เน่ืองจาก ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ ไดด้ ารงต าแหน่งครบวาระ และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์ไดก้าร

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสืบแทน และไดมี้การแต่งตั้งรองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี และในส่วน
ของคณะฯไดแ้ต่งตั้ง อ.พิมพฉ์ตัร รสสุธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ศูนยล์  าปาง เป็น ผูช่้วยอธิการบดีฝ่าย
การนกัศึกษาศูนยล์  าปาง  จึงลาออกจากรองคณบดีฯ ของคณะฯ นอกจากนั้น อาจารยข์องคณะฯ ท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองอธิการบดีต่ออีก 1 ท่าน คือ รศ.ดร.โกวิทย ์ พวงงาม อาจารยป์ระจ าภาควิชาการ
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พฒันาชุมชน  และส าหรับอาจารยท่ี์เคยไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีในสมยัอธิการบดี 
ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  จ  านวน 2 ท่าน คือ ผศ.กมลทิพย ์แจ่มกระจ่าง  ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดี    
ศูนยล์  าปาง และอ.ชไมพร รุ่งฤกษฤ์ทธ์ิ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษา  

ท่ีประชุมรับทราบ 
      

ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่3/2553 

 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2553  
เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553  

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มติรับรองรายงานการประชุม ไม่มีการแกไ้ข  
 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง 

 3.1  การจัดสัมมนาคณาจารย์ 
ตามท่ีคณะฯจะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 สัมมนา

คณาจารย ์ระหว่างวนัท่ี 28 – 30 ตุลาคม 2553 ณ ค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จงัหวดักาญจนบุรี เป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็น ร่วมก าหนดทิศทางการพฒันาดา้นวิชาการ และการก าหนดทิศทาง
และแผนยทุธศาสตร์ของคณะฯ แต่เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์น ้าท่วมในเขตพื้นท่ีภาคกลาง และบริเวณใกลเ้คียง 
คณะฯ จึงขอเล่ือนการสัมมนาฯ ออกไปโดยจะก าหนดการสัมมนาฯ ในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป    

และโครงการปริญญาตรีไดจ้ดัสัมมนาพฒันาหลกัสูตรปริญญาตรี ระหวา่งวนัท่ี 19-20 ตุลาคม 2553 
ณ จงัหวดัสุมทรสงคราม ในหวัขอ้เร่ือง  มคอ. โครงสร้างหลกัสูตร การปรับวิชาโท ความซ ้ าซ้อนของเน้ือหา
รายวชิา  การแบ่ง Section การสอน การใช ้course outline ร่วมกนันั้น ท่ีประชุมไดมี้ขอ้สรุปและแนวทางใน
ประเด็นดงักล่าวและจะรวบรวมเป็นแนวทางในการด าเนินการอนัจะเป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนการ
สอนระดบัปริญญาตรีต่อไป 

หวัหนา้ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ ไดร้ายงานให้ท่ีประชุมทราบวา่ นอกจากนั้น การประชุมสัมมนา
พฒันาหลกัสูตรปริญญาตรี ระหว่างวนัท่ี 19-20 ตุลาคม 2553  ยงัได้มีการเสนอให้ปรับในส่วนของกลุ่ม   
วิชาโท ท่ีขอให้อาจารยใ์นส่วนท่ีรับผิดชอบน ากลบัไปประชุมกลุ่มย่อยแล้วน ากลบัมาเสนอต่อโครงการ
ปริญญาตรีอีกคร้ัง  และ ผศ.กมลทิพย ์ แจ่มกระจ่าง รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการพฒันาชุมชน     
ยงัรายงานให้ท่ีประชุมทราบต่อว่าอาจารยท่ี์ประจ าในส่วนของศูนยล์  าปาง จ านวน 4 ท่าน ขอให้คณะฯ 
โครงการปริญญาตรีพิจารณาจดัภาระงานสอนใหอ้าจารยท่ี์ประจ าศูนยล์  าปางเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

  

ท่ีประชุมรับทราบ  
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 3.2  การจ้างอาจารย์ตามสัญญา ประจ าปี 2553 
ตามท่ีคณะฯ จ้างอาจารย์เกษียณอายุราชการ 2  อัตรา คือ รศ.ว ันทนีย์  วาสิกะสิน  และ                    

รศ.ศกัด์ิศรี  บริบาลบรรพตเขตต ์ เป็นอาจารยต์ามสัญญาจา้ง มีระยะเวลาการจา้ง 1 ปี  (1 ตุลาคม 2553 - 30 
กนัยายน 2554) อตัราค่าจา้งเดือนละ 25,000 บาท นั้น   คณะฯ ไดม้อบภาระงานสอนทั้งระดบัปริญญาตรี/
โท/เอก ภาคการศึกษาละ 1 วชิา ทั้งส่วนกลางและศูนยล์  าปางและใหรั้บผดิชอบดูแลการฝึกภาคปฏิบติัดว้ย  

นอกจากนั้น อาจารยต์ามสัญญาจา้งท่ีไดรั้บอนุมติังบประมาณ จากงบประมาณ มธ. ในปี 2554 ท่ี
อนุมติัจา้ง 1 ปี  1 อตัรา คณะฯไดเ้สนอใหจ้า้ง รศ.สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์เกษียณอายุราชการ
ในปี 2553 เช่นกนั 

 

ท่ีประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพจิารณา 

 4.1  การต่ออายุราชการของข้าราชการ ประจ าปี 2554 
ตามมาตรา 19 และมาตรา 72 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  

พ.ศ.2547 ไดบ้ญัญติัใหข้า้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงมีต าแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารยข้ึ์นไป 
เม่ืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในส้ินปีงบประมาณ อาจให้ไดรั้บราชการเพื่อท าหน้าท่ีสอนหรือวิจยัต่อไปได้
จนถึงส้ินปีงบประมาณท่ีผูมี้อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์นั้น ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีจะถึงน้ี มีอาจารย ์คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ครบก าหนดเกษียณอายจุ  านวน 3 คน คือ 

1. รศ.ปาริชาติ วลยัเสถียร 
2. รศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ 
3. รศ.ดร.วรวฒิุ  โรมรัตนพนัธ์ 

ในจ านวนอาจารยท่ี์เกษียณอายุราชการนั้น มีจ  านวน 2 คน ท่ีแจง้ไม่ประสงคข์อต่อเวลาราชการ คือ 
รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร และ รศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ  ส าหรับ รศ.ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพนัธ์  แจง้ความ
ประสงค์ขอต่อเวลาราชการ ซ่ึงในการน้ี คณะกรรมการภาควิชาการพฒันาชุมชน ในการประชุมคร้ังท่ี 
7/2553 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 พิจารณาเห็นวา่ รศ.ดร.วรุฒิ โรมรัตนพนัธ์ มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และคุณสมบติั ตามประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลา
ราชการฯ ประจ าปี พ.ศ.2554 และเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น (รายละเอียดตามบนัทึกขอ้ความภาค
วชิาการพฒันาชุมชน ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2553 และเอกสารแนบ) 

อน่ึง คณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้พิจารณาเร่ืองการต่อเวลาราชการฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 
6/2553 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 มีมติเห็นชอบตามท่ีภาควชิาฯ เสนอและให ้รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ 
เปล่ียนใบรับรองการตรวจสุขภาพท่ีไดรั้บรองจากสถานพยาบาลเอกชนเป็นของรัฐ เน่ืองจากผลการรับรอง
ตอ้งเป็นการรับรองการตรวจทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งให้เร่งด าเนินการตีพิมพเ์อกสารงานวิจยั
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และต าราให้ทนัส่งมหาวิทยาลยั หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนด ตอ้งให้ส านกัพิมพท่ี์ตีพิมพ ์ 
ท าหนงัสือรับรองวา่จะด าเนินการตีพิมพใ์ห้แลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2554  นอกจากนั้น ท่ีประชุมได้
เนน้วา่ การต่อเวลาราชการไม่ถือเป็นสิทธิของผูข้อต่อเวลาราชการแต่อยา่งใด  

ประธานไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณา การต่อเวลาราชการของ รศ.ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพนัธ์ ตามท่ี
ภาควชิาการพฒันาชุมชน และคณะกรรมการบริหารคณะฯพิจารณาเสนอความเห็น ก่อนเสนอมหาวิทยาลยั
ต่อไป 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณา การต่อเวลาราชการ รศ.ดร. วรวุฒิ   โรมรัตนพนัธ์ เห็นวา่การต่อเวลาราชการ
ของ รองศาสตราจารย ์ดร. วรวุฒิ  โรมรัตนพนัธ์  เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์การต่ออายุ
ราชการของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์  ท่ีหาผูท้ดแทน
ได้ยาก และมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนการสอนเสมอมา ซ่ึงจะเป็นก าลงัส าคญัในการสร้างความ
เขม้แขง็ทางดา้นวชิาการของคณะฯได ้แลว้ ท่ีประชุมไดมี้มติ ดงัน้ี  

มติที่ประชุม  จากประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อ
เวลาราชการ ประจ าปี พ.ศ.2554  ขอ้ท่ี 3.2.2.2 ท่ีระบุว่า “ผูเ้กษียณอายุท่ีมีคุณสมบติัเขา้ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 
1.1.2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยได้รับสียงข้างมากเกินก่ึงหน่ึงของ
กรรมการประจ าคณะฯ ทั้งหมด” นั้น   ท่ีประชุมจึงใหมี้การลงคะแนนเสียงดว้ยวธีิลบั  

 

จากการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบให้ต่อเวลาราชการของ รศ.ดร.วรวุฒิ     
โรมรัตนพนัธ์ ทั้ งน้ี คณะฯจะเสนอผลการประชุมต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ิจารณา
ตดัสินใจต่อไป 

 
4.2  ประกาศ หลกัเกณฑ์ วธีิการสรรหาคัดเลอืกพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า ของคณะฯ 

 ตามท่ีคณะฯด าเนินการจดัท าค าสั่งปรับเปล่ียนสถานภาพของลูกจา้งชั่วคราวท่ีปฏิบติังานภายใน
คณะฯ และในโครงการพิเศษต่าง ๆ เขา้สู่การเป็นพนกังานเงินรายได ้ประเภทชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2553 นั้น 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของพนักงานเงินรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตาม
หลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัฯ  จึงไดจ้ดัท า ร่าง “ประกาศ หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหาคดัเลือกพนักงานเงิน
รายได้ ประเภทประจ าของคณะฯ” และ คณะกรรมการบริหารของคณะฯ คร้ังท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี                  
1 พฤศจิกายน 2553 ไดพ้ิจารณาผ่านความเห็นชอบ จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมติั   
ก่อนน าไปปฏิบติัต่อไป   

  
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัร่างประกาศและมีขอ้เสนอในเบ้ืองตน้ไดเ้สนอให้ปรับบางส่วน

ในร่างประกาศฯ คือ ให้ปรับคะแนนสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ผูท่ี้สอบผ่านตอ้งมีคะแนน อย่างละ 
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ร้อยละ 60 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการได้มาผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ และควรมีการทดสอบสมรรถนะเฉพาะ
ต าแหน่ง แต่เน่ืองจากการเป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานเงินรายได ้ประเภทชัว่คราวของคณะฯท่ีมีอยูเ่ดิมมี
โอกาสปรับเป็นประเภทประจ า ท่ีประชุมจึงให้เป็นไปตามท่ีร่างประกาศฯ ตามท่ีเสนอมา คือ ผูท่ี้สอบผ่าน
ตอ้งมีคะแนนขอ้เขียน และสอบสัมภาษณ์ อยา่งละ ร้อยละ 50 แต่ทั้ง 2 ภาครวมกนัตอ้งไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
60  คะแนน 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมติัประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหาคดัเลือกพนกังานเงินรายได ้

ประเภทประจ า ของคณะฯ 
 
4.3  การเพิม่อตัราพนักงานเงินได้ ของคณะฯ ศูนย์ล าปาง 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้ให้คณะฯ แยกการบริหารจดัการของคณะฯ เร่ิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553            

เป็นตน้มา และมหาวทิยาลยัไม่ไดต้ดัอตัราในส่วนของ ขา้ราชการ /พนกังานมหาวิทยาลยั/ลูกจา้ง ให้กบัทาง
คณะฯ ท าให้การบริหารจดัการในส่วนของสายสนบัสนุนวิชาการท่ีตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนของคณะฯ
ศูนยล์ าปาง ด้านการจดัการเรียนการสอน  งบประมาณ การเงินและบญัชี และการบริหารส านักงานฯ จึง
ตอ้งการอตัราพนกังานเงินรายได ้ประเภทประจ า บรรจุในแผน 4 ปี  และให้ จา้งเป็นพนกังานเงินรายได้
ประเภทชั่วคราว  ตั้ งปีงบประมาณ 2554 จ านวน 3 อตัรา  คือ นักวิชาการศึกษา 1 ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานทั่วไป 1 ต าแหน่ง และนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ต าแหน่ง  โดยใช้งบประมาณจากากร
บริหารงานของคณะฯศูนยล์ าปาง   ขอใหค้ณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมติั การเพิ่มอตัราพนกังาน
เงินรายไดข้องคณะฯ จ านวน 3 อตัรา ก่อนน าเสนอมหาวทิยาลยัพิจารณาต่อไป   

 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณา แลว้มีอนุมติั ทั้ง 3 อตัราตามท่ีเสนอ 
 
4.4  แบบการปรับปรุงส านักงานเลขานุการคณะฯ ศูนย์รังสิต  
ประธานช้ีแจง้ให้ท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณาท่ีคณะฯจะปรับปรุงส านกังานเลขานุการคณะฯ ศูนย์

รังสิตจากเดิมชั้นท่ี 1 เป็นชั้นท่ี 2  เพื่อปรับเป็นพื้นท่ีของนกัศึกษา เดิมพื้นท่ีของนกัศึกษาจากชั้น 4 ทั้งน้ีไดรั้บ
อนุมติัโดยหลกัการจากเงินงบประมาณของคณะฯด าเนินการในปีงบประมาณ 2553 จ านวนเงิน 2.2 ลา้นบาท 
จาก ก.บ.ม.มหาวิทยาลยั ส่วนพื้นท่ีของนกัศึกท่ีจะปรับปรุงชั้น 1 จะใช้งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียม
ด าเนินปรับปรุงในปีงบประมาณ 2554 และคณะฯมอบให้อาจารย ์ปานรัตน์ น่ิมตลุง  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการ
นกัศึกษา ท าประชามติจากนกัศึกษาของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพื้นท่ีในส่วนนกัศึกษาต่อไป
นั้น นอกจากนั้นคณะฯยงัมีแนวคิดท่ีจะน าเร่ืองห้องสมุดของคณะฯกลบัมาพิจารณาอีกคร้ังเน่ืองจากเดิม
คณะฯ เคยมีห้องสมุดของคณะฯ ท่ีท่าพระจนัทร์ และมหาวิทยาลยัยุบรวมห้องสมุดของคณะฯไปรวมกบั
ส านกัหอสมุดปรีดี พนมยงค ์จึงไดพ้ิจารณาเห็นวา่หากคณะฯ จะน าเร่ืองห้องสมุดของคณะฯ กลบัมาสู่คณะฯ
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ดังเดิม ในเบ้ืองต้นจึงได้เรียนปรึกษาท่านอธิการบดีซ่ึงท่านอธิการบดีได้ให้ค  าตอบว่าตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยแล้วไม่ขัดข้อง ขอให้คณะฯ น าเร่ืองปรึกษาส านักหอสมุด ในส่วนของคณะฯได้ปรึกษา
ส านกัหอสมุดแลว้ ทางส านกัหอสมุดไม่ขดัขอ้งท่ีจะจดัคดัแยกหนงัสือท่ีเป็นของคณะฯ เดิมให้กบัคณะฯ ได ้
ส่วนพื้นท่ี และเจา้หนา้ท่ีขอให้คณะฯ น ากลบัมาพิจารณาอีกคร้ัง  และท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 
4/2553 เม่ือวนัท่ีวนัองัคารท่ี 31 สิงหาคม  2553 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในแนวทางท่ีคณะฯ จะน า
หอ้งสมุดกลบัมาไวเ้พื่อใหบ้ริการอาจารย ์นกัศึกษา บุคลากรของคณะ โดยให้ใชพ้ื้นท่ีในส่วนของศูนยรั์งสิต
ร่วมกบัพื้นท่ีในส่วนของนกัศึกษาชั้น 1  ทั้งน้ีใหศึ้กษาการใชง้บประมาณท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ 
ก าลงัคน ส าหรับเจา้หนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบ  มอบใหผู้ช่้วยคณบดีฝ่ายการนกัศึกษาน าเร่ืองห้องสมุดของคณะฯ
แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาจดัแบบแปลนการปรับปรุงชั้น 1 ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
พื้นท่ีของนกัศึกษา และมอบหมายให้ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการนกัศึกษาเป็นผูป้ระสานในการจดัตั้งคณะท างาน
ข้ึนมาเพื่อศึกษาการจดัตั้ งห้องสมุด องค์ประกอบคณะท างานส่วนหน่ึงควรมาจากส าหนักหอสมุดและ
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาต่อไป  

ส าหรับการปรับปรุงส านักงานเลขานุการคณะฯ ศูนยรั์งสิต ท่ีตอ้งมีการเสนอแบบการปรับปรุง
ส านกังานเลขานุการคณะฯ ศูนยรั์งสิตตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั ดงักล่าวขา้งตน้จ านวนเงินทั้งส้ิน 2.2 
ลา้นบาท รายละเอียดตามแบบปรับปรุงฯท่ีแนบการประชุมฯ   ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา
อนุมติั แบบการปรับปรุงส านกังานเลขานุการคณะฯ ศูนยรั์งสิต ก่อนน าเสนอมหาวทิยาลยัพิจารณาต่อไป   

  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณา แลว้มีอนุมติั แบบการปรับปรุงส านกังานเลขานุการคณะฯ ศูนย์
รังสิตตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

5.1  การอบรมหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้น าประชาธิปไตย  
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ นางนภา  เศรษฐกร แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า นักศึกษาของคณะฯ ตามท่ี

คณะฯ ไดเ้สนอช่ือเขา้เพื่อเขา้รับการอบรมการหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูน้ าประชาธิปไตย จากสถาบนั
พระปกเกล้าฯ อบรมเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย ์รวมระยะเวลาการอบรม 6 เดือน คุณสมบติัผูท่ี้จะได้รับการ
พิจารณาส่วนหน่ึงเป็นนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีเด่นและเป็นนักกิจกรรมนักศึกษา โดยท่ีประชุมจะ
พิจารณาคดัเลือกใหเ้ขา้รับการอบรม ไดจ้  านวน 2 คน  

 
ท่ีประชุมรับทราบ  

 
นิตยา ทองสุขดี, สมชาย ไมตรี : บนัทึก/พิมพ ์

รศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ : ตรวจ 


