รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ครัง้ ที่ 2/2552
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 208 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
-----------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
2. รศ.ดร.กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปทั มะดุลย์ (รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั )
3. รศ.ศักดิ ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (รองคณบดีฝา่ ยบริหาร)
4. รศ.ดร.วรวุฒ ิ โรมรัตนพันธ์ (รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา)
5. รศ.กิตติยา นรามาศ (รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั )ิ
6. รศ.ระพีพรรณ คาหอม (หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
7. รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม (หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน)
8. ศ.ยุพา วงศ์ไชย
9. รศ.อภิญญา เวชยชัย
10. รศ.ดร.นฤมล นิราทร
11. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
12. ดร.ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ ์
13. นางนิตยา ทองสุขดี
14. นายสมชาย ไมตรี
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รศ.ศักดิ ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์
นางปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์
นางนภา เศรษฐกร
นางอุบล หลิมสกุล
ศาสตราภิชาน นพ.พิชติ สุวรรณประกร
นายชวรงค์ ลิมป์ปทั มปาณี
นางดวงพร จันทร์มณี

เริม่ ประชุมเวลา 9.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ง
ประธาน ได้แจ้งทีป่ ระชุมในเรือ่ งต่อไปนี้
1.1

กรรมการประจาคณะฯ ลาออก จานวน 2 ท่าน
กรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 2 ท่าน ได้ขอลาออกจาก
การเป็ นกรรมการประจาคณะฯ คือ
1) นางสาวศรีสว่าง พัววงศ์
่ แพทย์ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็ นกรรมการประจาคณะฯ
เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เนื่องจากเหตุผลทางด้านสุขภาพ
2) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ได้สง่ หนังสือลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ขอลาออกจาก
การเป็ นกรรมการประจาคณะฯ เนื่องจากมีภารกิจมาก และได้รบั ดารงตาแหน่ งเป็ น
ประธานคณะกรรมการบริหารของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ตลอดระยะเวลาในการเป็ นกรรมการประจาคณะฯ ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ 2 ท่าน ได้เสียสละเวลาเข้า
ร่วมประชุม และให้คาแนะนาเกีย่ วกับการดาเนินงานและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ ด้วยดีเสมอมา ซึ่ง
คณะฯ จักได้ทาหนังสือขอบคุณกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ 2 ท่าน ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
มหาวิ ทยาลัยอนุมตั ิ ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยที่ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลัย ครัง้ ที่ 4/2552 เมื่อ วัน ที่ 27
เมษายน 2552 ได้ม ีม ติม อบปริญญาดุ ษ ฎีบ ัณ ฑิต กิต ติม ศักดิใ์ ห้กบั ผู้ทรงคุณวุ ฒ ิท่เี สนอโดยคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ จานวน 2 ท่าน คือ
1) นางดาราวรรณ ธรรมารักษ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
2) นายไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม
พัฒนาชุมชนดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
1.2

มหาวิท ยาลัย มีก าหนดพิ ธีพ ระราชทานปริญ ญาบัต ร ประจ าปี ก ารศึก ษา 2551 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.3

ผลการสรรหาหัวหน้ าภาควิ ชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามที่ ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ ได้หมดวาระการดารงตาแหน่ งหัวหน้ า ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาฯ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย ตาม
คาสังที
่ ่ 312/2552 ลงวัน ที่ 2 มีน าคม 2552 ได้ดาเนิน การสรรหาหัว หน้ าภาควิช าฯ ไปแล้วนัน้ บัด นี้
กระบวนการสรรหาได้เสร็จสิน้ แล้ว มีผทู้ ไ่ี ด้รบั การสรรหา คือ รศ.ระพีพรรณ คาหอม ในการนี้ มหาวิทยาลัย
ได้มคี าสังที
่ ่ 650/2552 ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 แต่งตัง้ รศ.ระพีพรรณ คาหอม เป็ นหัวหน้ าภาควิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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การแต่งตัง้ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิ บตั ิ (สืบแทน)
ตามที่ รศ.ระพีพรรณ คาหอม ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นหัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และได้ลาออกจากการเป็ น รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั ิ นัน้ ในการนี้ มหาวิทยาลัย โดยการเสนอ
ของคณะฯ ได้ม ีค าสัง่ ที่ 750/2552 ลงวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2552 แต่ งตัง้ รศ.กิต ติย า นรามาศ เป็ น
รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั สิ บื แทนแล้ว
1.4

ทีป่ ระชุมรับทราบ
การมอบโล่ให้กบั หน่ วยงานที่ รบั นักศึกษาฝึ กภาคปฏิ บตั ิ ต่อเนื่ อง 3 ปี
ตามที่ค ณะสัง คมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ส่ งนั กศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 2-3 เข้า ฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และการพัฒนาชุมชน โดยได้รบั ความร่วมมือจาก
หน่ วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ หน่ วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ชุมชนต่าง ๆ เป็ นประจาทุกปี นนั ้ เพือ่ เป็ นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ และเป็ นการ
ประกาศเกีย รติ คุ ณ ให้ ก ับ หน่ ว ยงาน/ชุ ม ชนที่ ร ับ นั ก ศึ ก ษาเข้า ฝึ ก ภาคปฏิ บ ัติ ดัง นั ้น คณะฯ โดย
คณะกรรมการฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั ิ จึงได้จดั ทาโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบให้หน่ วยงานทีร่ บั นักศึกษา
ฝึ กภาคปฏิบตั ิต่อเนื่องกัน 3 ปี คือ ปี การศึกษา 2549-2551 รวมจานวน 61 หน่ วยงาน โดยจะมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้กบั ผูแ้ ทนหน่ วยงานเหล่านัน้ ในวันปจั ฉิมนิเทศนักศึกษาฝึ กภาคปฏิบตั ิ ภาคฤดูรอ้ น/
2551 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
สาหรับการฝึ กภาคปฏิบตั ิ ในภาคฤดูรอ้ น/2551 พบว่า หลังจากการฝึ กภาคปฏิบตั เิ สร็จสิ้น
แล้ว มีหลายหน่วยงานทีจ่ ะพัฒนาความร่วมมือกับคณะฯ เช่น เทศบาลนครขอนแก่น ซึง่ มีนโยบายจะตัง้ เป็ น
ศูนย์สาหรับการฝึกภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษา โดยมีภารกิจเกีย่ วกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เป็ นต้น
1.5

ทีป่ ระชุมรับทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1) ควรมีการทาความเข้า ใจร่วมกัน ระหว่ า งอาจารย์นิ เ ทศงานในคณะ/ภาคสนาม ถึง
ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิธกี าร และกระบวนการฝึ กภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษา และควรมีการคัดเลือกอาจารย์
นิ เ ทศงานในคณะฯ ที่ม ีค วามรู้ค วามช านาญสอดคล้อ งกับ ภารกิจ ของหน่ ว ยงานที่ส่ ง นั ก ศึก ษาไปฝึ ก
ภาคปฏิบตั ดิ ว้ ย และควรจัดนิเทศงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทให้สอดคล้องกันด้วย
2) ควรมีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามให้
แน่ นแฟ้นมากยิง่ ขึ้น โดยอาจเชิญเป็ นอาจารย์พเิ ศษ หรือการทางานวิจยั ในลักษณะ Action research
ร่วมกัน ระหว่างอาจารย์นิเทศงานในคณะ/ภาคสนามและนักศึกษาฝึ กภาคปฏิบตั ิ เป็ นต้น ซึ่งการทาวิจยั
ดังกล่าว มีหลายหน่วยงานทีพ่ ร้อมจะสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ
3) ควรมีการฝึกอบรม/เตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาฝึ กภาคปฏิบตั ิ 1 ให้มากขึน้ โดย
ควรเน้นความรู/้ เทคนิค/วิธกี ารทีส่ าคัญ ๆ เช่น การเยีย่ มบ้าน การสัมภาษณ์ การเขียนรายงาน การรับ -ส่ง
ต่อ case เป็ นต้น
4) กรณีการฝึ กภาคปฏิบตั ิ 1 ที่กาหนดให้นักศึกษาวิเ คราะห์องค์กร และบุคลากรของ
หน่วยงานนัน้ ควรกาชับให้นกั ศึกษามีความระมัดระวังผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับองค์กร/บุคลากรฝา่ ยใด
ฝา่ ยหนึ่ง และหากมีการขัดแย้งใด ๆ เกิดขึน้ ควรให้นกั ศึกษาคานึงถึงองค์กรเป็ นหลัก
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5) การที่นักศึกษาฝึ กภาคปฏิบตั ิแต่ละปี มจี านวนมาก และอาจารย์นิเทศงานมีจานวน
น้อย แต่ละท่านต้องรับนิเทศงานนักศึกษาเป็ นจานวนมากอาจดูแลไม่ทวถึ
ั ่ งนัน้ เรื่องนี้ คณะฯ ควรมีการ
ทบทวนจานวนการรับนักศึกษาแต่ละระดับว่าจะเน้นในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา และควรมี
การวางแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับภาระงาน/จานวนอาจารย์ดว้ ย
ผลการประเมิ นตามตัวชี้วดั การปฏิ บตั ิ ราชการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ 2551
รอบเวลา 12 เดือน คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 จากตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 6 ด้าน รวม
32 ตัวบ่งชี้ โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า คณะฯ ได้คะแนน 4.4780 จากระบบ 5
คะแนน อยู่ในระดับดี ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยมีผลการประเมิน 4.3264 คะแนน ซึง่ ผลการประเมินดังกล่าว
นอกจากความเชื่อ มัน่ ในคุณ ภาพของการปฏิบ ัติงานแล้ว คณะ/มหาวิท ยาลัย ยัง จะได้ร ับ การจัด สรร
ค่าตอบแทนประจาปี (โบนัส) ให้กบั บุคลากรอีกด้วย
1.6

ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.7

การประชุม Dean’s Forum จัดโดย APASWE, KASW, KECSW ณ กรุงโซล
คณบดี ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ “the Seoul International Social Work Conference –
Deans’ Forum โดย Asian & Pacific Association for Social Work Education (APASWE) ร่วมกับ
Korean Council on Social Welfare Education (KCSWE) และ Korea Association of Social Workers
(KASW) และนาเสนอบทความวิชาการ เรื่อง “Social Work Education and Profession in Thailand:
Sunrise or Sunset” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมือ่ วันที่ 14 - 18 เมษายน 2552 การเข้าร่วมประชุมครัง้ นี้
ได้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ในหัวข้อเรื่อง “Social Work Education
and Practice” พบว่ามีกระแสการตื่นตัวอย่างมากเกีย่ วกับการเปิ ดหลักสูตรและทิศทางของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม ในประเทศภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียตนาม กัมพูชา และลาว เป็ นต้น ซึ่งปี
การศึกษา 2552 นี้ มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จานวน 2 คน ได้เข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการมหาบัณฑิต และมีแนวโน้มว่าจะมีการส่งอาจารย์และบุคลากรเข้ามาศึกษาเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ

ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.8

ผลการเจรจาธุรกิ จกับ Kumamoto Social Workers Group
คณบดี ได้เดินทางไปเจรจาด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งเมือง

Kumamoto และองค์กรสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ตลอดจนประชาคมชาวเมือง Kumamoto ประเทศญีป่ ุ่น โดย
ความร่วมมือและประสานงานของ Prof.Yasuo Hagiwara จาก Taisho University ผลจากการเจรจาครัง้ นี้
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งเมือง Kumamoto และ Taisho University ได้รบั นักศึกษาของคณะฯ จานวน
6 คน ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาตรี 4 คน และปริญญาโท 2 คน ไปฝึ กอบรม และศึกษาดู งานสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมสาหรับเด็ก และผูส้ งู อายุ ณ Welfare Institutions in Kumamoto Prefecture
ประเทศญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 7-31 มีนาคม 2552 ซึง่ การไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมครัง้ นี้ การไปศึกษาดูงาน
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และฝึ กอบรมต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2 โดย Taisho University เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ในเรื่องทีพ่ กั และอาหารให้
ทัง้ หมด
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.9

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รบั รางวัล

ปลายปี พ.ศ.2551-ต้นปี 2552 มีอาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ ได้รบั รางวัล/ประกาศเกียรติ
คุณยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 3 คน คือ
1) ผศ.ดร.จิต ติ มงคลชัย อรัญ ญา อาจารย์ดีเ ด่ น ในการรณรงค์ ป้ องกัน โรคเอดส์ ใ น
สถานศึกษา ประจาปี 2551 จากเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศ
ไทย เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
2) นายณภัสกรณ์ ลักขณาศิรกิ ุล นักศึกษาปริญญาตรี ได้รบั รางวัล นักศึกษาดีเด่นในการ
รณรงค์ป้ องกัน โรคเอดส์ใ นสถานศึกษา ประจ าปี 2551 จากเครือข่า ยอาสาสมัค ร
ป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
3) นายทัชพล พิลาจันทร์ นักศึกษาปริญญาตรี ได้รบั รางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาคุณธรรม
และจริยธรรม จากคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี พุทธศักราช
2551 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2551
นอกจากนี้ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ยังได้ร บั รางวัลนักกิจ กรรมดีเด่ น จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 จานวน 3 คน คือ
1) นางสาว อาภาภรณ์ บุญมี นักศึกษาปริญญาตรี ศูนย์ลาปาง ได้รบั รางวัลดีเด่นด้าน
บาเพ็ญประโยชน์
2) นายไกรลาศ กันทาแจ่ ม นักศึกษาปริญญาตรี ศูน ย์ลาปาง ได้ร บั รางวัล ดีเ ด่ นด้า น
ศิลปวัฒนธรรม
3) นางสาววิภวา เจริญศาสนกุล นักศึกษาปริญญาตรี ได้รบั รางวัลดีเด่นด้านกีฬา
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.10 ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย
ได้รบั การคัดเลือกเป็ นสานักงานเลขานุการ UNESCO’s AAHM network
ศูนย์เพือ่ การวางแผนการท่องเทีย่ วและการแก้ไขปญั หาความยากจนแห่งเอเชีย คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ได้รบั การคัดเลือกจาก Asian Academy for Heritage Management ให้เป็ น
Secretariat Office for UNESCO’s AAHM network
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2552
ประธานขอให้ท่ปี ระชุม รับ รองรายงานการประชุม กรรมการประจ าคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ครัง้ ที่ 1/2552 ในการประชุมเมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 1/2552 โดยไม่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1

การปรับปรุงหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิ ต และหลักสูตรวิ ชาโท
ตามที่คณะฯ ได้ดาเนิน การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ปี การศึกษา 2552 และเสนอขอ
อนุ มตั ติ ่อมหาวิทยาลัยไปแล้วนัน้ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2552 ได้อนุ มตั หิ ลักสูตรปรับปรุงของคณะแล้ว จานวน 6 หลักสูตร คือ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาชุมชน หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานกระบวนการยุตธิ รรม หลักสูตร
วิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว และหลักสูตร
วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ส่วนหลักสูตรวิชาโทสวัสดิการผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็ นหลักสูตรทีเ่ สนอ
เปิ ดใหม่ ในปี การศึกษา 2552 นัน้ ได้ผา่ นการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการบริ
่
หารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครัง้ ที่ 8/2552 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2552 แล้ว อยูร่ ะหว่างการนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะดังต่อไปนี้
1) การเปิ ดวิชาโทหลายหลักสูตร อาจส่งผลต่อภาระงานของอาจารย์ ดังนัน้ จึงควรมี
ระบบการเกลีย่ งานเข้ามาช่วยด้วย
2) ควรมีการประเมินหลักสูตรทัง้ วิชาเอก และวิชาโท เป็ นระยะ ๆ รวมทัง้ รวบรวมสถิติ
การเลือกเรียนวิชาโทหลักสูตร/สาขาต่าง ๆ ของนักศึกษาอีกด้วย
3) ปจั จุบนั ปญั หาสังคมมีความซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น มีวกิ ฤตการณ์ เกิดขึน้ มากมาย เช่น
ปญั หาความไม่สงบในภาคใต้ เป็ นต้น ดังนัน้ การปรับหลักสูตรต้องมีความรวดเร็ว และสอดรับกับปญั หา
สังคมต่าง ๆ รวมทัง้ การบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ควรเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมและบูรณาการความร่วมมือกับ
องค์กรภาคีต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2

การทาสัญญาความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติ ด (ปปส.)
ตามทีค่ ณบดี ได้รว่ มหารือกับรองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ถึงแนวคิดการทาข้อตกลงความร่วมมือด้านพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2551 นัน้ ในการนี้ สานักงาน ป.ป.ส. ได้มหี นังสือที่ ยธ 1121/3531 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยส่งร่าง
“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ วิจยั องค์ความรู้ และการประเมินผลด้านยาเสพ
ติด ระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” มา
ให้คณะฯ พิจารณาแล้ว ซึ่งในร่างข้อตกลงจะมีความร่วมมือใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการศึกษา วิจยั พัฒนา
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องค์ความรู้ และการประเมินผลด้านยาเสพติด 2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การขยายจานวน
การเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการ และนักวิจยั รุ่นใหม่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ 3)
ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
มีระยะเวลา 1 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ.2552-2553 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
ร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ฉบั บ นี้ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ น จากคณะ
กรรมการบริหาร ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอีก
ครัง้ ก่อนลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในร่าง/และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ วิจยั องค์ความรู้ และการประเมินผลด้านยาเสพติด ระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา
ขออนุมตั ิ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน (งบพิ เศษ) เพิ่ มเติ มระหว่าง
ปี งบประมาณ 2552
ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัย ได้กาหนดเกณฑ์ให้แต่ละคณะสามารถนาเงินสะสม (ทีเ่ ป็ นเงินเหลือ
จ่ายในแต่ละปี งบประมาณสะสมมาจนถึงปจั จุบนั ) มาใช้สาหรับตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน
ประจาปี ของคณะให้สามารถใช้ได้ปีละไม่เกิน 10% นัน้ เมื่อสิ้นปี งบประมาณทีผ่ ่านมา (ปี งบประมาณ
2551) พบว่ า คณะฯ มีเ งิน สะสมที่น ามาใช้ห ลัง ปิ ด บัญ ชี จ านวน 778,200 บาท ดัง นัน้ จึง ขออนุ ม ัติ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน (งบพิเศษ) เพิม่ เติมระหว่างปี งบประมาณ 2552 จากทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
เดิม จานวน 8,823,500 บาท (+778,200 บาท) เพิม่ เป็ น 9,601,700 บาท โดยเพิม่ ในแผนรายจ่ายทีไ่ ม่พอ
จานวน 2 แผนงาน คือ 1) แผนงานบริหารทัวไป
่ เดิมตัง้ ไว้ จานวน 4,179,100 บาท (+435,000) เพิม่ เป็ น
4,614,100 บาท และ 2) แผนงานพัฒ นาบุ คลากรทางวิช าการ เดิมตัง้ ไว้ จานวน 1,044,100 บาท (+
343,200) เพิม่ เป็ น 1,387,300 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม : วาระที่ 4.1)
4.1

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน
(งบพิเศษ) เพิม่ เติมระหว่างปี งบประมาณ 2552 จานวน 778,200 จากทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้เดิม จานวน 8,823,500
บาท เพิม่ เป็ น 9,601,700 บาท ตามทีไ่ ด้เสนอขออนุมตั ใิ นครัง้ นี้
ขออนุมตั ิ คาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน (งบพิ เศษ)
ปี งบประมาณ 2553
ปี งบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) คณะฯ ได้ประมาณการรายรับ
จากรายได้หน่ ว ยงาน (งบพิเ ศษ) จ านวน 9,485,700 บาท และได้จ ัด ตัง้ งบประมาณรายจ่ า ย จ านวน
9,485,700 บาท ซึง่ เป็ นการจัดตัง้ งบประมาณในลักษณะสมดุล โดยคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ปี งบประมาณ 2552 นัน้ จาแนกตามแผนงานหลัก/แผนงานรองได้ดงั นี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม : วาระที่ 4.2)
4.2
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แผนงาน
1. แผนงานบริหารและจัดการศึกษา
1.1 แผนงานรองบริหาร
1.2 แผนงานรองจัดการศึกษา
1.3 แผนงานรองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.4 แผนงานรองประกันคุณภาพการศึกษา
1.5 แผนงานรองบริการวิชาการแก่สงั คม
1.6 แผนงานรองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬา
1.7 แผนงานรองกิจกรรมนักศึกษา
1.8 แผนงานรองทรัพยากรมนุษย์
1.9 แผนงานรองสวัสดิการ
1.10 สารองจ่าย
2. แผนงานวิจยั
รวมทัง้ สิน้

จานวน/บาท
4,270,800
1,640,400
543,200
150,000.00
413,300
300,000
1,506,400
281,600
30,000
350,000
9,485,700

มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน (งบพิเศษ) ปี งบประมาณ 2553 ในครัง้ นี้ และให้ขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1) การจัด ท าค าขอตั ง้ งบประมาณรายจ่ า ยจากรายได้ ห น่ ว ยงาน (งบพิเ ศษ) ใน
ปี งบประมาณถัดไป ขอให้จดั ทาแผนครอบคลุมค่าใช้จ่ายสาหรับนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ณ
ศูนย์ลาปางด้วย
2) การจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณ และการนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิ ควรให้สอดคล้องกับ
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ และนโยบายของคณะด้ว ย เช่ น งบประมาณหมวด /รายการนั น้ ๆ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ตัวชีว้ ดั อะไร เป็ นต้น
3) คณะฯ ควรมีมาตรการในการประหยัด/ลดรายจ่ายเกีย่ วกับพลังงานให้มากขึน้ และควร
มีการติดตามค่าใช้จ่ายในรายการค่าน้า-ค่าไฟ อย่างต่อเนื่อง
ขออนุมตั ิ ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การบริ หารและดาเนิ นงานศูนย์
ฝึ กอบรมและบริ การทางสังคม
ตามที่คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฝึกอบรมและบริการสังคม ได้ยกร่างประกาศ
เรือ่ ง “การบริหารและดาเนินงานศูนย์ฝึกอบรมและบริการทางสังคม พ.ศ.2551” เสนอกรรมการประจาคณะฯ
ในการประชุมครัง้ ที่ ครัง้ ที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 และทีป่ ระชุมได้ขอให้แก้ไขร่างประกาศ
ดังกล่าวนัน้ ขณะนี้ คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้ดาเนินการปรับแก้ไขแล้ว จึงขอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาอีกครัง้
อนึ่ง จากการดาเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมฯ นับตัง้ แต่เริม่ เปิ ดดาเนินการเป็ นต้นมา พบว่า มี
หน่วยงานต่าง ๆ มาขอให้ศนู ย์ฝึกอบรมฯ จัดฝึ กอบรม/พัฒนาบุคลากรเป็ นจานวนมาก จนถึงปจั จุบนั ศูนย์
4.3
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ฝึ กอบรมฯ มีรายได้ท่เี ป็ นกาไรจากการดาเนินงาน ประมาณ 8 ล้านบาท และเนื่องจากการใช้จ่ายตาม
ระเบีย บราชการ ไม่ยดื หยุ่นและเอื้อต่อการด าเนิน งานของศูนย์ฝึกอบรมฯ เท่าที่ควร ดังนัน้ จึงมีความ
จาเป็ นต้องจัดทาระเบียบเกีย่ วกับการใช้จ่ายเป็ นการเฉพาะขึน้ เพือ่ ให้การใช้จ่ายต่าง ๆ มีระเบียบรองรับ ให้
ถูกต้องต่อไป
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขประกาศ เรือ่ ง “การบริหารและดาเนินงานศูนย์
ฝึกอบรมและบริการทางสังคม พ.ศ.2551” และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1) ประกาศ “การบริหารและดาเนินงานศูนย์ฝึกอบรมและบริการทางสังคม” ควรแก้ไขจาก
พ.ศ.2551 เป็ นปี ปจั จุบนั คือ พ.ศ.2552 และควรแยกการบริหารและดาเนินงาน และระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินออกจากกัน โดยอาจทาเป็ นประกาศเกีย่ วกับการเงินแนบท้ายประกาศการบริหาร ทัง้ นี้ เพื่อให้การ
กาหนด/แก้ไข/เพิม่ เติมเกีย่ วกับการเงิน มีความยืดหยุน่ มากยิง่ ขึน้
2) การบริหารและดาเนินงานศูนย์ฝึกอบรมฯ และระเบียบเกีย่ วกับการเงิน ไม่ควรเขียนให้
ละเอียดมากเกินไป ควรกาหนดให้ยนื หยุน่ เข้าไว้ เพือ่ ความสะดวกในการบริหารและดาเนินการ
3) ควรมีการระบุ เ กี่ย วกับ กลไกการบริหารให้ช ดั เจน และกรณีกรรมการบริหารศูน ย์
ฝึ กอบรมฯ ทีม่ าจากการแต่งตัง้ ของคณบดี จานวน 4 คนนัน้ ควรเป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนคณาจารย์ใน
ด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของคณาจารย์มากยิง่ ขึน้
4) ควรมีการกาหนดยุทธศาสตร์การบริการ/การวิจยั การประกันคุณภาพการให้บ ริการ
การประเมินผล/ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ และการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจยั รวมทัง้ การ
ทารายงานผลการดาเนินงานและการเงิน แจ้งกรรมการประจาคณะฯ และคณาจารย์รบั ทราบด้วย
5) การตรวจสอบบัญชีควรมีการระบุเวลาให้ชดั เจน เช่น ภายในเวลา 120 วัน นับตัง้ แต่...
และควรมีการนาผลกาไร มาจัดกิจกรรมบริการสังคม เพือ่ คืนกาไรให้สงั คมด้วย
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังขอให้คณะฯ พิจารณาทบทวนเกีย่ วกับการบริหาร และงบประมาณของ
ศูนย์ฝึกอบรมฯ ดังต่อไปนี้
1) ศูนย์ฝึกอบรมและบริการสังคม และศูนย์วจิ ยั และให้คาปรึกษาทางวิชาการแห่งคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มีภารกิจทีใ่ กล้เคียงกัน จึงควรมีการพิจารณาทบทวนว่าจะสามารถเชื่อมโยงทัง้ 2 ศูนย์เข้า
ได้กนั ได้หรือไม่ อย่างไร
2) ศูนย์ฝึกอบรมและบริการสังคม นับว่าเป็ นโครงการบริการสังคมประเภทหนึ่ง จึงควรใช้
ระเบียบค่าใช้จ่ายเดียวกับโครงการบริการสังคมของคณะฯ เช่ นเดียวกับโครงการอื่น ๆ และควรอยู่ภายใต้
โครงสร้างการบริหารโครงการบริการสังคมของคณะฯ ด้วย
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ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอืน่ ๆ
5.1

การทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเยียวยาผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากความไม่สงบในภาคใต้
จากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบใน 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ท่ีผ่ า นมา พบว่ า มีผู้ท่ีไ ด้ ร ับ
ผลกระทบ และตกเป็ นเหยื่อจากเหตุการณ์ ดงั กล่าว ประมาณ 9,000 คน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ มีความจาเป็ น
อย่างมากต้องได้รบั การเยียวยาในด้านต่าง ๆ ในการนี้ ศอบต. ได้ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ /คณะ เข้า
ไปเป็ นทีป่ รึกษา ในด้านการทาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการเยียวยา และช่วยคิดช่วยสร้างระบบ ซึง่ คณะฯ จะ
นาเข้าประชุมผูบ้ ริหาร เพือ่ พิจารณาสนับสนุนเรือ่ งนี้อย่างจริงจังต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะว่า การทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเยียวยา ควรมี
การบู ร ณาการความรู้ / ความร่ ว มมือ จากหน่ ว ยงาน/มิติต่ า ง ๆ โดยคณะฯ อาจเป็ น แกนกลางในการ
ประสานงานดาเนินการ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การมองปญั หา มีความรอบด้านมากยิง่ ขึน้
5.2

การบริ หารบุคคลสาหรับพนักงานเงิ นรายได้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั ทา “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร
บุคคลสาหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ.2552” ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยขอให้แต่ละคณะฯ ดาเนินการ
วิเ คราะห์อตั รากาลังลูกจ้า ง จ าแนกประเภทลูกจ้า ง เพื่อปรับ เปลี่ยนสถานภาพลุ กจ้า งหน่ วยงาน เป็ น
พนักงานเงินรายได้ ซึง่ เรือ่ งนี้ คณะฯ จะแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาพิจารณาดาเนินการต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ

ปิ ดประชุม เวลา 12.00 น.

สมชาย ไมตรี, นิตยา ทองสุขดี : บันทึก/พิมพ์
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา : ตรวจ

