
รายงานการประชมุกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

ครัง้ท่ี 2/2552 
วนัศกุรท่ี์ 22 พฤษภาคม 2552  เวลา 9.30 น. 

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

 
ผู้เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.จติต ิมงคลชยัอรญัญา (คณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร)์ ประธาน 
2. รศ.ดร.กติพิฒัน์ นนทปทัมะดลุย ์(รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั) กรรมการ  
3. รศ.ศกัดิช์ยั เลศิพานิชพนัธุ ์(รองคณบดฝีา่ยบรหิาร)   กรรมการ  
4. รศ.ดร.วรวุฒ ิโรมรตันพนัธ ์(รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา)  กรรมการ 
5. รศ.กติตยิา นรามาศ (รองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั)ิ  กรรมการ  
6. รศ.ระพพีรรณ ค าหอม (หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร)์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม (หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชมุชน)  กรรมการ  
8. ศ.ยพุา วงศไ์ชย        กรรมการ 
9. รศ.อภญิญา เวชยชยั        กรรมการ  
10. รศ.ดร.นฤมล นิราทร        กรรมการ  
11. นางขนิษฐา เทวนิทรภกัต ิ       กรรมการ  
12. ดร.ไพโรจน์ สขุสมัฤทธิ ์       กรรมการ 
13. นางนิตยา ทองสขุด ี                       ผูช้ว่ยเลขานุการ 
14. นายสมชาย ไมตร ี                       ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 

ผู้ลาประชุม 
1. รศ.ศกัดิศ์ร ีบรบิาลบรรพตเขตต ์      กรรมการ  
2. นางปรางทพิย ์ทวพีาณิชย ์       กรรมการ  
3. นางนภา เศรษฐกร         กรรมการ 
4. นางอบุล หลมิสกลุ        กรรมการ  
5. ศาสตราภชิาน นพ.พชิติ สวุรรณประกร     กรรมการ  
6. นายชวรงค ์ลมิป์ปทัมปาณี       กรรมการ  
7. นางดวงพร จนัทรม์ณี       เลขานุการ 

 

เริม่ประชมุเวลา 9.30 น.  

ประธานกล่าวเปิดประชมุ และด าเนินการประชมุไปตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองแจ้ง 

ประธาน ไดแ้จง้ทีป่ระชมุในเรือ่งต่อไปนี้ 
 

1.1 กรรมการประจ าคณะฯ ลาออก จ านวน 2 ท่าน 
 กรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 2 ท่าน ไดข้อลาออกจาก

การเป็นกรรมการประจ าคณะฯ คอื 
1) นางสาวศรสีว่าง พัว่วงศ์แพทย์ ได้แจง้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการประจ าคณะฯ 

เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2552 เนื่องจากเหตุผลทางดา้นสขุภาพ 
2) ดร.ชงิชยั หาญเจนลกัษณ์ ไดส้ง่หนงัสอืลงวนัที ่19 พฤษภาคม 2552 ขอลาออกจาก

การเป็นกรรมการประจ าคณะฯ เนื่องจากมภีารกจิมาก และได้รบัด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการบรหิารของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา  

  ตลอดระยะเวลาในการเป็นกรรมการประจ าคณะฯ ผูท้รงคณุวุฒทิัง้ 2 ทา่น ไดเ้สยีสละเวลาเขา้
ร่วมประชุม และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการด าเนินงานและทศิทางการพฒันาของคณะฯ ดว้ยดเีสมอมา ซึ่ง
คณะฯ จกัไดท้ าหนงัสอืขอบคณุกรรมการผูท้รงคณุวุฒทิัง้ 2 ทา่น ต่อไป 

 
 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

1.2 มหาวิทยาลยัอนุมติัปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2552 ได้มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัดิใ์ห้กบัผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอโดยคณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์จ านวน 2 ทา่น คอื 

 1) นางดาราวรรณ ธรรมารกัษ์  สงัคมสงเคราะหศ์าสตรด์ุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
 2) นายไพบลูย ์วฒันศริธิรรม   พฒันาชมุชนดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
 

 มหาวิทยาลัย มีก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2551 ในวัน
พฤหสับดทีี ่13 สงิหาคม 2552 ณ หอประชมุใหญ่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์

 

 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

1.3 ผลการสรรหาหวัหน้าภาควิชาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
 ตามที่ ผศ.อญัมณี บูรณกานนท์ ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งหวัหน้าภาควิชาสงัคม

สงเคราะห์ศาสตร์ และคณะกรรมการสรรหาหวัหน้าภาควชิาฯ ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากมหาวทิยาลยั ตาม
ค าสัง่ที่ 312/2552 ลงวันที่ 2 มนีาคม 2552 ได้ด าเนินการสรรหาหวัหน้าภาควิชาฯ ไปแล้วนัน้  บัดนี้ 
กระบวนการสรรหาไดเ้สรจ็สิน้แลว้ มผีูท้ีไ่ดร้บัการสรรหา คอื รศ.ระพพีรรณ ค าหอม  ในการนี้ มหาวทิยาลยั
ได้มคี าสัง่ที ่650/2552 ลงวนัที่ 27 เมษายน 2552 แต่งตัง้ รศ.ระพพีรรณ ค าหอม เป็นหวัหน้าภาควิชา
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์แลว้ 

 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
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1.4 การแต่งตัง้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบติั (สืบแทน)  
 ตามที ่รศ.ระพพีรรณ ค าหอม ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นหวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

และไดล้าออกจากการเป็น รองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั ินัน้  ในการนี้ มหาวทิยาลยั โดยการเสนอ
ของคณะฯ ได้มีค าสัง่ที่ 750/2552 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 แต่งตัง้ รศ.กิตติยา นรามาศ เป็น        
รองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตัสิบืแทนแลว้  

 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
1.5 การมอบโล่ให้กบัหน่วยงานท่ีรบันักศึกษาฝึกภาคปฏิบติัต่อเน่ือง 3 ปี  

  ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 2-3 เข้าฝึก
ภาคปฏิบตัิด้านสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการสงัคม และการพฒันาชุมชน โดยได้รบัความร่วมมอืจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้หน่วยงานภาครฐั องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และ
ชมุชนต่าง ๆ เป็นประจ าทกุปีนัน้ เพือ่เป็นการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืใหเ้ขม้แขง็มากยิง่ขึน้ และเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน /ชุมชนที่ร ับนักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติ ดังนั ้น คณะฯ  โดย
คณะกรรมการฝา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั ิจงึไดจ้ดัท าโล่ประกาศเกยีรตคิุณ มอบใหห้น่วยงานทีร่บันักศกึษา
ฝึกภาคปฏิบตัิต่อเนื่องกนั 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2549-2551 รวมจ านวน 61 หน่วยงาน โดยจะมอบโล่
ประกาศเกยีรตคิุณใหก้บัผูแ้ทนหน่วยงานเหล่านัน้ ในวนัปจัฉิมนิเทศนักศกึษาฝึกภาคปฏบิตั ิภาคฤดูรอ้น/
2551 ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ  

ส าหรบัการฝึกภาคปฏบิตั ิในภาคฤดูรอ้น/2551 พบว่า หลงัจากการฝึกภาคปฏบิตัเิสรจ็สิ้น
แลว้ มหีลายหน่วยงานทีจ่ะพฒันาความรว่มมอืกบัคณะฯ เชน่ เทศบาลนครขอนแกน่ ซึง่มนีโยบายจะตัง้เป็น
ศนูยส์ าหรบัการฝึกภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษา โดยมภีารกจิเกีย่วกบัการชว่ยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาส เป็นตน้  

 

 ทีป่ระชมุรบัทราบ และใหข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 1) ควรมีการท าความเข้าใจร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศงานในคณะ/ภาคสนาม ถึง

ปรชัญา วตัถุประสงค ์วธิกีาร และกระบวนการฝึกภาคปฏบิตัขิองนักศกึษา และควรมกีารคดัเลอืกอาจารย์
นิเทศงานในคณะฯ ที่มีความรู้ความช านาญสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ส่งนักศึกษาไปฝึก
ภาคปฏบิตัดิว้ย และควรจดันิเทศงานนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโทใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 

2) ควรมกีารเสรมิสรา้งความร่วมมอืระหว่างคณะฯ กบัอาจารย์นิเทศงานภาคสนามให้
แน่นแฟ้นมากยิง่ขึ้น โดยอาจเชญิเป็นอาจารย์พเิศษ หรอืการท างานวิจยัในลกัษณะ Action research 
ร่วมกนัระหว่างอาจารย์นิเทศงานในคณะ/ภาคสนามและนักศกึษาฝึกภาคปฏิบตัิ เป็นต้น ซึ่งการท าวจิยั
ดงักล่าว มหีลายหน่วยงานทีพ่รอ้มจะสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 

 3) ควรมกีารฝึกอบรม/เตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาฝึกภาคปฏบิตั ิ1 ใหม้ากขึน้ โดย
ควรเน้นความรู/้เทคนิค/วธิกีารทีส่ าคญั ๆ เช่น การเยีย่มบา้น การสมัภาษณ์ การเขยีนรายงาน การรบั-ส่ง
ต่อ case เป็นตน้ 

 4) กรณีการฝึกภาคปฏิบตัิ 1 ที่ก าหนดให้นักศกึษาวิเคราะห์องค์กร และบุคลากรของ
หน่วยงานนัน้ ควรก าชบัใหน้กัศกึษามคีวามระมดัระวงัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัองคก์ร/บุคลากรฝา่ยใด
ฝา่ยหนึ่ง และหากมกีารขดัแยง้ใด ๆ เกดิขึน้ ควรใหน้กัศกึษาค านึงถงึองคก์รเป็นหลกั 
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 5) การที่นักศกึษาฝึกภาคปฏิบตัิแต่ละปีมจี านวนมาก และอาจารย์นิเทศงานมจี านวน 
น้อย แต่ละท่านต้องรบันิเทศงานนักศกึษาเป็นจ านวนมากอาจดูแลไม่ทัว่ถงึนัน้  เรื่องนี้ คณะฯ ควรมกีาร
ทบทวนจ านวนการรบันกัศกึษาแต่ละระดบัว่าจะเน้นในระดบัปรญิญาตร ีหรอืระดบับณัฑติศกึษา และควรมี
การวางแผนการรบันกัศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัภาระงาน/จ านวนอาจารยด์ว้ย 

 
1.6 ผลการประเมินตามตวัช้ีวดัการปฏิบติัราชการของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 

  การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2551 
รอบเวลา 12 เดอืน คอื ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551 จากตวัชีว้ดัทัง้หมด 6 ดา้น รวม 
32 ตวับ่งชี้ โดยกองแผนงาน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า คณะฯ ได้คะแนน 4.4780 จากระบบ 5 
คะแนน อยู่ในระดบัด ีในขณะทีม่หาวทิยาลยัมผีลการประเมนิ 4.3264 คะแนน ซึง่ผลการประเมนิดงักล่าว 
นอกจากความเชื่อมัน่ในคุณภาพของการปฏิบัติงานแล้ว คณะ /มหาวิทยาลัย ยงัจะได้ร ับการจัดสรร
คา่ตอบแทนประจ าปี (โบนสั) ใหก้บับุคลากรอกีดว้ย 

 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

1.7 การประชุม Dean’s Forum จดัโดย APASWE, KASW, KECSW ณ กรงุโซล 
  คณบด ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมนานาชาต ิ“the Seoul International Social Work Conference – 
Deans’ Forum โดย Asian & Pacific Association for Social Work Education (APASWE) ร่วมกบั 
Korean Council on Social Welfare Education (KCSWE) และ Korea Association of Social Workers 
(KASW)  และน าเสนอบทความวชิาการ เรื่อง  “Social Work Education and Profession in Thailand: 
Sunrise or Sunset” ณ  กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้เมือ่วนัที ่14 - 18 เมษายน 2552 การเขา้ร่วมประชุมครัง้นี้ 
ไดม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ ในหวัขอ้เรื่อง “Social Work Education 
and Practice” พบว่ามกีระแสการตื่นตวัอย่างมากเกีย่วกบัการเปิดหลกัสตูรและทศิทางของวชิาชพีสงัคมสงเคราะห์
และสวสัดกิารสงัคม ในประเทศภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น เวยีตนาม กมัพูชา และลาว เป็นต้น ซึ่งปี
การศกึษา 2552 นี้ มอีาจารย์จากมหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว จ านวน 2 คน ไดเ้ขา้มาศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท ที่
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยศกึษาหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑติ และหลกัสูตรพฒันาแรงงาน
และสวสัดกิารมหาบณัฑติ และมแีนวโน้มว่าจะมกีารสง่อาจารยแ์ละบุคลากรเขา้มาศกึษาเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ 

 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 1.8 ผลการเจรจาธรุกิจกบั Kumamoto Social Workers Group  

คณบด ีไดเ้ดนิทางไปเจรจาดา้นความร่วมมอืทางวชิาการกบัสมาคมนักสงัคมสงเคราะหแ์ห่งเมอืง 
Kumamoto และองคก์รสวสัดกิารสงัคมต่าง ๆ ตลอดจนประชาคมชาวเมอืง Kumamoto ประเทศญีปุ่่น โดย
ความร่วมมอืและประสานงานของ Prof.Yasuo Hagiwara จาก Taisho University ผลจากการเจรจาครัง้นี้ 
สมาคมนกัสงัคมสงเคราะหแ์ห่งเมอืง Kumamoto และ Taisho University  ไดร้บันักศกึษาของคณะฯ  จ านวน 
6 คน ประกอบดว้ย นักศกึษาปรญิญาตร ี4 คน และปรญิญาโท 2 คน ไปฝึกอบรม และศกึษาดูงานสงัคม
สงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคมส าหรบัเดก็ และผูส้งูอายุ ณ Welfare Institutions in Kumamoto Prefecture 
ประเทศญีปุ่น่ ระหว่างวนัที ่7-31 มนีาคม 2552 ซึง่การไปศกึษาดงูานและฝึกอบรมครัง้นี้ การไปศกึษาดงูาน
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และฝึกอบรมต่อเนื่องเป็นปีที ่2 โดย Taisho University เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ในเรื่องทีพ่กัและอาหารให้
ทัง้หมด 

 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 1.9 คณาจารย ์และนักศึกษา คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ได้รบัรางวลั 
  

  ปลายปี พ.ศ.2551-ตน้ปี 2552 มอีาจารยแ์ละนกัศกึษาของคณะฯ ไดร้บัรางวลั/ประกาศเกยีรติ
คณุยกยอ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 3 คน คอื  

1) ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา อาจารย์ดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ใน
สถานศกึษา ประจ าปี 2551 จากเครอืข่ายอาสาสมคัรป้องกนัโรคเอดส์แห่งประเทศ
ไทย  เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2551 

2) นายณภสักรณ์ ลกัขณาศริกิุล นักศกึษาปรญิญาตร ีไดร้บัรางวลันักศกึษาดเีด่นในการ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจ าปี 2551 จากเครือข่ายอาสาสมคัร
ป้องกนัโรคเอดสแ์หง่ประเทศไทย  เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2551 

3) นายทชัพล พลิาจนัทร ์นกัศกึษาปรญิญาตร ี ไดร้บัรางวลัเยาวชนดเีด่น สาขาคณุธรรม
และจรยิธรรม จากคณะกรรมการจดังานวนัเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศกัราช 
2551 เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2551 

 
  นอกจากนี้ นักศกึษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ยงัได้รบัรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2552 จ านวน 3 คน คอื 

1) นางสาว อาภาภรณ์ บุญมี นักศกึษาปรญิญาตร ีศูนย์ล าปาง ได้รบัรางวลัดีเด่นด้าน
บ าเพญ็ประโยชน์ 

2) นายไกรลาศ กนัทาแจ่ม นักศกึษาปริญญาตรี ศูนย์ล าปาง ได้รบัรางวัลดีเด่นด้าน
ศลิปวฒันธรรม 

3) นางสาววภิวา เจรญิศาสนกลุ นกัศกึษาปรญิญาตร ีไดร้บัรางวลัดเีด่นดา้นกฬีา 
 

 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

1.10 ศนูยเ์พ่ือการวางแผนการท่องเท่ียวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย   
ได้รบัการคดัเลือกเป็นส านักงานเลขานุการ UNESCO’s AAHM network 

  ศนูยเ์พือ่การวางแผนการทอ่งเทีย่วและการแกไ้ขปญัหาความยากจนแหง่เอเชยี  คณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์ศนูยร์งัสติ ไดร้บัการคดัเลอืกจาก Asian Academy for Heritage Management ใหเ้ป็น 
Secretariat Office for UNESCO’s AAHM network 

 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่1/2552 

ประธานขอให้ที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์ครัง้ที ่1/2552 ในการประชมุเมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ ์2552 

 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ที ่1/2552 โดยไมแ่กไ้ข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรือ่งสบืเนื่อง 

 
3.1 การปรบัปรงุหลกัสตูรสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑิต และหลกัสตูรวิชาโท 

ตามที่คณะฯ ได้ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2552 และเสนอขอ
อนุมตัติ่อมหาวทิยาลยัไปแล้วนัน้  สภามหาวทิยาลยั ในการประชุมครัง้ที ่ 4/2552 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 
2552 ได้อนุมตัหิลกัสูตรปรบัปรุงของคณะแล้ว จ านวน 6 หลกัสูตร คอื หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร
บณัฑติ หลกัสูตรวชิาโทการพฒันาชุมชน หลกัสูตรวชิาโทการบรหิารงานกระบวนการยุตธิรรม หลกัสูตร
วชิาโทสงัคมสงเคราะหท์างการแพทย ์หลกัสตูรวชิาโทการพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั และหลกัสตูร
วชิาโทการบรหิารแรงงานและสวสัดกิาร    ส่วนหลกัสตูรวชิาโทสวสัดกิารผูส้งูอายุ ซึง่เป็นหลกัสตูรทีเ่สนอ
เปิดใหม ่ในปีการศกึษา 2552 นัน้ ไดผ้า่นการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั ใน
การประชมุครัง้ที ่8/2552 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2552 แลว้ อยูร่ะหว่างการน าเสนอสภามหาวทิยาลยัต่อไป 
 

 ทีป่ระชมุรบัทราบ และเสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

 1) การเปิดวิชาโทหลายหลักสูตร อาจส่งผลต่อภาระงานของอาจารย์ ดงันัน้ จึงควรมี
ระบบการเกลีย่งานเขา้มาชว่ยดว้ย 
  2) ควรมกีารประเมนิหลกัสูตรทัง้วชิาเอก และวชิาโท เป็นระยะ ๆ รวมทัง้รวบรวมสถติิ
การเลอืกเรยีนวชิาโทหลกัสตูร/สาขาต่าง ๆ ของนกัศกึษาอกีดว้ย 
  3) ปจัจุบนั ปญัหาสงัคมมคีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึ้น มวีกิฤตการณ์เกดิขึน้มากมาย เช่น 
ปญัหาความไม่สงบในภาคใต้ เป็นตน้ ดงันัน้ การปรบัหลกัสูตรตอ้งมคีวามรวดเรว็ และสอดรบักบัปญัหา
สงัคมต่าง ๆ รวมทัง้การบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ควรเน้นการพฒันาแบบองคร์วมและบรูณาการความรว่มมอืกบั
องคก์รภาคตี่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3.2 การท าสญัญาความร่วมมือกบัส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพติด (ปปส.) 

  ตามทีค่ณบด ีไดร้ว่มหารอืกบัรองเลขาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) ถงึแนวคดิการท าขอ้ตกลงความร่วมมอืดา้นพฒันาวชิาการ เมื่อวนัที ่20 พฤศจกิายน 
2551 นัน้  ในการนี้ ส านกังาน ป.ป.ส. ไดม้หีนงัสอืที ่ยธ 1121/3531 ลงวนัที ่20 เมษายน 2552 โดยส่งร่าง 
“บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืว่าดว้ยการพฒันาวชิาการ  วจิยั  องคค์วามรู ้และการประเมนิผลด้านยาเสพ
ตดิ ระหว่างส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร”์ มา
ใหค้ณะฯ พจิารณาแล้ว ซึ่งในร่างขอ้ตกลงจะมคีวามร่วมมอืใน 3 ด้าน คอื 1) ดา้นการศกึษา วจิยั พฒันา
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องคค์วามรู ้และการประเมนิผลดา้นยาเสพตดิ  2) ดา้นการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ การขยายจ านวน 
การเชื่อมโยงเครอืข่ายนักวชิาการ และนักวจิยัรุ่นใหม่ด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และ 3) 
ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ โดยบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืดงักล่าว 
มรีะยะเวลา 1 ปี คอื ระหว่าง พ.ศ.2552-2553  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
  ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากคณะ
กรรมการบรหิาร ในการประชมุครัง้ที ่2/2552 เมื่อวนัที ่20 พฤษภาคม 2552 จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอกี
ครัง้กอ่นลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืดงักล่าวต่อไป 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตใิหค้วามเหน็ชอบในร่าง/และการลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความ
ร่วมมอืว่าดว้ยการพฒันาวชิาการ  วจิยั  องคค์วามรู ้และการประเมนิผลดา้นยาเสพตดิ ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรือ่งพจิารณา 

 
4.1 ขออนุมติังบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ) เพ่ิมเติมระหว่าง 

ปีงบประมาณ 2552 
 ตามทีส่ภามหาวทิยาลยั ไดก้ าหนดเกณฑใ์หแ้ต่ละคณะสามารถน าเงนิสะสม (ทีเ่ป็นเงนิเหลอื

จ่ายในแต่ละปีงบประมาณสะสมมาจนถงึปจัจุบนั) มาใชส้ าหรบัตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน
ประจ าปีของคณะใหส้ามารถใช้ได้ปีละไม่เกนิ 10% นัน้  เมื่อสิ้นปีงบประมาณทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ 
2551) พบว่า คณะฯ มีเงินสะสมที่น ามาใช้หลังปิดบัญชี จ านวน 778,200 บาท ดังนัน้ จึงขออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (งบพเิศษ) เพิม่เตมิระหว่างปีงบประมาณ 2552 จากทีไ่ดต้ัง้ไว้
เดมิ จ านวน 8,823,500 บาท (+778,200 บาท) เพิม่เป็น 9,601,700 บาท โดยเพิม่ในแผนรายจ่ายทีไ่ม่พอ  
จ านวน 2 แผนงาน คอื 1) แผนงานบรหิารทัว่ไป เดมิตัง้ไว ้จ านวน 4,179,100 บาท (+435,000) เพิม่เป็น 
4,614,100 บาท และ 2) แผนงานพฒันาบุคลากรทางวิชาการ เดิมตัง้ไว้ จ านวน 1,044,100 บาท (+
343,200) เพิม่เป็น 1,387,300 บาท  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ : วาระที ่4.1) 

 
 มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 

(งบพเิศษ) เพิม่เตมิระหว่างปีงบประมาณ 2552 จ านวน 778,200 จากทีไ่ดต้ัง้ไวเ้ดมิ จ านวน 8,823,500 
บาท เพิม่เป็น 9,601,700 บาท ตามทีไ่ดเ้สนอขออนุมตัใินครัง้นี้ 

 
4.2 ขออนุมติัค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ)  

ปีงบประมาณ 2553 
  ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553) คณะฯ ไดป้ระมาณการรายรบั
จากรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ) จ านวน 9,485,700 บาท และได้จัดตัง้งบประมาณรายจ่าย จ านวน 
9,485,700 บาท ซึง่เป็นการจดัตัง้งบประมาณในลกัษณะสมดุล โดยค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2552 นัน้ จ าแนกตามแผนงานหลกั/แผนงานรองไดด้งันี้ (รายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบการประชมุ : วาระที ่4.2) 
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แผนงาน จ านวน/บาท 

1.  แผนงานบรหิารและจดัการศกึษา                      

     1.1    แผนงานรองบรหิาร 4,270,800 

     1.2    แผนงานรองจดัการศกึษา     1,640,400 

     1.3    แผนงานรองพฒันาคณุภาพการศกึษา 543,200 

     1.4    แผนงานรองประกนัคณุภาพการศกึษา    150,000.00  

     1.5    แผนงานรองบรกิารวชิาการแกส่งัคม 413,300 

     1.6    แผนงานรองสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม กฬีา                 -    

     1.7    แผนงานรองกจิกรรมนกัศกึษา        300,000 

     1.8    แผนงานรองทรพัยากรมนุษย ์     1,506,400  

     1.9    แผนงานรองสวสัดกิาร        281,600  

     1.10   ส ารองจ่าย 30,000 

2.  แผนงานวจิยั 350,000 

รวมทัง้สิน้ 9,485,700 
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน (งบพเิศษ) ปีงบประมาณ 2553 ในครัง้นี้ และใหข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
  1) การจัดท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ) ใน
ปีงบประมาณถดัไป ขอใหจ้ดัท าแผนครอบคลุมค่าใชจ้่ายส าหรบันักศกึษา และการจดัการเรยีนการสอน ณ 
ศนูยล์ าปางดว้ย 

2) การจดัท าค าขอตัง้งบประมาณ และการน าเสนอเพื่อขออนุมตั ิควรใหส้อดคล้องกบั
ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะด้วย เช่น งบประมาณหมวด /รายการนัน้ ๆ ตอบสนอง
ยทุธศาสตร/์นโยบาย/ตวัชีว้ดัอะไร เป็นตน้ 

3) คณะฯ ควรมมีาตรการในการประหยดั/ลดรายจ่ายเกีย่วกบัพลงังานใหม้ากขึน้ และควร
มกีารตดิตามคา่ใชจ้่ายในรายการคา่น ้า-คา่ไฟ อยา่งต่อเนื่อง  

 
4.3 ขออนุมติัประกาศคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เร่ือง การบริหารและด าเนินงานศนูย์

ฝึกอบรมและบริการทางสงัคม 
  ตามที่คณะฯ โดยคณะกรรมการบรหิารศูนย์ฝึกอบรมและบรกิารสงัคม ได้ยกร่างประกาศ 
เรือ่ง “การบรหิารและด าเนินงานศนูยฝึ์กอบรมและบรกิารทางสงัคม พ.ศ.2551” เสนอกรรมการประจ าคณะฯ 
ในการประชมุครัง้ที ่ครัง้ที ่5/2551 เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2551 และทีป่ระชุมไดข้อใหแ้กไ้ขร่างประกาศ
ดงักล่าวนัน้  ขณะนี้ คณะฯ โดยคณะกรรมการบรหิารศนูยฝึ์กอบรมฯ ไดด้ าเนินการปรบัแก้ไขแลว้ จงึขอให้
ทีป่ระชมุพจิารณาอกีครัง้ 
  อนึ่ง จากการด าเนินงานของศนูยฝึ์กอบรมฯ นับตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการเป็นตน้มา พบว่า มี
หน่วยงานต่าง ๆ มาขอใหศ้นูยฝึ์กอบรมฯ จดัฝึกอบรม/พฒันาบุคลากรเป็นจ านวนมาก จนถงึปจัจุบนั ศนูย์
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ฝึกอบรมฯ มรีายได้ที่เป็นก าไรจากการด าเนินงาน ประมาณ 8 ล้านบาท  และเนื่องจากการใช้จ่ายตาม
ระเบียบราชการ ไม่ยดืหยุ่นและเอื้อต่อการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมฯ เท่าที่ควร ดงันัน้ จึงมคีวาม
จ าเป็นตอ้งจดัท าระเบยีบเกีย่วกบัการใชจ้่ายเป็นการเฉพาะขึน้ เพือ่ใหก้ารใชจ้่ายต่าง ๆ มรีะเบยีบรองรบัให้
ถกูตอ้งต่อไป 
 
  มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ ใหแ้กไ้ขประกาศ เรือ่ง “การบรหิารและด าเนนิงานศนูย์
ฝึกอบรมและบรกิารทางสงัคม พ.ศ.2551” และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
  1) ประกาศ “การบรหิารและด าเนินงานศนูยฝึ์กอบรมและบรกิารทางสงัคม” ควรแกไ้ขจาก 
พ.ศ.2551 เป็นปีปจัจุบนั คอื พ.ศ.2552 และควรแยกการบรหิารและด าเนินงาน และระเบียบเกี่ยวกบั
การเงนิออกจากกนั โดยอาจท าเป็นประกาศเกีย่วกบัการเงนิแนบทา้ยประกาศการบรหิาร ทัง้นี้ เพื่อใหก้าร
ก าหนด/แกไ้ข/เพิม่เตมิเกีย่วกบัการเงนิ มคีวามยดืหยุน่มากยิง่ขึน้ 
  2) การบรหิารและด าเนินงานศนูยฝึ์กอบรมฯ และระเบยีบเกีย่วกบัการเงนิ ไมค่วรเขยีนให้
ละเอยีดมากเกนิไป ควรก าหนดใหย้นืหยุน่เขา้ไว ้เพือ่ความสะดวกในการบรหิารและด าเนินการ 
  3) ควรมีการระบุเกี่ยวกบักลไกการบริหารให้ชดัเจน และกรณีกรรมการบริหารศูนย์
ฝึกอบรมฯ ทีม่าจากการแต่งตัง้ของคณบด ีจ านวน 4 คนนัน้ ควรเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนคณาจารย์ใน
ดา้นต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของคณาจารยม์ากยิง่ขึน้ 
  4) ควรมกีารก าหนดยุทธศาสตรก์ารบรกิาร/การวจิยั  การประกนัคุณภาพการใหบ้รกิาร  
การประเมนิผล/ประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร และการตรวจสอบคุณภาพของงานวจิยั รวมทัง้การ
ท ารายงานผลการด าเนินงานและการเงนิ แจง้กรรมการประจ าคณะฯ และคณาจารยร์บัทราบดว้ย 
  5) การตรวจสอบบญัชคีวรมกีารระบุเวลาใหช้ดัเจน เชน่ ภายในเวลา 120 วนั นบัตัง้แต่... 
และควรมกีารน าผลก าไร มาจดักจิกรรมบรกิารสงัคม เพือ่คนืก าไรใหส้งัคมดว้ย 
 
  นอกจากนี้ ทีป่ระชมุยงัขอใหค้ณะฯ พจิารณาทบทวนเกีย่วกบัการบรหิาร และงบประมาณของ
ศนูยฝึ์กอบรมฯ ดงัต่อไปนี้ 
  1) ศนูยฝึ์กอบรมและบรกิารสงัคม และศนูยว์จิยัและใหค้ าปรกึษาทางวชิาการแห่งคณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์มภีารกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั จงึควรมกีารพจิารณาทบทวนว่าจะสามารถเชื่อมโยงทัง้ 2 ศนูยเ์ขา้
ไดก้นัไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
  2) ศนูยฝึ์กอบรมและบรกิารสงัคม นบัว่าเป็นโครงการบรกิารสงัคมประเภทหนึ่ง จงึควรใช้
ระเบยีบค่าใชจ้่ายเดยีวกบัโครงการบรกิารสงัคมของคณะฯ เช่นเดยีวกบัโครงการอื่น ๆ และควรอยู่ภายใต้
โครงสรา้งการบรหิารโครงการบรกิารสงัคมของคณะฯ ดว้ย 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งอืน่ ๆ 
 
5.1 การท าแผนยทุธศาสตรด้์านการเยียวยาผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากความไม่สงบในภาคใต้ 

  จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ที่ได้ร ับ
ผลกระทบ และตกเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ดงักล่าว ประมาณ 9,000 คน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ มคีวามจ าเป็น
อยา่งมากตอ้งไดร้บัการเยยีวยาในดา้นต่าง ๆ ในการนี้ ศอบต. ไดข้อความรว่มมอืจากคณาจารย ์/คณะ  เขา้
ไปเป็นทีป่รกึษา ในดา้นการท าแผนยุทธศาสตร์ดา้นการเยยีวยา และช่วยคดิช่วยสรา้งระบบ ซึง่คณะฯ จะ
น าเขา้ประชมุผูบ้รหิาร เพือ่พจิารณาสนบัสนุนเรือ่งนี้อยา่งจรงิจงัต่อไป 
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ และใหข้อ้เสนอแนะว่า การท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการเยยีวยา ควรมี
การบูรณาการความรู้/ความร่วมมือจากหน่วยงาน/มิติต่าง ๆ โดยคณะฯ อาจเป็นแกนกลางในการ
ประสานงานด าเนินการ ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารมองปญัหา มคีวามรอบดา้นมากยิง่ขึน้ 
 

5.2 การบริหารบคุคลส าหรบัพนักงานเงินรายได้ 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จดัท า “ระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบรหิาร
บุคคลส าหรบัพนักงานเงนิรายได ้พ.ศ.2552” ลงวนัที ่20 มนีาคม 2552 โดยขอใหแ้ต่ละคณะฯ ด าเนินการ
วิเคราะห์อตัราก าลังลูกจ้าง จ าแนกประเภทลูกจ้าง เพื่อปรบัเปลี่ยนสถานภาพลุกจ้างหน่วยงาน เป็น
พนกังานเงนิรายได ้ซึง่ เรือ่งนี้ คณะฯ จะแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาพจิารณาด าเนินการต่อไป 
   
  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 
ปิดประชมุ เวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 

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

 
 


