รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ครัง้ ที่ 4/2551
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม 208 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
---------------------ผู้เข้าประชุม
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3. รศ.ศักดิ ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (รองคณบดีฝา่ ยบริหาร)
4. รศ.ดร.วรวุฒ ิ โรมรัตนพันธ์ (รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา)
5. รศ.ระพีพรรณ คาหอม (รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั )ิ
6. รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม (หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน)
7. รศ.ศักดิ ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์
8. รศ.อภิญญา เวชยชัย
9. รศ.ดร.นฤมล นิราทร
10. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
11. ดร.ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ ์
12. นางนภา เศรษฐกร
13. นายชวรงค์ ลิมป์ปทั มปาณี
14. นางดวงพร จันทร์มณี
15. นางนิตยา ทองสุขดี
16. นายสมชาย ไมตรี
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ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ (หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ศ.ยุพา วงศ์ไชย
นางสาวศรีสว่าง พัววงศ์
่ แพทย์
นางปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์
ศาสตราภิชาน นพ.พิชติ สุวรรณประกร
นางอุบล หลิมสกุล
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

เริม่ ประชุมเวลา 9.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ง

ประธานได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบในเรือ่ งต่อไปนี้
1.1 อาจารย์ของคณะได้รบั รางวัล/ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ในช่วงครึง่ ปี แรกของ พ.ศ.2551 มีคณาจารย์ของคณะฯ ได้รบั รางวัล และเลื่อนตาแหน่งทาง
วิชาการ จานวน 3 ท่าน คือ
1) รศ.อภิญญา เวชยชัย ได้รบั รางวัล “นักสังคมสงเคราะห์ดเี ด่น ประเภทนักสังคม
สงเคราะห์วชิ าชีพ ประจาปี 2550” จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสงิ ห์ ใน
“วันปกรณ์’51” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
2) ผศ.ดร.เดชา สังขวรรณ ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการเป็ น “รองศาสตราจารย์”
3) รศ.ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการเป็ น “ศาสตราจารย์”
ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.2 นักศึกษาจากต่างประเทศมาฝึ กภาคปฏิ บตั ิ /ศึกษาดูงานในประเทศไทย
San Diego State University (SDSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีม่ สี ญ
ั ญา
ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ มีกาหนดจะส่งนักศึกษาปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน
7 คน มาฝึ กภาคปฏิบตั ิในประเทศไทย ภายใต้การนิเทศงานและการประสานงานของคณะฯ เป็ นเวลา
3 สัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน 2551 ซึง่ เรื่องนี้ คณะฯ ได้มอบหมายให้ฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ และฝา่ ยการศึกษา
ภาคปฏิบตั ิ ประสานงานกับหน่ วยงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีม่ ี
ภารกิจตรงกับความสนใจของนักศึกษา ในการส่งนักศึกษาจากต่างประเทศเข้าฝึกภาคปฏิบตั ติ ่อไป

1.3 การจัดเวที วิชาการ IFSW
คณะฯ ได้ม ีข ้อตกลงกับ คณะสังคมสงเคราะห์แ ละสวัส ดิการ มหาวิทยาลัย หัว เฉีย วเฉลิม
พระเกียรติ, สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง
่
ของมนุษย์ เพือ่ ร่วมจัดเวทีวชิ าการ ในหัวข้อเรื่อง (theme) “การสร้างสังคมทีน่ ่ าอยู่สาหรับกลุ่มคนทีม่ คี วาม
หลากหลาย” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรงั สิต ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ
ร่วมกิจกรรมกับ International Federation of Social Workers (IFSW) ทีจ่ ดั งานวันสังคมสงเคราะห์โลก
ครัง้ ที่ 2 ในหัวข้อหลักว่า “Making the World of Difference” เมือ่ วันที่ 15 เมษายน 2551 นอกจากนี้ ยังจะ
พยายามรวมทีมนักสังคมสงเคราะห์วชิ าชีพจากหน่ วยงานหลัก ๆ ในประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งเพื่อหาทางออกของปญั หาความขัดแย้ง หรือปญั หาที่เกิดขึน้ จากความแตกต่างของคนไทย
(วัย เพศ อายุ ความเชือ่ ฯลฯ) อีกด้วย โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จดั สรรงบประมาณให้ ในวงเงิน
1 ล้านบาท อนึ่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (ในฐานะทีเ่ ป็ นผ่ายเลขานุ การของงานนี้ ) จะพิมพ์โปสเตอร์
รณรงค์ให้เห็นความสาคัญของงานและศักดิ ์ศรีของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ดว้ ย และจะมีการขอลายเซ็นจาก
นักสังคมสงเคราะห์วชิ าชีพและอาสาสมัครว่าสนับสนุน theme ดังกล่าว
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1.4

ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษามหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามที่ คณะผูป้ ระเมินคุณภาพภายนอกของสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (สมศ.) ได้มาตรวจสอบคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 27 กันยายน – 22 ตุลาคม 2550
นัน้ ผลการตรวจสอบ พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลีย่ 4.65 คะแนน
(จาก 5 คะแนน) ซึง่ อยู่ในระดับ “ดีมาก” และมีคะแนนเป็ นที่ 2 เท่ากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปตั ตานี มหาวิทยาลัยที่มคี ะแนนเป็ นอันดับที่ 1 คือ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ส่ว นอันดับ ที่ 3 คือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.5 การกระจายความเสี่ยงในการฝากเงิ นของคณะ
สืบเนื่องจากทีป่ ระชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กบม.) มีขอ้ เสนอแนะให้แต่
ละหน่ วยงานบริหารความเสีย่ งในการฝากเงินของหน่ วยงาน โดยเงินฝากแต่ละบัญชีไม่ควรเกิน 25 ล้าน
บาท หากเกินกว่านัน้ ควรแยกหลายบัญชีกระจายฝากหลายธนาคาร ซึง่ ปจั จุบนั คณะฯ มีเงินฝากสะสม
หลายบัญชี รวมทัง้ หมดแล้วไม่เกิน 25 ล้านบาท แต่ทุกบัญชีได้ฝากไว้ท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งทีใ่ ห้ดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินข้างนอก อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ จะพิจารณาถึงความ
เป็ นไปได้ในการรวมหลาย ๆ บัญชีเข้าด้วยกัน และแบ่งไปฝากกับสถาบันการเงินอื่น หรือนาไปลงทุนทีใ่ ห้
เงินดังกล่าวเกิดดอกผลให้มากทีส่ ดุ โดยไม่มคี วามเสีย่ งต่าจากการลงทุนดังกล่าว

1.6 อาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
คณะฯ โดยการพิจารณากลันกรองจากภาควิ
่
ชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้อนุ มตั ใิ ห้อาจารย์
ประจา ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในปี การศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2552)
จานวน 2 คน คือ
1) อ.มาดี ลิม่ สกุล ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารสังคม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
2) อ.ปิ่ น หัย หนู น วล ลาศึก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาพัฒ นศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ทงั ้ 2 ท่าน ได้เรียนรายวิชาระดับปริญญาเอกสาขาดังกล่าวครบแล้ว แต่ลาเพื่อทา
วิทยานิพนธ์เนื่องจากต้องทุ่มเทเวลาให้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ของคณะฯ อยู่ระหว่างการลา
ศึกษาระดับปริญญาเอก และใกล้สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 2 คน คือ ผศ.สิรพิ รรณ ศรีมชี ยั ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ณ สถาบัน AIT และ อ.ธัญลักษณ์ วีระสมบัติ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ The
University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
1.7

การจัดงานมหกรรมนวัตกรรมการส่งเสริ มศักยภาพคนพิ การไทย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ทาสัญญาความร่ ว มมือกับ ส านั กงานส่งเสริม และพัฒ นา
คุณ ภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ ในการจัด งาน “มหกรรม
นวัตกรรมการส่งเสริมศักยภาพคนพิการไทย” ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ การจัดงานครัง้ เป็ นการร่วมมือกันระหว่างหน่ วยงาน และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับคน
พิการ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยถือเป็ นงานประจาปี ระดับชาติ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมด้านวิชาการ
เช่น การสัมมนาวิชาการ การเสนอบทความ และรายงานการวิจยั เกีย่ วกับคนพิการ การแข่งขันตอบปญั หา
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และการแสดงต่าง ๆ โดยคนพิการ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ขณะนี้ คณะฯ ได้ตงั ้ กรรมการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดงานแล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2551
การรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาให้แก้ไขในหน้ า 1 โดยเปลี่ยนหัวข้อ “ผู้ไม่เข้าประชุม ” เป็ น “ผูล้ า
ประชุม” จากนัน้ ทีป่ ระชุมได้รบั รองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่ อง

3.1 การปรับ/จัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาโครงการปริ ญญาโทภาคพิ เศษ
ประธานแจ้งว่ า ตามที่กรรมการประจ าคณะฯ โดยการประชุม ครัง้ ที่ 1/2551 เมื่อวัน ที่ 4
มกราคม 2551 ได้อนุมตั ใิ ห้โครงการปริญญาโท สาขาการพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม
ในอัตราภาคการศึกษาละ 3,000 บาท จากเดิมที่ไม่เคยจัดเก็บเลย และโครงการปริญญาโท สาขาการ
บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ปรับอัตราค่าธรรมเนียม จากเดิมทีจ่ ดั เก็บ ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
เป็ นภาคการศึกษาละ 4,000 บาท โดยเริม่ จัดเก็บอัตราใหม่สาหรับนักศึกษาปี การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
นัน้ เนื่องจากคณะฯ ไม่สามารถขออนุ มตั ติ ่อมหาวิทยาลัยได้ทนั การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ในปี การ
ศึกษา 2551 ดังนัน้ จึงขออนุ มตั เิ ลื่อนไปจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใหม่สาหรับนักศึกษาปี การศึกษา 2552
เป็ นต้นไปแทน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารเลื่อนการจัดเก็บอันตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาดังกล่าว จากปี การศึกษา 2551 เป็ นการจัดเก็บสาหรับนักศึกษาปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
3.2

การขยายเวลาราชการของอาจารย์ผ้เู กษี ยณอายุ
ตามทีก่ รรมการประจาคณะฯ โดยการประชุมครัง้ ที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ได้
เสนอมติเกีย่ วกับการขยายเวลาราชการของอาจารย์ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทีค่ รบกาหนดเกษียณ
อายุ จานวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช และ รศ.ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร ต่อมหาวิทยาลัยไปแล้ว
นัน้ เนื่องจาก รศ.ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร ได้เลื่อนตาแหน่ งทางวิชาการเป็ น “ศาสตราจารย์” สภามหาวิทยาลัย
โดยการประชุมครัง้ ที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 จึงมีมติให้ขยายเวลาราชการของ รศ.ศศิพฒ
ั น์
ยอดเพชร จนถึงสิน้ ปี งบประมาณทีม่ อี ายุครบ 65 ปี บริบรู ณ์
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิ จารณา

4.1 ขออนุมตั ิ ค่าเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพการศึกษา
ตามทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กาหนดให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของทุกคณะ/
หน่วยงานเป็ นประจาทุกปี โดยกาหนดตัวบ่งชีต้ ามแนวทางของสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) นัน้ ในปี การศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550-31 พฤษภาคม 2551) มหาวิทยาลัย ได้
เปลีย่ นแปลงตัวบ่งชีใ้ หม่ โดยใช้แนวทางของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็ นหลัก ผสมด้วย
ตัวบ่งชีข้ อง สมศ. และตัวบ่งชีข้ องมหาวิทยาลัยเอง รวมเป็ นทัง้ หมด 9 องค์ประกอบ จานวน 71 ตัวบ่งชี้ คือ
องค์ประกอบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ด้าน
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
การเรียนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
การวิจยั
การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

จานวนตัวบ่งชี้
3
25
3
8
5
2
12
10
3
71

คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา โดยการประชุ ม ครัง้ ที่ 1/2551 เมื่อ วัน ที่ 2
พฤษภาคม 2551 พิจารณาแล้ว มีความเห็นให้ประเมิน จานวน 69 ตัวบ่งชี้ โดยขอไม่ประเมินตามตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัย จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ท่ี 7.10 (สัดส่วนบุคลากรสาย ก ต่อจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุน) และตัวบ่งชีท้ ่ี 8.1.8 (สัดส่วนเงินเดือนบุคลากรสาย ก ต่อเงินเดือนสายสนับสนุ น ) เนื่องจากเป็ น
ตัวบ่งชีท้ ไ่ี ม่ได้บ่งบอกทีช่ ดั เจนถึงคุณภาพการศึกษา (สอดคล้องกับมติทป่ี ระชุมผูแ้ ทนคณะ/หน่ วยงาน ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551) และได้จดั ทาค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพ
การศึกษา โดยพิจารณาจากค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงของตัวบ่งชีน้ นั ้ ในปี ทผ่ี ่านมา หรือค่าเฉลี่ยของค่าทีเ่ กิดขึน้ จริง
ของตัวบ่งชีน้ นั ้ ๆ ใน 3 ปี ทผ่ี ่านมา ซึ่งค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัย
กาหนดให้ต้องผ่ า นความเห็น ชอบจากกรรมการประจ าคณะฯ ด้ว ย ดังนัน้ จึง ขอให้ท่ีป ระชุม ได้ โปรด
พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในการตัง้ ค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชีด้ งั กล่าว
โดยเสนอให้เพิม่ ตัวบ่งชีท้ เ่ี ป็ นอัตตลักษณ์ของคณะฯ และบางตังบ่งชี้ ควรมีการวัดในเชิงความเรียง หรือวัด
ในเชิงคุณภาพ อาจจะสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ชดั เจนกว่าการวัดในเชิงปริมาณ
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4.2 ขออนุมตั ิ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน ประจาปี งบประมาณ 2552
ปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) คณะฯ ได้ประมาณการรายรับ
จากรายได้หน่ ว ยงาน (งบพิเ ศษ) จ านวน 8,130,500 บาท และได้จ ัด ตัง้ งบประมาณรายจ่ า ย จ านวน
8,627,000 บาท ซึ่งเป็ นการจัด ตัง้ งบประมาณในลักษณะขาดดุล โดยงบจานวนทีข่ าดดุลนี้ นามาจากเงิน
สะสมทีป่ ลอดภาระค้างจ่ายและหักหนี้สนิ ผูกจ่ายแล้ว จานวน 496,500 บาท
สาหรับคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน ปี งบประมาณ 2552 นัน้ จาแนก
ตามแผนงานหลัก/แผนงานรองได้ดงั นี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
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 แผนงานรองกิจการนิสติ นักศึกษา
1.8 แผนงานรองทรัพยากรมนุษย์
1.9 แผนงานรองสวัสดิการ
1.10 สารองจ่าย
2. แผนงานวิจยั
รวมทัง้ สิน้

จานวน/บาท
3,982,600.00
1,626,000.00
786,700.00
150,000.00
385,000.00
200,000.00
1,044,100.00
252,600.00
200,000.00
8,627,000.00

ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณดังต่อไปนี้
1) ขออนุ มตั ใิ ช้เงินสะสม จานวน 496,500 บาท (ร้อยละ 57.92) เพื่อนามาตัง้ เป็ นรายได้
ปี งบประมาณ 2552
2) ขออนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจาปี งบประมาณ 2552
จานวน 8,627,000 บาท
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิให้ใช้เงินสะสมนามาตัง้ เป็ นรายได้ ปี งบ
ประมาณ 2552 และอนุ มตั งิ บประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน ประจาปี งบประมาณ 2552 ตาม
ข้อเสนอข้างต้น
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4.3

การเสนอชื่ออาจารย์ของคณะฯ เป็ นกรรมการพิ จารณากลันกรองบุ
่
คคล
เข้าดารงตาแหน่ งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

งานบริหารบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอให้คณะฯ เสนอรายชื่อ
ผูแ้ ทนของคณะฯ ซึง่ เป็ นอาจารย์ประจา ตาแหน่ ง “รองศาสตราจารย์” ขึน้ ไป และไม่ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหาร
ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ จานวน 1 คน เข้าไปเป็ น “กรรมการกลันกรองบุ
่
คคลเข้าดารงตาแหน่ งอาจารย์
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์” ซึง่ การเสนอรายชื่อผูแ้ ทนดังกล่าว จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
กรรมการประจาคณะฯ ด้วย
ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2551 เมื่อวันที่
6 พฤษภาคม 2551 พิจ ารณาแล้ว เห็นสมควรให้เ สนอ รศ.ปาริช าติ วลัย เสถีย ร เข้า ไปเป็ น กรรมการ
พิจารณากลันกรองบุ
่
คคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ในครัง้ นี้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร เข้าไป
เป็ นกรรมการพิจารณากลันกรองบุ
่
คคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุ ษย์ศาสตร์
ในครัง้ นี้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส ณ ประเทศพม่า

ประธานแจ้งว่า ตามทีป่ ระเทศพม่า ได้ประสบมหันตภัยจากพายุไซโคลนนาร์กสี เมื่อวันที่
2 พฤษภาคม 2551 ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ นับแสนคน และไร้ทอ่ี ยู่อาศัยอีกจานวนมากนัน้ เพื่อเป็ นการมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยดังกล่าว คณะฯ จึงได้ทาหนังสือขอบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษา
โรค และเงิน จากคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ รวมทัง้ รณรงค์ และขอบริจาคจากหน่ วยงานต่าง ๆ
ขณะนี้ มีบุคคลและหน่ วยงานต่า ง ๆ เริม่ บริจาคเข้ามาแล้ว เมื่อมีจานวนมากพอ จะรีบหาทางส่งไป
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.2

การตัง้ ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาถูกล่วงละเมิ ดทางเพศ

ประธานแจ้งว่า จากกรณีอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนหนึ่งได้
ล่วงละเมินทางเพศนักศึกษาเมือ่ เดือนเมษายน 2551 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับปญั หา
ดังกล่าว โดยกาหนดนโยบาย และดาเนินการป้องกันไม่ให้เกิดปญั หาขึน้ อีกหลายมาตรการ เช่น การจัดทา
จรรยาบรรบุคลากร การปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องเรียนโดยการเจาะช่องติดกระจกเพื่อไม่ให้เกิด
ความมิด ชิด รวมทัง้ เสนอให้ม ีก ารจัด ตัง้ ศูน ย์ช่ ว ยเหลือนั ก ศึก ษาที่ถูก ล่ ว งละเมิด ทางเพศ โดยขอให้
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็ นคนดาเนินการ จึงความเห็นจากทีป่ ระชุมเกีย่ วกับการจัดตัง้ ศูนย์ดงั กล่าว
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การจัดตัง้ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ต้องเกีย่ วข้องกับบุคคลหลายฝา่ ยเนื่องจากต้องทางานในเชิงสหวิชาชีพ เช่น นักสังคมสงเคราะห์
นักกฎหมาย นักจิตวิทยา รวมทัง้ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนัน้ ยังต้องพิจารณาถึงบทบาทหน้าทีข่ อง
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ศูนย์ว่าควรจะเป็ นอย่างไร และมีความแตกต่างอย่างไรจากหน่ วยงาน/ศูนย์/มูลนิธิต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและ
องค์กรพัฒนาเอกชนทีม่ อี ยู่จานวนมากในปจั จุบนั ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ
หากจะจัดตัง้ ควรร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ คือ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ เป็ นต้น ฯ หรือเสนอให้เป็ น
ภาระหน้าทีอ่ ย่างหนึ่งของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับนักศึกษาโดยตรงอยู่แล้ว งาน
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.3

การจัดสัมมนาทางวิ ชาการและบริ การสังคม

ประธานแจ้งว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2551 คณะฯ โดยภาควิชาและโครงการต่าง ๆ จะจัด
สัมมนาทางวิชาการ และบริการสังคม ดังนี้
1) โครงการปริญญาโทสาขาการบริห ารและนโยบายสวัส ดิการสัง คม จะจัด สัม มนา
วิชาการประจาปี 2551 เรื่อง "กลยุทธ์การสร้างคุณภาพในองค์กรสวัสดิการสังคม"
21 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
2) ภาควิชาการพัฒนาชุมชน จะจัดสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง "พ.ร.บ.สภาพัฒนาพรรค
การเมือง : ใครได้ใครเสีย?" 22 พฤษภาคม 2551
3) สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา โดยการสนับสนุ นจาก UNICEF จะจัดอบรมผูท้ า
งานด้านเด็กและเยาวชน เรื่อง "เทคนิคการช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์เด็ก และ
เยาวชน”. วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2551 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ศูนย์รงั สิต
4) คณะฯ ได้ร่วมกับหน่ ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง จะจัดประชุมนักสังคมสงเคราะห์ทวประเทศ
ั่
เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง "มาร่วมกันสร้างความเป็ นสังคมที่
มีความสุขบนโลกแห่งความหลากหลาย" 30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม มิราเคิล
แกรนด์ กทม.
5) คณะฯ ได้ใ ห้ความร่ว มมือกับ ICSD ในการจัด ประชุม นานาชาติ เรื่อง “Social
Development and Transition : Parts for Global Local Partnerships”
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 ณ ประเทศเนปาล โดย คณะฯ ได้สนับสนุ น
งบประมาณในการจัดสัมมนาครัง้ นี้ จานวน 1,400 US หรือประมาณ 30,000 บาท
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.4

การแต่งตัง้ ที่ ปรึกษาคณบดีด้านการประชาสัมพันธ์
ประธานแจ้งว่า ตามทีค่ ณะฯ มีนโยบายในการพัฒนาคณะฯ ให้มคี วามแข็งแกร่งทางวิชาการ
มีความพร้อมด้านต่าง ๆ รวมทัง้ จัดหาอุปกรณ์ สาหรับส่งเสริมให้นักศึกษาเป็ นบัณฑิต ทีม่ คี ุณภาพและจิต
อาสา ทาให้คณะฯ มีสมรรถนะในการบริการสังคมอย่างกว้างขวาง สามารถเป็ นผูน้ าในการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคม จึงเห็นควรมีการปรับปรุงหลายด้าน เช่น การปฏิรูประบบการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับสังคม
และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ วยงานต่าง ๆ ในรูปโครงการบริการสังคม (ด้านการฝึ กอบรม
งานวิจยั และให้คาปรึกษา) ดังนัน้ จึงเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณบดีจากบุคคลภายนอก ทีม่ ภี ารกิจ
ชัดเจน มีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับตาแหน่ งทีไ่ ด้รบั และพร้อมทีจ่ ะสละเวลาเพื่อช่วยเหลือกิจการของคณะฯ
โดยไม่หวังผลประโยชน์ ตอบแทนใด ๆ จานวน 2 ตาแหน่ ง คือ 1) ทีป่ รึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และ
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สือ่ สารสาธารณะ และ 2) ทีป่ รึกษาด้านการจัดทาโครงการบริการสังคม ซึง่ เรือ่ งนี้ เคยเสนอและได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว และจะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณาจารย์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
อีกครัง้ หนึ่ง
ทีป่ ระชุมรับทราบ และขอให้คณะฯ พิจารณาตามความเหมาะสม
5.5

การจัดตัง้ องค์กรภาคประชาชน

นายชวรงค์ ลิมป์ปทั มปาณี, กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ตามทีไ่ ด้ม ี พระราชบัญญัตสิ ภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 นัน้ ใน
การนี้ รัฐบาลได้มนี โยบายส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรภาคประชาชนด้วย ดังนัน้ จึงขอให้คณะฯ พิจารณา
ว่าควรเข้าไปมีบทบาทในเรื่องอย่างไร เช่น การสนับสนุ นและส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรชุมชน โดยการ
ศึกษาวิจยั การสร้างองค์ความรู้ และการอบรมเกีย่ วกับการองค์ก รภาคประชาชน เป็ นต้น รวมทัง้ การศึกษา
ผลกระทบของ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว
นางขนิษฐา เทวิน ทรภักติ กรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒ ิ แจ้งว่ า พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ได้เปิ ดโอกาสให้มกี ารจัดตัง้ องค์การสาธารณะประโยชน์ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นนิตบิ ุคคล จึง
เสนอให้คณะฯ ได้ศกึ ษาวิจยั หรือเชิญชวนให้นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยอาจขอทุน
สนับสนุ น การทาวิจยั /วิทยานิ พนธ์เ กี่ย วกับเรื่องนี้ ได้จากกองทุน สสส. โดยอาจทาเป็ นลักษณะ Action
Research
ประธานได้ขอให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั รองคณบดีฝา่ ยวางแผน และหัวหน้าภาค
วิชาการพัฒนาชุมชน รับไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ปิ ดประชุม เวลา 12.00 น.
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