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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองแจ้ง 

 ประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบในเรือ่งต่อไปนี้ 

1.1 อาจารยข์องคณะได้รบัรางวลั/ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ในชว่งครึง่ปีแรกของ พ.ศ.2551 มคีณาจารยข์องคณะฯ ไดร้บัรางวลั และเลื่อนต าแหน่งทาง

วชิาการ จ านวน 3 ทา่น คอื 
1) รศ.อภญิญา เวชยชยั ไดร้บัรางวลั “นกัสงัคมสงเคราะหด์เีดน่ ประเภทนกัสงัคม

สงเคราะหว์ชิาชพี ประจ าปี 2550” จากมลูนิธ ิศาสตราจารยป์กรณ์ องัศสุงิห์ ใน  
“วนัปกรณ์’51” วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2551  

 2) ผศ.ดร.เดชา สงัขวรรณ  ไดเ้ลื่อนต าแหน่งทางวชิาการเป็น “รองศาสตราจารย”์ 
 3) รศ.ศศพิฒัน์ ยอดเพชร ไดเ้ลื่อนต าแหน่งทางวชิาการเป็น “ศาสตราจารย”์ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 

1.2 นักศึกษาจากต่างประเทศมาฝึกภาคปฏิบติั/ศึกษาดงูานในประเทศไทย 
  San Diego State University (SDSU) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีม่สีญัญา
ความร่วมมอืทางวิชาการกบัคณะฯ มกี าหนดจะส่งนักศกึษาปรญิญาโทสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ จ านวน      
7 คน มาฝึกภาคปฏิบตัิในประเทศไทย ภายใต้การนิเทศงานและการประสานงานของคณะฯ เป็นเวลา       
3 สปัดาห ์ในเดอืนมถิุนายน 2551 ซึง่เรื่องนี้ คณะฯ ไดม้อบหมายใหฝ้า่ยวเิทศสมัพนัธ์ และฝา่ยการศกึษา
ภาคปฏบิตั ิประสานงานกบัหน่วยงานด้านสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม ทัง้ภาครฐัและเอกชน ทีม่ ี
ภารกจิตรงกบัความสนใจของนกัศกึษา ในการสง่นกัศกึษาจากต่างประเทศเขา้ฝึกภาคปฏบิตัติ่อไป 

1.3 การจดัเวทีวิชาการ IFSW 
   คณะฯ ได้มีข้อตกลงกบัคณะสงัคมสงเคราะห์และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิม    
พระเกยีรต,ิ  สมาคมนักสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์เพือ่รว่มจดัเวทวีชิาการ ในหวัขอ้เรื่อง (theme) “การสรา้งสงัคมทีน่่าอยู่ส าหรบักลุ่มคนทีม่คีวาม
หลากหลาย” ในวนัที ่30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด์ ถนนวภิาวดรีงัสติ ทัง้นี้เพื่อเป็นการ
ร่วมกจิกรรมกบั International Federation of Social Workers (IFSW) ทีจ่ดังานวนัสงัคมสงเคราะหโ์ลก 
ครัง้ที ่2 ในหวัขอ้หลกัว่า “Making the World of Difference” เมือ่วนัที ่15 เมษายน 2551  นอกจากนี้ ยงัจะ
พยายามรวมทมีนักสงัคมสงเคราะห์วชิาชพีจากหน่วยงานหลกั ๆ ในประเทศไทย ร่วมกนัจดักจิกรรมใด
กจิกรรมหนึ่งเพื่อหาทางออกของปญัหาความขดัแย้ง หรอืปญัหาที่เกดิขึน้จากความแตกต่างของคนไทย 
(วยั เพศ อาย ุความเชือ่ ฯลฯ) อกีดว้ย  โดย กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณให ้ในวงเงนิ 
1 ลา้นบาท  อนึ่ง  กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ (ในฐานะทีเ่ป็นผ่ายเลขานุการของงานนี้ ) จะพมิพโ์ปสเตอร์
รณรงคใ์หเ้หน็ความส าคญัของงานและศกัดิศ์รขีองวชิาชพีสงัคมสงเคราะหด์ว้ย  และจะมกีารขอลายเซน็จาก
นกัสงัคมสงเคราะหว์ชิาชพีและอาสาสมคัรว่าสนบัสนุน theme ดงักล่าว 
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 1.4 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ตามที ่คณะผูป้ระเมนิคุณภาพภายนอกของส านักรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการ 

ศกึษา (สมศ.) ไดม้าตรวจสอบคณุภาพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เมือ่วนัที ่27 กนัยายน – 22 ตุลาคม 2550 
นัน้ ผลการตรวจสอบ พบว่า มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มผีลการด าเนินงานในภาพรวมเฉลีย่ 4.65 คะแนน 
(จาก 5 คะแนน) ซึง่อยู่ในระดบั “ดมีาก” และมคีะแนนเป็นที ่2 เท่ากบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยา
เขตปตัตานี  มหาวิทยาลยัที่มคีะแนนเป็นอนัดบัที่ 1 คอื จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส่วนอนัดบัที่ 3 คือ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

 1.5 การกระจายความเส่ียงในการฝากเงินของคณะ    
  สบืเนื่องจากทีป่ระชมุกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(กบม.) มขีอ้เสนอแนะใหแ้ต่
ละหน่วยงานบรหิารความเสีย่งในการฝากเงนิของหน่วยงาน โดยเงนิฝากแต่ละบญัชไีม่ควรเกนิ 25 ล้าน
บาท หากเกนิกว่านัน้ ควรแยกหลายบญัชกีระจายฝากหลายธนาคาร  ซึง่ปจัจุบนั คณะฯ มเีงนิฝากสะสม
หลายบญัช ีรวมทัง้หมดแลว้ไม่เกนิ 25 ลา้นบาท แต่ทุกบญัชไีด้ฝากไวท้ี ่สหกรณ์ออมทรพัย ์มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ซึ่งทีใ่หด้อกเบี้ยสูงกว่าสถาบนัการเงนิขา้งนอก  อย่างไรกต็าม เรื่องนี้ จะพจิารณาถงึความ
เป็นไปไดใ้นการรวมหลาย ๆ บญัชเีขา้ดว้ยกนั และแบ่งไปฝากกบัสถาบนัการเงนิอื่น หรอืน าไปลงทุนทีใ่ห้
เงนิดงักล่าวเกดิดอกผลใหม้ากทีส่ดุโดยไมม่คีวามเสีย่งต ่าจากการลงทนุดงักล่าว 

 1.6 อาจารยล์าศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก    
  คณะฯ โดยการพจิารณากลัน่กรองจากภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ไดอ้นุมตัใิหอ้าจารย์
ประจ า ลาศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก ในปีการศกึษา 2551 (1 มถิุนายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2552) 
จ านวน 2 คน คอื    

1)  อ.มาด ีลิม่สกลุ ลาศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก สาขาการบรหิารสงัคม มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร ์ 

2)  อ.ป่ินหัย หนูนวล ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

อาจารย์ทัง้ 2 ท่าน ได้เรยีนรายวิชาระดบัปรญิญาเอกสาขาดังกล่าวครบแล้ว แต่ลาเพื่อท า
วทิยานิพนธ์เนื่องจากต้องทุ่มเทเวลาใหโ้ดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยงัมอีาจารยข์องคณะฯ อยู่ระหว่างการลา
ศกึษาระดบัปรญิญาเอก และใกลส้ าเรจ็การศกึษาแลว้ จ านวน 2 คน คอื ผศ.สริพิรรณ ศรมีชียั ศกึษาต่อใน
ระดบัปรญิญาเอก  ณ สถาบนั AIT และ อ.ธญัลกัษณ์ วีระสมบตัิ ศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก ณ The 
University of New South Wales ประเทศออสเตรเลยี 
 
 1.7 การจดังานมหกรรมนวตักรรมการส่งเสริมศกัยภาพคนพิการไทย 
  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ท าสัญญาความร่วมมือกบัส านักงานส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชวีิตคนพิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ในการจัดงาน “มหกรรม
นวตักรรมการสง่เสรมิศกัยภาพคนพกิารไทย” ในวนัที ่27-28 สงิหาคม 2551 ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ท่าพระจนัทร ์ การจดังานครัง้ เป็นการร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงาน และภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคน
พกิาร ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยถอืเป็นงานประจ าปีระดบัชาต ิในงานประกอบด้วยกจิกรรมดา้นวชิาการ 
เชน่ การสมัมนาวชิาการ การเสนอบทความ และรายงานการวจิยัเกีย่วกบัคนพกิาร การแขง่ขนัตอบปญัหา  
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และการแสดงต่าง ๆ โดยคนพกิาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขณะนี้ คณะฯ ไดต้ัง้กรรมการเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการจดังานแลว้ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 3/2551 

  การรบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่3/2551 เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2551  
 

 มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาใหแ้กไ้ขในหน้า 1 โดยเปลี่ยนหวัขอ้ “ผู้ไม่เขา้ประชุม” เป็น “ผูล้า
ประชมุ” จากนัน้ ทีป่ระชมุไดร้บัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่3/2551 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เร่ืองสืบเน่ือง 
 

3.1 การปรบั/จดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 
ประธานแจ้งว่า ตามที่กรรมการประจ าคณะฯ โดยการประชุมครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 

มกราคม 2551 ไดอ้นุมตัใิหโ้ครงการปรญิญาโท สาขาการพฒันาแรงงานและสวสัดกิาร จดัเกบ็คา่ธรรมเนียม 
ในอตัราภาคการศึกษาละ 3,000 บาท จากเดิมที่ไม่เคยจดัเก็บเลย และโครงการปริญญาโท สาขาการ
บรหิารและนโยบายสวสัดกิารสงัคม ปรบัอตัราคา่ธรรมเนียม จากเดมิทีจ่ดัเกบ็ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท 
เป็นภาคการศกึษาละ 4,000 บาท โดยเริม่จดัเกบ็อตัราใหม่ส าหรบันักศกึษาปีการศกึษา 2551 เป็นต้นไป 
นัน้ เนื่องจากคณะฯ ไมส่ามารถขออนุมตัติ่อมหาวทิยาลยัไดท้นัการจดัเกบ็อตัราค่าธรรมเนียมใหม่ในปีการ 
ศกึษา 2551 ดงันัน้ จงึขออนุมตัเิลื่อนไปจดัเกบ็อตัราค่าธรรมเนียมใหม่ส าหรบันักศกึษาปีการศกึษา 2552 
เป็นตน้ไปแทน 
  มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตักิารเลื่อนการจดัเกบ็อนัตราค่าธรรมเนียม
การศกึษาดงักล่าว จากปีการศกึษา 2551 เป็นการจดัเกบ็ส าหรบันกัศกึษาปีการศกึษา 2552 เป็นตน้ไป 

3.2 การขยายเวลาราชการของอาจารยผ์ู้เกษียณอาย ุ 
ตามทีก่รรมการประจ าคณะฯ โดยการประชุมครัง้ที ่2/2551 เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2551 ได้

เสนอมตเิกีย่วกบัการขยายเวลาราชการของอาจารยภ์าควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ทีค่รบก าหนดเกษยีณ 
อาย ุจ านวน 2 ทา่น คอื รศ.ดร.ทศันีย ์ลกัขณาภชินชชั และ รศ.ศศพิฒัน์ ยอดเพชร ต่อมหาวทิยาลยัไปแลว้
นัน้ เนื่องจาก รศ.ศศพิฒัน์ ยอดเพชร ไดเ้ลื่อนต าแหน่งทางวชิาการเป็น “ศาสตราจารย์” สภามหาวทิยาลยั 
โดยการประชุมครัง้ที ่4/2551 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2551 จงึมมีตใิหข้ยายเวลาราชการของ รศ.ศศพิฒัน์ 
ยอดเพชร จนถงึสิน้ปีงบประมาณทีม่อีายุครบ 65 ปีบรบิรูณ์ 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองพิจารณา 
 

4.1 ขออนุมติัค่าเป้าหมายตามตวับ่งช้ีคณุภาพการศึกษา 
 ตามทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดก้ าหนดใหม้กีารตรวจสอบคณุภาพการศกึษาของทุกคณะ/

หน่วยงานเป็นประจ าทกุปี โดยก าหนดตวับ่งชีต้ามแนวทางของส านักรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา (สมศ.) นัน้  ในปีการศกึษา 2550 (1 มถิุนายน 2550-31 พฤษภาคม 2551) มหาวทิยาลยั ได้
เปลีย่นแปลงตวับ่งชีใ้หม ่โดยใชแ้นวทางของส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) เป็นหลกั ผสมดว้ย
ตวับ่งชีข้อง สมศ. และตวับ่งชีข้องมหาวทิยาลยัเอง รวมเป็นทัง้หมด 9 องคป์ระกอบ จ านวน 71 ตวับ่งชี ้คอื  

 

องคป์ระกอบที ่ ดา้น จ านวนตวับ่งชี ้
1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 3 
2 การเรยีนการสอน 25 
3 กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศกึษา 3 
4 การวจิยั 8 
5 การบรกิารทางวชิาการแกส่งัคม 5 
6 การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 2 
7 การบรหิารและการจดัการ 12 
8 การเงนิและงบประมาณ 10 
9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 3 
 รวม 71 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประชุมครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2551 พจิารณาแลว้ มคีวามเหน็ใหป้ระเมนิ จ านวน 69 ตวับ่งชี ้โดยขอไม่ประเมนิตามตวับ่งชี้
ของมหาวทิยาลยั จ านวน 2 ตวับ่งชี ้คอื ตวับ่งชี้ที ่7.10 (สดัส่วนบุคลากรสาย ก ต่อจ านวนบุคลากรสาย
สนบัสนุน) และตวับ่งชีท้ี ่8.1.8 (สดัส่วนเงนิเดอืนบุคลากรสาย ก ต่อเงนิเดอืนสายสนับสนุน) เนื่องจากเป็น
ตวับ่งชีท้ีไ่มไ่ดบ้่งบอกทีช่ดัเจนถงึคุณภาพการศกึษา (สอดคลอ้งกบัมตทิีป่ระชุมผูแ้ทนคณะ/หน่วยงาน ดา้น
การประกนัคุณภาพการศกึษา เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2551) และไดจ้ดัท าค่าเป้าหมายตามตวับ่งชีคุ้ณภาพ
การศกึษา โดยพจิารณาจากค่าทีเ่กดิขึน้จรงิของตวับ่งชีน้ัน้ในปีทีผ่่านมา หรอืค่าเฉลี่ยของค่าทีเ่กดิขึน้จรงิ
ของตวับ่งชีน้ัน้ ๆ ใน 3 ปีทีผ่่านมา  ซึ่งค่าเป้าหมายตามตวับ่งชี้คุณภาพการศกึษาดงักล่าว มหาวทิยาลยั
ก าหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะฯ ด้วย ดังนัน้ จึงขอให้ที่ประชุมได้ โปรด
พจิารณา (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

 มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิหน็ชอบในการตัง้ค่าเป้าหมายตามตวับ่งชีด้งักล่าว 
โดยเสนอใหเ้พิม่ตวับ่งชีท้ีเ่ป็นอตัตลกัษณ์ของคณะฯ และบางตงับ่งชี ้ควรมกีารวดัในเชงิความเรยีง หรอืวดั
ในเชงิคณุภาพ อาจจะสะทอ้นคณุภาพการศกึษาไดช้ดัเจนกว่าการวดัในเชงิปรมิาณ 
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4.2 ขออนุมติังบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2552 
  ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) คณะฯ ไดป้ระมาณการรายรบั
จากรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ) จ านวน 8,130,500 บาท และได้จัดตัง้งบประมาณรายจ่าย จ านวน 
8,627,000 บาท ซึ่งเป็นการจดัตัง้งบประมาณในลกัษณะขาดดุล โดยงบจ านวนทีข่าดดุลนี้ น ามาจากเงนิ
สะสมทีป่ลอดภาระคา้งจ่ายและหกัหนี้สนิผกูจ่ายแลว้ จ านวน 496,500 บาท  
  ส าหรบัค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2552 นัน้ จ าแนก
ตามแผนงานหลกั/แผนงานรองไดด้งันี้ (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

แผนงาน จ านวน/บาท 

1.  แผนงานบรหิารและจดัการศกึษา                      -    

     1.1    แผนงานรองบรหิาร       3,982,600.00  

     1.2    แผนงานรองจดัการศกึษา       1,626,000.00  

     1.3    แผนงานรองพฒันาคณุภาพการศกึษา         786,700.00  

     1.4    แผนงานรองประกนัคณุภาพการศกึษา         150,000.00  

     1.5    แผนงานรองบรกิารวชิาการแกส่งัคม         385,000.00  

     1.6    แผนงานรองสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม กฬีา                      -    

     1.7    แผนงานรองกจิการนิสตินกัศกึษา         200,000.00  

     1.8    แผนงานรองทรพัยากรมนุษย ์       1,044,100.00  

     1.9    แผนงานรองสวสัดกิาร         252,600.00  

     1.10   ส ารองจ่าย                      -    

2.  แผนงานวจิยั         200,000.00  

รวมทัง้สิน้       8,627,000.00  

  ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบประมาณดงัต่อไปนี้ 
1) ขออนุมตัใิชเ้งนิสะสม จ านวน 496,500 บาท (รอ้ยละ 57.92) เพื่อน ามาตัง้เป็นรายได ้

ปีงบประมาณ 2552 
  2) ขออนุมตังิบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2552 
   จ านวน 8,627,000 บาท 
 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิให้ใช้เงนิสะสมน ามาตัง้เป็นรายได้ ปีงบ 
ประมาณ 2552 และอนุมตังิบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2552 ตาม
ขอ้เสนอขา้งตน้ 
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4.3 การเสนอช่ืออาจารยข์องคณะฯ เป็นกรรมการพิจารณากลัน่กรองบคุคล 
เข้าด ารงต าแหน่งอาจารย ์สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร ์

  งานบรหิารบุคคล กองการเจา้หน้าที ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดข้อใหค้ณะฯ เสนอรายชื่อ
ผูแ้ทนของคณะฯ ซึง่เป็นอาจารยป์ระจ า ต าแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ขึน้ไป และไม่ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร
ของมหาวทิยาลยัหรอืคณะ จ านวน 1 คน เขา้ไปเป็น “กรรมการกลัน่กรองบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์
สาขาสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร์”  ซึง่การเสนอรายชื่อผูแ้ทนดงักล่าว จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
กรรมการประจ าคณะฯ ด้วย   ในการนี้ คณะกรรมการบรหิาร ในการประชุมครัง้ที ่4/2551 เมื่อวนัที ่         
6 พฤษภาคม 2551 พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอ รศ.ปารชิาติ วลัยเสถียร เข้าไปเป็นกรรมการ
พจิารณากลัน่กรองบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร์ ในครัง้นี้ 

  มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติเหน็ชอบใหเ้สนอ รศ.ปารชิาต ิวลยัเสถยีร เขา้ไป
เป็นกรรมการพจิารณากลัน่กรองบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร์ 
ในครัง้นี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองอ่ืน ๆ  
 
 5.1 การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากพายไุซโคลนนารกี์ส ณ ประเทศพม่า 
 

  ประธานแจ้งว่า ตามทีป่ระเทศพม่า ได้ประสบมหนัตภยัจากพายุไซโคลนนาร์กสี เมื่อวนัที ่    
2 พฤษภาคม 2551 สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีตินับแสนคน และไรท้ีอ่ยู่อาศยัอกีจ านวนมากนัน้ เพื่อเป็นการมสี่วน
ร่วมในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัดงักล่าว คณะฯ จงึไดท้ าหนังสอืขอบรจิาคเครื่องอุปโภคบรโิภค  ยารกัษา
โรค และเงนิ จากคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ รวมทัง้รณรงค์ และขอบรจิาคจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ขณะนี้ มบีุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เริม่บรจิาคเขา้มาแล้ว เมื่อมจี านวนมากพอ จะรีบหาทางส่งไป
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัต่อไป 
 
  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 5.2 การตัง้ศนูยช่์วยเหลือนักศึกษาถกูล่วงละเมิดทางเพศ 
 

  ประธานแจง้ว่า จากกรณีอาจารยค์ณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ คนหนึ่งได้
ล่วงละเมนิทางเพศนกัศกึษาเมือ่เดอืนเมษายน 2551 มหาวทิยาลยัไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัปญัหา
ดงักล่าว โดยก าหนดนโยบาย และด าเนินการป้องกนัไม่ใหเ้กดิปญัหาขึน้อกีหลายมาตรการ เช่น การจดัท า
จรรยาบรรบุคลากร การปรบัปรุงห้องพกัอาจารย์และหอ้งเรยีนโดยการเจาะช่องติดกระจกเพื่อไม่ใหเ้กดิ
ความมิดชิด รวมทัง้เสนอให้มีการจัดตัง้ ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยขอให้       
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์เป็นคนด าเนินการ จงึความเหน็จากทีป่ระชมุเกีย่วกบัการจดัตัง้ศนูยด์งักล่าว 
 
  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า การจดัตัง้ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืนักศกึษาถูกล่วงละเมดิ
ทางเพศ ตอ้งเกีย่วขอ้งกบับุคคลหลายฝา่ยเนื่องจากตอ้งท างานในเชงิสหวชิาชพี  เช่น นักสงัคมสงเคราะห ์
นักกฎหมาย นักจติวทิยา รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนัน้ ยงัตอ้งพจิารณาถงึบทบาทหน้าทีข่อง
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ศูนย์ว่าควรจะเป็นอย่างไร และมคีวามแตกต่างอย่างไรจากหน่วยงาน/ศูนย์/มูลนิธิต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและ
องค์กรพฒันาเอกชนทีม่อียู่จ านวนมากในปจัจุบนั ดงันัน้ จงึควรมกีารศกึษาเรื่องนี้อย่างละเอยีดรอบคอบ 
หากจะจดัตัง้ ควรร่วมมอืกบัสมาคมวิชาชพี คอื สมาคมนักสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้นฯ หรอืเสนอให้เป็น
ภาระหน้าทีอ่ยา่งหนึ่งของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบันักศกึษาโดยตรงอยู่แลว้ งาน
กจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 5.3 การจดัสมัมนาทางวิชาการและบริการสงัคม 
 

  ประธานแจง้ว่า ในชว่งเดอืนพฤษภาคม 2551 คณะฯ โดยภาควชิาและโครงการต่าง ๆ จะจดั
สมัมนาทางวชิาการ และบรกิารสงัคม ดงันี้ 

1) โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสงัคม จะจัดสมัมนา
วชิาการประจ าปี 2551 เรื่อง "กลยุทธ์การสรา้งคุณภาพในองคก์รสวสัดกิารสงัคม"    
21 พฤษภาคม 2551 ณ ศนูยป์ระชมุสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ 

2) ภาควชิาการพฒันาชมุชน จะจดัสมัมนาวชิาการ  เรือ่ง "พ.ร.บ.สภาพฒันาพรรค
การเมอืง : ใครไดใ้ครเสยี?" 22 พฤษภาคม 2551 

3) สาขาสงัคมสงเคราะหท์างการศกึษา โดยการสนับสนุนจาก UNICEF จะจดัอบรมผูท้ า
งานด้านเด็กและเยาวชน เรื่อง "เทคนิคการช่วยเหลือทางสงัคมสงเคราะห์เด็ก และ
เยาวชน”. วนัที ่ 20-24 พฤษภาคม 2551 สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา ศนูยร์งัสติ 

4) คณะฯ ได้ร่วมกบัหน่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง จะจดัประชุมนักสงัคมสงเคราะห์ทัว่ประเทศ 
เนื่องในโอกาสวนัสงัคมสงเคราะหโ์ลก ครัง้ที ่2 เรือ่ง "มารว่มกนัสรา้งความเป็นสงัคมที่
มคีวามสุขบนโลกแห่งความหลากหลาย" 30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม มริาเคลิ  
แกรนด ์กทม. 

5) คณะฯ ได้ให้ความร่วมมือกบั ICSD ในการจัด ประชุมนานาชาติ เรื่อง “Social 
Development and Transition : Parts for Global Local Partnerships”  
ระหว่างวนัที ่26-28 พฤศจกิายน 2551 ณ ประเทศเนปาล โดย คณะฯ ไดส้นับสนุน
งบประมาณในการจดัสมัมนาครัง้นี้ จ านวน 1,400 US หรอืประมาณ 30,000 บาท  

   
  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
 5.4 การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาคณบดีด้านการประชาสมัพนัธ์ 
  ประธานแจง้ว่า ตามทีค่ณะฯ  มนีโยบายในการพฒันาคณะฯ ใหม้คีวามแขง็แกร่งทางวชิาการ 
มคีวามพรอ้มด้านต่าง ๆ รวมทัง้จดัหาอุปกรณ์ส าหรบัส่งเสรมิใหน้ักศกึษาเป็นบณัฑติทีม่คีุณภาพและจติ
อาสา ท าใหค้ณะฯ มสีมรรถนะในการบรกิารสงัคมอยา่งกวา้งขวาง สามารถเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลงทาง
สงัคม จงึเหน็ควรมกีารปรบัปรุงหลายด้าน  เช่น การปฏริูประบบการประชาสมัพนัธ์และสื่อสารกบัสงัคม 
และการพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปโครงการบรกิารสงัคม (ดา้นการฝึกอบรม 
งานวจิยั และใหค้ าปรกึษา)  ดงันัน้ จงึเสนอใหม้กีารแต่งตัง้ทีป่รกึษาคณบดจีากบุคคลภายนอก ทีม่ภีารกจิ
ชดัเจน มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัต าแหน่งทีไ่ด้รบั และพรอ้มทีจ่ะสละเวลาเพื่อช่วยเหลอืกจิการของคณะฯ 
โดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จ านวน 2 ต าแหน่ง คอื  1) ทีป่รกึษาด้านการประชาสมัพนัธ์และ
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สือ่สารสาธารณะ และ 2) ทีป่รกึษาดา้นการจดัท าโครงการบรกิารสงัคม  ซึง่เรือ่งนี้ เคยเสนอและไดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารแลว้ และจะน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณาจารยใ์นวนัที ่21 พฤษภาคม 2551 
อกีครัง้หนึ่ง 
 
  ทีป่ระชมุรบัทราบ และขอใหค้ณะฯ พจิารณาตามความเหมาะสม 
 
 5.5 การจดัตัง้องคก์รภาคประชาชน 
 

 นายชวรงค์ ลมิป์ปทัมปาณี, กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ตามทีไ่ด้ม ีพระราชบญัญตัสิภาองค์กร
ชมุชน พ.ศ.2551 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา และมผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 นัน้ ใน
การนี้ รฐับาลไดม้นีโยบายสง่เสรมิใหม้กีารจดัตัง้องคก์รภาคประชาชนดว้ย  ดงันัน้ จงึขอใหค้ณะฯ พจิารณา
ว่าควรเขา้ไปมบีทบาทในเรื่องอย่างไร เช่น การสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารจดัตัง้องคก์รชุมชน โดยการ
ศกึษาวจิยั การสรา้งองคค์วามรู ้และการอบรมเกีย่วกบัการองคก์รภาคประชาชน เป็นตน้ รวมทัง้การศกึษา
ผลกระทบของ พ.ร.บ. ฉบบัดงักล่าว 
  นางขนิษฐา เทวินทรภกัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิแจ้งว่า พระราชบญัญตัิส่งเสรมิการจัด
สวสัดกิารสงัคม ได้เปิดโอกาสใหม้กีารจดัตัง้องค์การสาธารณะประโยชน์ ไม่จ าเป็นต้องเป็นนิตบิุคคล จงึ
เสนอใหค้ณะฯ ได้ศกึษาวจิยั หรอืเชญิชวนใหน้ักศกึษาจดัท าวทิยานิพนธ์เกี่ยวกบัเรื่องนี้ โดยอาจขอทุน
สนับสนุนการท าวิจยั/วิทยานิพนธ์เกี่ยวกบัเรื่องนี้ได้จากกองทุน สสส. โดยอาจท าเป็นลักษณะ Action 
Research  
 
  ประธานไดข้อให ้รองคณบดฝี่ายวชิาการและวจิยั รองคณบดฝีา่ยวางแผน และหวัหน้าภาค
วชิาการพฒันาชมุชน รบัไปพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 
ปิดประชมุ เวลา 12.00 น. 
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