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เริม่ประชุมเวลา 9.30 น.  
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมไปตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรือ่งแจง้เพื่อทราบ 

 
 1.1 การจดังานวนัสถาปนาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ครบรอบ 54 ปี  
  ประธาน แจง้ว่า คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มกี าหนดจะจดังานวนัสถาปนาคณะ ครบ 
รอบปีที่ 54 ในวนัที่ 25 มกราคม 2551 โดยภาคเช้าจะมพีธิทีางศาสนา การปาฐกถาน า และการ
อภปิรายทางวชิาการ เรื่อง “มติคิวามหลากหลายของสวสัดกิารสงัคมไทย” ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการ
สมัมนากลุ่มย่อย โดยแบ่งออกเป็น 5 ห้อง เป็นการสมัมนาทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน คนพกิาร ผูสู้งอายุ แรงงาน และกระบวนการยุตธิรรมชุมชน นอกจากนี้ ยงัมกีจิกรรมต่าง ๆ 
เช่น การเชิญนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคกลาง เข้าร่วมตอบปญัหาสังคมชิงรางวลั การ
ประกวดนักเรยีนดเีด่นดา้นจติอาสา การแสดงนิทรรศการขององคก์รเครอืข่าย และออกรา้นจ าหน่าย
สนิคา้ เป็นตน้ ส่วนงานคนืสู่เหยา้ศษิยเ์ก่าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ ปีนี้จะงดไปก่อน เนื่องจากอยู่
ในช่วงของการไว้อาลยัในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราช
นครนิทร ์ 

ที่ประชุมรบัทราบ และเสนอแนะว่า การสมัมนาทางวชิาการ ควรเสรมิประเด็นใน
ภาวการณ์ต่าง ๆ เขา้ไปดว้ย เช่น  ภยัพบิตั,ิ ภาวะโลกรอ้น เป็นต้น ซึง่การจดังานครัง้นี้ ควรจะเขยีน
โครงการเสนองบประมาณสนบัสนุนจาก สสส. ดว้ย 

 
1.2 การเสนอช่ือผูส้มควรได้รบัปริญญากิตติมศกัด์ิ ปีการศึกษา 2550 
 ประธาน แจง้ว่า มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดเ้ปิดรบัรายชื่อผูส้มควรไดร้บัการพจิารณา

ให้ปริญญากิตติมศักดิ ์ประจ าปีการศึกษา 2550 ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าแผนกอิสระ ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย ์หวัหน้าหน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ 
สมาคมธรรมศาสตรฯ์ และสมาคมศษิยเ์ก่าของคณะ วทิยาลยั และแผนกอสิระ   โดยบุคคล/หน่วยงาน 
ที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อ จะต้องจดัท าประวตัิและผลงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งภายในวนัที ่  
18 มกราคม 2551  

 ส าหรบัผู้สมควรได้รบัการพิจารณาให้ปรญิญากิตติมศักดิน์ัน้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
สมควรแก่ปรญิญานัน้ และเป็นผู้ทรงเกียรต ิมคีุณธรรม ทัง้ต้องมคีุณสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื    
1)  มีผลงานทางวิชาการดีเด่น 2) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือการงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่
ประเทศชาตหิรอืนานาชาติ หรอืบ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคม 3) เป็นผู้ประกอบสมัมาอาชวีะประสบ
ความส าเรจ็อยา่งยิง่เป็นแบบอยา่งทีด่แีก่บุคคลอื่น 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 



 

 

3 

1.3 ผลการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาคณะ/มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2549 

1) ผลการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
 ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์ไดม้าตรวจสอบคุณภาพการศกึษา คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ปีการศกึษา 2549 เมื่อ
วนัที่ 10 สงิหาคม  2550   โดยแบ่งคุณภาพออกเป็น 7 มาตรฐาน 52 ตวับ่งชี้ คอื   1)  มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบณัฑติ  2) มาตรฐานด้านงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์  3)  มาตรฐานด้านการบรกิาร
วชิาการ  4) มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  5) มาตรฐานด้านการพฒันาสถาบนัและ
บุคลากร 6) มาตรฐานด้านหลกัสูตรและการเรยีนการสอน 7) มาตรฐานด้านการประกนัคุณภาพ
การศกึษา จากการตรวจสอบพบว่า คณะฯ มผีลการด าเนินงานตามตวับ่งชีท้ ัง้ 7 มาตรฐานเฉลีย่ 4.24 
คะแนน (จาก 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดบั “ด ีหรอื ได้มาตรฐาน” ตามเกณฑ์ของส านักงานรบัรอง
มาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการ ศกึษา (สมศ.)   

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

2) ผลการตรวจสอบคณุภาพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ประธาน แจ้งว่า คณะผู้ประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. ได้มาตรวจสอบ

คุณภาพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เมื่อวนัที่ 27 กันยายน – 22 ตุลาคม 2550 ตามมาตรฐาน 7 
มาตรฐาน โดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 7 กลุ่มคณะ/สาขา คือ 1) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2)  
วทิยาศาสตร์กายภาพ/ชวีภาพ  3) วศิวกรรมศาสตร์ 4) สถาปตัยกรรมศาสตร์  5) บรหิารธุรกิจ/
เศรษฐศาสตร์ 6) ศิลปกรรมศาสตร์ 7) สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ จากการตรวจสอบพบว่า 
มหาวทิยาลยัมผีลการด าเนินงานในภาพรวมเฉลีย่ 4.65 คะแนน (จาก 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดบั “ดี
มาก”   

ทีป่ระชุมรบัทราบ 

1.4 ผลการปฏิบติังานของคณะฯ ในรอบ 1 ปี (2550) 
  คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา รองคณบดีฝ่าย
การศกึษาภาคปฏบิตั ิและผูช่้วยคณบดฝีา่ยการนกัศกึษา ไดร้ายงานสรปุผลการปฏบิตังิานของคณะฯ 
ในรอบ 1 ปี คอื พ.ศ.2551 โดยสรุป คณะฯ มผีลการด าเนินงานที่โดดเด่นหลายเรื่อง เช่น การเป็น
เจ้าภาพหลักจัดสัมมนาทางวิชาการพฒันาชุมชนระดับชาติ ครัง้ที่ 1 และการจดั International 
Symposium เรื่อง “Sufficiency Economy, Participatory Development and Universities”, การ
จดัการฝึกภาคปฏบิตัใิหส้อดคล้องกบันโยบาย “ประโยชน์สามฝ่าย (triple gain)” คอื  ได้ประโยชน์
ทัง้ตวันกัศกึษาเอง  ชุมชน และหน่วยงานทีร่บันักศกึษาไปฝึกภาคปฏบิตั ิโดยเลอืกพืน้ที่ยุทธศาสตร ์
ได้แก่พื้นที่รอบศูนยก์ารศกึษาในส่วนภูมภิาค พื้นที่ประสบภยัสนึาม ิพื้นที่เน้นหนักขบัเคลื่อนพลงั
ชุมชนและพื้นที่ที่มกีารด าเนินงานตามนโยบายของรฐับาล ได้แก่ พื้นที่โครงการน าร่องยุทธศาสตร์
สงัคมไมท่อดทิง้กนั โดยคณะเน้นเรือ่งการจดัการความรูห้ลงัการฝึกภาคปฏบิตัแิลว้, ใหบ้รกิารเรือ่งท า
วจิยัเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัสวสัดกิารสงัคม โดยมผีลงานวจิยัของคณะที่
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ไดร้บัรางวลัยอดเยีย่มจากมหาวทิยาลยัและจาก สกว. จ านวน 2 เรื่อง, ในส่วนการบรกิารวชิาการแก่
สงัคม ไดม้กีารจดัตัง้ศูนยฝึ์กอบรมและบรกิารสงัคมขึน้มาอกี 1 ศูนย ์เพื่อใหบ้รกิารดา้นอบรม สมัมนา 
จดัการศกึษาดงูานแก่หน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัตัง้ศูนยย์ุทธศาสตรแ์ละวชิาการแรงงาน
นอกระบบ และศูนยศ์กึษาชุมชนและพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่, มกีารสมัมนาเพื่อปรบัปรุง
หลกัสูตรทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโท และยกร่างหลกัสูตรใหม่ระดบัปรญิญาโท เพื่อเตรยีม
ขยายโอกาสทางการศกึษาระดบัปรญิญาโทไปสู่ส่วนภูมภิาค คอื ศูนยล์ าปาง, การสนับสนุนกจิกรรม
นักศึกษา ทัง้กิจกรรมการพฒันาตนเอง การให้บรกิารแก่สงัคม เช่น โครงการเดินตามพ่อสานต่อ
ความพอเพยีง และสงัคมสงเคราะหส์ญัจร เป็นตน้, การประสานความสมัพนัธ ์และแลกเปลีย่นความรู้
ทางวชิาการกบัสถาบนัการศกึษา และองคก์รที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ เช่น  Taisho University, 
Japan College of Social Work , San Diego State University, มหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว และ
กระทรวงพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร สปป.ลาว เป็นตน้,  

ในส่วนการพฒันาบุคลากร คณะไดส้นบัสนุนใหบุ้คลากรศกึษาต่อ ฝึกอบรม และศกึษาดู
งานอย่างสม ่าเสมอ และส าหรบัการพฒันาทางกายภาพ ได้ตดิตัง้ระบบ LAN ทัง้ท่าพระจนัทร ์และ
ศูนยร์งัสติครบทุกพืน้ทแีลว้ มกีารปรบัปรุงส านักงานเลขานุการ ณ ศูนยร์งัสติ พรอ้มทัง้ได้เตรยีมการ
วางแผนปรบัปรุงห้องบรกิารและกจิกรรมนักศกึษา ศูนยร์งัสติ หอ้ง Common Room ห้องประชุม 
208 และหอ้งน ้านกัศกึษา ท่าพระจนัทร ์เป็นตน้  

ที่ประชุมรบัทราบ และเสนอแนะว่า การตัง้ Wireless LAN ที่สามารถเขา้ใช้ระบบ 
Internet โดยง่ายนัน้ ควรระวงัเรื่องการเจาะเขา้เครอืข่ายคอมพวิเตอรข์องคณะฯ ซึ่งอาจมขี้อมูล
เฉพาะ ดงันัน้ ควรจะตัง้รหสัผ่านไวด้ว้ย  
 

1.5 ผลการจดัประชุมสมัมนาทางวิชาการพฒันาชุมชนระดบัชาติ ครัง้ท่ี 1  
รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน แจง้ว่า คณะฯ โดยภาควชิา

การพฒันาชุมชน และเครอืข่ายทางวชิาการพฒันาชุมชน-พฒันาสงัคม จากสถาบันอุดมศึกษาทัว่
ประเทศ ได้จดัประชุมสมัมนาทางวชิาการพฒันาชุมชนระดบัชาต ิครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2550 เรื่อง 
“ขบัเคลื่อนงานพฒันาชุมชน เพื่อโลกอนาคต” เมื่อวนัที ่17-18 ธนัวาคม 2550 ณ อุทยานการเรยีนรู ้
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยพ์ทัยา  ในงาน มกีารปาฐกถาน า เรื่อง “งานพฒันาชุมชนภายใต้โลก
ยุคใหม่ขบัเคลื่อนเพื่อโลกอนาคต” โดย ฯพณฯ นายไพบูลย ์วฒันศริธิรรม รองนายกรฐัมนตรแีละ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์นอกจากนี้ ยงัมกีารอภปิรายเป็น
คณะ และการประชุมกลุ่มย่อยดา้นการพฒันาชุมชน-พฒันาสงัคม ในหวัขอ้ต่างๆ เช่น “ชุมชนไรพ้ลงั 
ฟ้ืนพลงัชุมชนด้วยงานพฒันาชุมชนอย่างไร, ชวนขงิแก่ในวงการพฒันาชุมชนวพิากษ์งานพฒันา
ชุมชนในโลกยุคใหม่, เศรษฐกิจพอเพยีงและวถิีชวีิตพอเพยีง” เป็นต้น ซึ่งการจดังานครัง้นี้ มี
คณาจารย์ และนักศึกษาด้านการพฒันาชุมชน-พฒันาสงัคม จากสถาบนัการศึกษา และองค์กรที่
เกีย่วขอ้ง ทัว่ประเทศ เขา้รว่มสมัมนา จ านวนประมาณ 200 คน 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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1.6 การปรบัโครงสร้างการบริหารของคณะ 
ประธานแจ้งว่า คณะฯ ได้ปรบัโครงสร้างการบริหารใหม่ เพื่อให้การบริหารงานมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยเพิม่ต าแหน่งรองคณบดฝี่ายการศกึษาภาคปฏบิตั ิเขา้มาอกี 1 ต าแหน่ง  
ท าให้ปจัจุบนั คณะฯ มรีองคณบด ี4 ต าแหน่ง คอื  รองคณบดฝี่ายบรหิาร รองคณบดฝี่ายวชิาการ
และวจิยั รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา และรองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั ินอกจากนี้ ยงัมี
ผูช้่วยคณบดอีกี 2 ต าแหน่ง คอื ผูช่้วยคณบดฝีา่ยการนกัศกึษา และผูช่้วยคณบดศีูนยล์ าปาง  

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

1.7 การเปล่ียนแปลงบคุลากรของคณะฯ 
ประธานแจ้งว่า พ.ศ.2550 คณะฯ มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรสายวิชาการ หลาย

ต าแหน่ง กล่าว คอื 
1) อาจารยเ์กษยีณอาย ุจ านวน 2 คน โดยไมข่อต่ออายรุาชการ คอื 
 1.1) รศ.ศกัดิศ์ร ีบรบิาลบรรพตเขตต ์ ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์  
 1.2) รศ.นงลกัษณ์ เอมประดษิฐ ์ ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์  
2) อาจารยถ์งึแก่กรรม จ านวน 1 คน คอื ผศ.พมิลพรรณ สุวรรณโถง ภาควชิาสงัคม

สงเคราะหศ์าสตร ์โดยถงึแก่กรรมดว้ยโรคมะเรง็ เมือ่วนัที่ 12 ตุลาคม 2550  
3) อาจารยบ์รรจใุหม ่จ านวน 5 คน คอื 
  ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์  
 3.1) น.ส.มาล ีจริวฒันานนท ์ สงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ, มธ. 

   3.2) น.ส.ปรยีานุช โชคธนวณชิย ์  สงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ, มธ.  
   3.3) น.ส.ปานรตัน์ นิ่มตลุง  สงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ, มธ.  
   3.4) น.ส.นงพงา มหามติร  สงัคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณัฑติ, มธ.  

  ภาควชิาการพฒันาชุมชน   
 3.5) น.ส.สรอ้ยมาศ รุง่มณ ี ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ, จฬุาฯ 

 

  ในจ านวน 5 คนนัน้ บรรจุไปปฏบิตัิงานที่ศูนยล์ าปาง จ านวน 1 ท่าน คอื น.ส.นงพงา 
มหามติร ส่วนทีเ่หลอืบรรจ ุและปฏบิตังิานทีก่รงุเทพฯ  ในการนี้ คณะฯ ไดแ้ต่งตัง้อาจารยอ์าวุโส เป็น
ทมีงานอาจารยท์ีป่รกึษาส าหรบัอาจารยใ์หม่เพื่อใหค้ าแนะน าด้านการสอนและดา้นอื่น ๆ จ านวน 3 
คน คอื รศ.ปารชิาต ิวลยัเสถยีร, รศ.อภญิญา เวชยชยั และ รศ.กติตยิา นรามาศ 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

1.8 การอนุมติัโอนเงินงบประมาณในแผนงานวิจยั ประจ าปี 2548 
  ประธานแจง้ว่า คณะฯ ไดอ้นุมตัโิอนเงนิงบประมาณในแผนงานวจิยั ประจ าปี 2548 เพื่อ
สมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวจิยั เรื่อง “การศึกษารูปแบบในการคุ้มครองช่วยเหลอืเหยื่ออาชญา 
กรรม” ที่ได้รบัจดัสรร จ านวน 797,000 แต่ใช้จ่ายไป 815,540.30 บาท เกินวงเงนิงบประมาณ 
จ านวน 18,540.30 บาท ซึ่งการโอนเงนิดงักล่าว ตามระเบยีบจะอยู่ในอ านาจของคณบด ีแต่ต้อง
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รายงานกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ และการด าเนินการครัง้นี้ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
ส านกัตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

1.9 การจดัตัง้ศนูยบ์ริการสงัคม 
  ประธานแจง้ว่า คณะฯ ได้จดัตัง้ศูนยบ์รกิารสงัคม จ านวน 1 ศูนย ์คอื ศูนย์ยุทธศาสตร์
วชิาการแรงงานนอกระบบ เพื่อสนบัสนุนดา้นวชิาการในการผลกัดนักฎหมายและนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัแรงงานนอกระบบ   โดยได้รบังบประมาณสนับสนุนจาก สสส.  จ านวนประมาณ 9 ล้านบาท ม ี
รศ.ศกัดิศ์ร ีบรบิาลบรรพตเขตต์ เป็นหวัหน้าศูนย ์และไดจ้ดัสมัมนาทางวชิาการเพื่อเปิดศูนยไ์ปแลว้ 
เมือ่วนัที ่17 ธนัวาคม 2550  
  รศ.ศกัดิศ์ร ีบรบิาลบรรพตเขตต ์กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิแจง้เพิม่เตมิว่า ศูนยย์ทุธศาสตร์
วชิาการแรงงานนอกระบบ มภีารกจิหลกัทีส่ าคญั 3 ประการ คอื การผลติงานวชิาการ เพื่อสนับสนุน
การผลกัดนันโยบายและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแรงงานนอกระบบ การสรา้งเครอืข่ายนักวชิาการแต่
ละภมูภิาค และการจดัท าระบบสารสนเทศดา้นแรงงานนอกระบบ (website base) ซึง่การท างานของ
ศูนย ์จะมกีารประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน แจง้ว่า ศูนยศ์กึษาชุมชนและ
พฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จดัตัง้ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยงัขาดองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ เช่น การจดัสวสัดิการชุมชน การดูแล
ผูส้งูอายโุดยชุมชน เป็นต้น ซึง่หากมชีุมชนทีเ่ป็นเครอืข่ายมกีารด าเนินการอย่างเขม้แขง็ จะสามารถ
เป็นสถานทีฝึ่กภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษาดว้ย โดยศูนยน์ี้ไดร้บัทุนสนบัสนุนเบือ้งต้นจากมลูนิธ ิConrad 
Adeneaur ประมาณ 200,000 บาท 

  ที่ประชุมให้การสนับสนุน การเปิดและด าเนินการของทัง้ 2 ศูนย์ดังกล่าว โดยให้
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิดงันี้ 
  1. การจดัตัง้ศูนย์ ควรมโีครงสร้าง  การด าเนินงาน แผนงาน/หลกัสูตร/กิจกรรม
อยา่งชดัเจน เช่น หลกัสตูรฝึกอบรม เป็นตน้ และมกีารด าเนินงานอย่างเป็นระบบ หากจะเลีย้งตวัเอง 
ควรมกีารสนบัสนุนจากสงัคมเขา้มารว่มดว้ย  
  2. ควรมกีารรว่มมอืกบัหน่วยงาน/องคก์รอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง/มภีารกจิคลา้ยกนั ทัง้ในเชงิ
ขอ้มลู และการด าเนินงาน เช่น สถาบนัพระปกเกลา้ ซึง่มวีทิยาลยัการปกครองส่วนทอ้งถิน่ และศูนย ์
บรกิารสงัคมของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ซึง่ท ารว่มกบัมหาวทิยาลยัชคิาโก เป็นตน้ 
  3. ควรเสนอโครงการเพื่อขอรบัทุนสนับสนุนในการด าเนินงานของศูนย ์หรอืในบาง
กจิกรรม/โครงการ จากหน่วยงานภาครฐั และเอกชน เช่น กองทุนส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม ซึง่มี
ทุนอยูป่ระมาณ 500 ลา้นบาท และพรอ้มทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมทีอ่ยู่ในขอบเขตภารกจิกองทุน 
เป็นตน้ 
  4. การจดัสวสัดกิารชุมชน ขอให้ระมดัระวงัในเรื่องการสนับสนุนระบบอุปถมัภ์ ซึ่ง
บางครัง้อาจเอือ้/ส่งผลในลกัษณะการซือ้ขายเสยีงในกรณมีกีารเลอืกตัง้ระดบัต่าง ๆ เป็นตน้ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่1/2550 
 

  การรบัรองรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครัง้ที ่
1/2550 เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2550  
 

  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีตริบัรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 1/2550  
โดยไมแ่กไ้ข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรือ่งสบืเนื่อง 
 

3.1 ผลการจดัประชุมนานาชาติ เร่ือง “Sufficiency Economy, Participatory 
Development, and Universities” 

  ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ได้ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, คณะ
บรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, Southeast Asian Ministers of Education Organization 
(SEAMEO), ส านักวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, UNESCO และ มหาวทิยาลยั British 
Columbia ประเทศแคนาดา ไดจ้ดังานประชุมสมัมนาระดบันานาชาต ิเรื่อง “Sufficiency Economy, 
Participatory Development, and Universities” เมือ่วนัที ่15-16 ธนัวาคม 2550 ณ โรงแรม Windsor 
Suites สุขุมวทิ กรุงเทพฯ นัน้   การประชุมสมัมนาดงักล่าว ไดส้ าเรจ็ลงดว้ยด ีโดยมผีูเ้ขา้ประชุมทัง้
ชาวไทยและต่างประเทศ รวมประมาณ 200 คน 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

3.2 การจดัตัง้ศนูยฝึ์กอบรมของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  ประธานแจ้งว่า คณะฯ ได้ด าเนินการจดัตัง้ “ศูนย์ฝึกอบรมของคณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร”์ เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมกีารจดัจา้งบุคลากรประจ าศูนย ์จ านวน 2 คน คอื ต าแหน่งผูจ้ดัการ 
และเจา้หน้าทีป่ระจ าศูนย ์มสี านกังานทีห่อ้ง สค. 503 ท่าพระจนัทร ์ซึง่การด าเนินงานของศูนยใ์นช่วง 
พ.ศ.2550 ถอืว่าประสบผลส าเรจ็อย่างยิง่ โดยศูนยฯ์ ไดจ้ดัฝึกอบรม/ประชุม/สมัมนาใหก้บัหน่วยงาน
ต่าง ๆ และให้บรกิารสงัคมไปแล้ว รวมทัง้หมด 16 ครัง้ มผีู้เข้าอบรมจากศูนย์ดงักล่าว ประมาณ 
1,000 คน  

ทีป่ระชุมรบัทราบ และเสนอแนะว่า กรณกีารจดัอบรม หากรว่มมอืกบัหอการคา้จงัหวดั 
กจ็ะสามารถขยายกจิกรรม และกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ 

3.3 การลาไปเพ่ิมพนูความรู้ทางวิชาการของคณาจารย ์
  ผศ.อญัมณ ีบรูณกานนท ์หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ แจง้ว่า ตามทีอ่าจารย์
ของคณะฯ จ านวน 2 คน ไดข้ออนุมตัลิาไปเพิม่พนูความรูท้างวชิาการ  โดยการเขยีนต ารา คอื 
  1) ผศ.ดร.ฐติพิร ศริพินัธ์ พนัธเสน อาจารยป์ระจ าภาควชิาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ 
กลุ่มช านาญการดา้นสงัคมสงเคราะหท์างการศกึษา ไดข้อลาราชการไปปฏบิตังิานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวชิาการ โดยการเขยีนต ารา เรื่อง “การวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อการเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงสงัคม” 
มรีะยะเวลาในการลา 1 ปีการศกึษา คอื ระหว่างวนัที ่1 มถุินายน 2549–31 พฤษภาคม 2550 
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  2) รศ.สุดสงวน สุธสีร  อาจารยป์ระจ าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์กลุ่มช านาญ
การด้านสงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุตธิรรม ได้ขอลาราชการไปปฏบิตังิานเพื่อเพิม่พูนความรู้
ทางวชิาการ โดยการเขยีนต ารา เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครวั (Family Violence)” มรีะยะเวลาใน
การลา 1 ปีการศกึษา คอื ระหว่างวนัที ่1 มถุินายน 2550–31 พฤษภาคม 2551 
  ขณะน้ี คณาจารยท์ัง้ 2 ท่าน ไดก้ลบัมาปฏบิตัริาชการแลว้ (โดย รศ.สุดสงวน สุธสีร ได้
กลบัมาปฏบิตัิราชการ ก่อนก าหนดการลา) อยู่ระหว่างการจดัท าต าราฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อคณะ/
มหาวทิยาลยัต่อไป 

ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองพิจารณา 
 

4.1 การขออนุมติัใช้งบค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ประธานแจ้งว่า ปจัจุบนั คณะฯ มเีงนิกองทุนการศึกษาเพื่อการพฒันามหาวิทยาลยั 

จ านวนประมาณ 13.3 ลา้นบาท ในการน้ี คณะฯ มคีวามประสงคข์ออนุมตัใิชเ้งนิกองทุนดงักล่าว เพื่อ
ปรบัปรงุและพฒันาพืน้ทีข่องคณะฯ ทัง้ท่าพระจนัทร ์และศูนยร์งัสติ จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ จ านวน 8,250,000 บาท คอื  

1)   โครงการปรบัปรุงพื้นที่ศูนยก์ารศกึษาและแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ท่าพระจนัทร์ โดย
การปรบัปรงุพืน้ทีห่อ้งสมดุเดมิ ชัน้ 4 ตกึคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ท่าพระจนัทร ์เป็นพืน้ทีส่ าหรบั
การศกึษาและแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้พรอ้มการตดิตัง้เฟอรน์ิเจอร ์ประกอบด้วยห้องประชุม/ห้องศกึษา
ขนาดเลก็ จ านวน 2-3 ห้อง และหอ้งโถงใหญ่ส าหรบัการอ่านหนังสอื และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ (Study 
room & Common room) ทีม่ชี ัน้หนังสอืหายาก และหนังสอืเฉพาะทางสงัคมสงเคราะห ์ไวบ้รกิาร
คณาจารยแ์ละนกัศกึษา งบประมาณ จ านวน 3,500,000 บาท  

2)   โครงการปรบัปรุงพื้นที่ศูนย์บรกิารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รงัสิต  โดยการ
ปรบัปรุงพื้นที่ห้องบรกิารนักศกึษา ชัน้ 1 ส านักงานเลขานุการ และพื้นทีใ่นการท ากจิกรรม ประชุม 
และแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องนักศกึษา ทีช่ ัน้ 4-5 ตกึคณะฯ ทีศู่นยร์งัสติ เช่น การท าป้ายชื่อ เคาน์เตอร ์
บุผนงั ทาส ีปพูืน้ ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ และเฟอรน์ิเจอร ์เป็นต้น  งบประมาณ จ านวน 1,250,000 
บาท  

3)   โครงการปรบัปรุงห้องประชุมคณะ ท่าพระจนัทร์ โดยการปรบัปรุงห้องประชุม 
สค.208 ท่าพระจนัทร์ ซึ่งมสีภาพทรุดโทรม ให้มสีภาพใหม่สวยงามเหมาะส าหรบัการใช้งานมาก
ยิง่ขึ้น โดยปรบัปรุง และตกแต่งผนัง เพดาน  ปูพื้น ติดตัง้ม่านปรบัแสง และไฟฟ้า เป็นต้น 
งบประมาณ จ านวน 1,100,000 บาท  

4)   โครงการปรบัปรุงห้องน ้านักศึกษาคณะ ท่าพระจนัทร์ โดยการปรบัปรุงห้องน ้า
นักศกึษาชาย/หญงิ ท่าพระจนัทร ์ทัง้ 4 ชัน้ เช่น โดยการปรบัปรุงระบบน ้าประปา ท่อน ้าทิ้ง/ท่อของ
เสยี ระบบไฟ การตกแต่งผนัง เพดาน ปูพื้น และติดตัง้สุขภณัฑ์ ถงับ าบดั เป็นต้น งบประมาณ 
2,400,000 บาท  
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิให้ใช้เงนิกองทุนการศึกษาฯ เพื่อ
ปรบัปรงุและพฒันาพืน้ทีข่องคณะฯ ทัง้ท่าพระจนัทร ์และศูนยร์งัสติ จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิ้น จ านวน 8,250,000 บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้ถือว่า การปรบัปรุง
ดงักล่าวเป็นเรือ่งจ าเป็นเรง่ด่วนทีจ่ะตอ้งด าเนินการ 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมไดเ้สนอแนะว่า เน่ืองจากปจัจุบนั ตกึคณะฯ ทีท่่าพระจนัทรม์สีภาพ
ทรดุโทรมมาก จงึขอใหค้ณะฯ วางแผนปรบัปรงุใหค้รบ ทัง้หอ้งพกัอาจารย ์หอ้งเรยีน หอ้งน ้าอาจารย ์
และส านกังานเลขานุการ เป็นตน้ โดยอาจทยอยปรบัปรงุตามงบประมาณทีม่อียู่ 
 

 4.2 การขออนุมติัปรบัอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการปริญญาโท  
ประธานแจ้งว่า โครงการปรญิญาโทภาคพเิศษของคณะ จ านวน 2 โครงการ ได้ขอ

อนุมตัปิรบัอตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา เน่ืองจากปจัจบุนั มภีาระค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ คอื  
1)   โครงการปริญญาโท สาขาการพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ ขออนุมัติเก็บ

ค่าธรรมเนียม ซึ่งที่ผ่านมายงัไม่เคยจดัเก็บเลย โดยขอเก็บในอตัราภาคการศึกษาละ 3,000 บาท 
ส าหรบันกัศกึษาปีการศกึษา 2551 เป็นตน้ไป 

2)   โครงการปรญิญาโท สาขาการบรหิารและนโยบายสวสัดกิารสงัคม ขออนุมตัปิรบั
อตัราค่าธรรมเนียม จากเดมิทีจ่ดัเกบ็ปีการศกึษาละ 4,000 บาท ซึง่จดัเกบ็มาตัง้แต่ปีการศกึษา 2540 
เป็นปีการศกึษาละ 8,000 บาท แบ่งเกบ็เป็น 2 ภาคการศกึษา ภาคละ 4,000 บาท โดยขอเริม่จดัเกบ็
อตัราใหมส่ าหรบันกัศกึษาปีการศกึษา 2551 เป็นตน้ไป 

การทีส่าขาการบรหิารและนโยบายสวสัดกิารสงัคม เกบ็อตัราค่าธรรมเนียมสูงกว่าสาขา
พฒันาแรงงานและสวสัดกิารนัน้ เนื่องจากหลกัสูตรก าหนดใหน้ักศกึษาต้องออกฝึกภาคปฏบิตั ิท าให้
มคี่าใชจ้า่ยในส่วนของการนิเทศงาน และสมัมนานกัศกึษาฝึกภาคปฏบิตัดิว้ย  

การขออนุมตัิปรบัอัตราค่าธรรมเนียมทัง้ 2 โครงการดงักล่าว ได้ผ่านการพิจารณา
กลัน่กรอง และใหค้วามเหน็ชอบในเบือ้งตน้ จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรกิารสงัคมของคณะฯ ครัง้ที ่
2/2550 เมือ่วนัที ่4 มถุินายน 2550 

 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัเกบ็ และเพิม่อตัราค่าธรรมเนียม
ของโครงปรญิญาโททัง้ 2 สาขาขา้งต้น และขอให้คณะฯ ศกึษา/จดัท ารายละเอยีดค่าใช้จ่ายแต่ละ
โครงการ และขอใหจ้ดัเกบ็ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนั หรอืเป็นมาตรฐานเดยีวกนั แต่หาก
มคีวามจ าเป็นต้องจดัเกบ็ในอตัราทีแ่ตกต่างกนั ก็ขอให้มกีารชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นกบัคณาจารย ์
และนกัศกึษาดว้ย  

 

4.3 การพิจารณาตวัช้ีวดัการปฏิบติัราชการของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
  รศ.ดร.วรวุฒ ิโรมรตันพนัธ์ รองคณบดฝี่ายวางแผนและพฒันา แจง้ว่า คณะฯ ได้จดัท า
แผนปฏบิตัริาชการ และตวัชี้วดัการปฏบิตัริาชการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2551 เพื่อเสนอ
มหาวทิยาลยัแลว้ โดยแบ่งตวัชีว้ดัออกเป็น 6 ดา้น แต่ละดา้นใหค้่าน ้าหนกัคะแนนดงันี้  
 
 



 

 

10 

  1) ดา้นผลการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน   รอ้ยละ 28 
  2) ดา้นเอกลกัษณ์และจดุเน้นของมหาวทิยาลยั    รอ้ยละ 8 
  3) ดา้นประสทิธผิล        รอ้ยละ 16 
  4) ดา้นคุณภาพ         รอ้ยละ 16 
  5) ดา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ    รอ้ยละ 16 
  6) ดา้นการพฒันาสถาบนั       รอ้ยละ 16 
 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัติวัชีว้ดั และค่าน ้าหนกัคะแนน การ
ปฏบิตัริาชการของคณะดงักล่าว 
 

4.4 การพิจารณากรอบอตัราก าลงัของคณะฯ 
  ประธานแจง้ว่า คณะฯ ไดจ้ดัท ากรอบอตัราก าลงั พ.ศ.2551-2554 เพื่อเตรยีมเสนอต่อ
มหาวทิยาลยั ตามเกณฑก์ารบรหิารงานบุคคลใหม่ ซึ่งมหาวทิยาลยัจะมอบอ านาจให้คณะฯ เป็นผู้
พจิารณาเอง ทัง้นี้ มหาวทิยาลยัจะเขา้มาเกี่ยวขอ้งเฉพาะการจดัจา้งบุคลากรที่มากกว่ากรอบอตัรา 
ก าลงัทีก่ าหนดไว ้ปจัจบุนั คณะฯมอีตัราก าลงับุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ทุกประเภท (ขา้ราชการ 
พนกังาน ลกูจา้ง) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั รวมจ านวน 56 คน ประกอบดว้ย  
  1. ส านกังานเลขานุการ และศูนยป์ฏบิตักิารสงัคมสงเคราะหค์ลองจัน่ จ านวน 37 คน 

2. โครงการปรญิญาโทภาคพเิศษ จ านวน 5 โครงการ รวมจ านวน 14 คน 
3. ศูนยบ์รกิารสงัคม จ านวน 6 ศูนย ์(รวมศูนยศ์กึษาชุมชนฯ ทีจ่ะจดัตัง้ใหม ่และยงั

ไมไ่ดจ้า้งบุคลากร) จ านวน 5 คน 
 

อตัราก าลงัที่มอียู่ดงักล่าว เมื่อวเิคราะห์แล้ว หากมกีารขยายงานอย่างเต็มที่ เช่น การ
ปรบัเปลี่ยนศูนย์เด็กเล็กคลองจัน่ เป็นศูนยบ์รกิารวชิาการด้านผู้สูงอายุ การจดัตัง้โครงการบรกิาร
สงัคม (โครงการแม่) การจดัตัง้ศูนยว์จิยั และศูนยศ์กึษาชุมชนฯ ยงัขาดอตัราก าลงัอกี จ านวน 12 
อตัรา  ดงันัน้ จงึขออนุมตัเิพิม่กรอบอตัราก าลงัทีย่งัขาดอยูเ่พื่อเสนอมหาวทิยาลยัไปก่อน ส่วนการจดั
จา้งบุคลากรตามกรอบอตัราก าลงัทีเ่พิม่ขึน้นัน้ จะพจิารณาตามความจ าเป็นอกีครัง้หนึ่ง  

 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัท ากรอบอตัราก าลงั และการขอ
อนุมตัเิพิม่กรอบดงักล่าว โดยหากจะมกีารบรรจุ/จดัจ้างบุคลากรเพิม่ ขอให้มกีารวเิคราะห์เหตุผล
ความจ าเป็นอกีครัง้หนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

 1. การก าหนดตารางประชุมกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ 
ล่วงหน้า ตลอดทัง้ปี เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย และการเตรยีมประชุมต่อไป 
 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติก าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ า
คณะฯ ในเชา้วนัศุกรส์ปัดาหท์ีส่องของเดอืนเวน้เดอืนนบัจากการประชุมครัง้แรก (มกราคม 2551) คอื 
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ครัง้ที ่ วนั – เดอืน 
2 วนัศุกรท์ี ่14 มนีาคม 2551 
3 วนัศุกรท์ี ่9 พฤษภาคม 2551 (วนัพชืมงคล) 
4 วนัศุกรท์ี ่11 กรกฎาคม 2551 
5 วนัศุกรท์ี ่12 กนัยายน 2551 
6 วนัศุกรท์ี ่14 พฤศจกิายน 2551 

 

  ตารางการประชุมดงักล่าว กรณีมเีรื่องจ าเป็นทีจ่ะต้องพจิารณาเร่งด่วน อาจเชญิประชุม
เป็นกรณีเศษได้ หรอืหากถงึวนันัดหมาย แต่ไม่มวีาระจ าเป็นที่จะต้องพจิารณา กข็อใหเ้ลื่อนออกไป
เป็นการประชุมตามก าหนดครัง้ถดัไป 

 2. การประชุมพิจารณารายช่ือผูส้มควรได้รบัปริญญากิตติมศกัด์ิ 
  ประธานแจง้ว่า ตามทีม่หาวทิยาลยั ไดข้อใหค้ณะฯ พจิารณาเสนอรายชื่อผูส้มควรไดร้บั
ปรญิญากติติมศกัดิ ์ประจ าปีการศึกษา 2550 ภายในวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2551 นัน้ กรณีมผีู้เสนอ
รายชื่อผู้สมควรได้รบัปรญิญากิตติมศกัดิจ์ากคณะฯ จะขอเชญิกรรมการประชุมพิจารณาเป็นการ
เฉพาะในวนัศุกรท์ี ่15 กุมภาพนัธ ์2551 

  ทีป่ระชุมรบัทราบ 

ปิดประชุม เวลา 12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดวงพร จนัทรม์ณ,ี สมชาย ไมตร,ี นิตยา ทองสุขด ี: บนัทกึ/พมิพ ์
ผศ.ดร.จติต ิมงคลชยัอรญัญา : ตรวจ 

 


