รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ครัง้ ที่ 1/2551
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 208 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
--------------------------------------ผูเ้ ข้าประชุม
1. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ประธาน
2. รศ.ศักดิ ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (รองคณบดีฝา่ ยบริหาร)
กรรมการ
3. รศ.ดร.วรวุฒ ิ โรมรัตนพันธ์ (รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา)
กรรมการ
4. รศ.ระพีพรรณ คาหอม (รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั )ิ
กรรมการ
5. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ (หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
กรรมการ
6. รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม (หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน)
กรรมการ
7. ศ.ยุพา วงศ์ไชย
กรรมการ
8. รศ.ศักดิ ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์
กรรมการ
9. รศ.ดร.นฤมล นิราทร
กรรมการ
10. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
กรรมการ
11. ดร. ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ ์
กรรมการ
12. ศาสตราภิชาน นพ.พิชติ สุวรรณประกร
กรรมการ
13. นางปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์
กรรมการ
14. นางอุบล หลิมสกุล
กรรมการ
15. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการ
16. นายชวรงค์ ลิมป์ปทั มปาณี
กรรมการ
17. น.ส.นพพนา เจริญธรรม (แทน นางนภา เศรษฐกร)
กรรมการ
18. นางดวงพร จันทร์มณี
เลขานุการ
19. นางนิตยา ทองสุขดี
ผูช้ ่วยเลขานุการ
20. นายสมชาย ไมตรี
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั
2. รศ.อภิญญา เวชยชัย
3. นางสาวศรีสว่าง พัววงศ์
่ แพทย์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. อ.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(ลาประชุม)
(ลาประชุม)
(ลาประชุม)

ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา
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เริม่ ประชุมเวลา 9.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี
ประธาน แจ้งว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีกาหนดจะจัดงานวันสถาปนาคณะ ครบ
รอบปี ท่ี 54 ในวันที่ 25 มกราคม 2551 โดยภาคเช้าจะมีพธิ ที างศาสนา การปาฐกถานา และการ
อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “มิตคิ วามหลากหลายของสวัสดิการสังคมไทย” ส่วนภาคบ่ายจะเป็ นการ
สัมมนากลุ่ มย่อย โดยแบ่งออกเป็ น 5 ห้อ ง เป็ นการสัมมนาทางวิชาการในเรื่อ งเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน คนพิการ ผูส้ ูงอายุ แรงงาน และกระบวนการยุตธิ รรมชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมต่าง ๆ
เช่น การเชิญ นัก เรียนจากโรงเรียนต่ างๆ ในภาคกลาง เข้าร่ ว มตอบปญั หาสัง คมชิง รางวัล การ
ประกวดนักเรียนดีเด่นด้านจิตอาสา การแสดงนิทรรศการขององค์กรเครือข่าย และออกร้านจาหน่ าย
สินค้า เป็นต้น ส่วนงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีน้ีจะงดไปก่อน เนื่องจากอยู่
ในช่ ว งของการไว้อ าลัยในการสิ้น พระชนม์ของสมเด็จ พระเจ้า พี่นางเธอกรมหลวงนราธิว าสราช
นครินทร์
ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า การสัมมนาทางวิชาการ ควรเสริมประเด็นใน
ภาวการณ์ต่าง ๆ เข้าไปด้วย เช่น ภัยพิบตั ,ิ ภาวะโลกร้อน เป็ นต้น ซึง่ การจัดงานครัง้ นี้ ควรจะเขียน
โครงการเสนองบประมาณสนับสนุนจาก สสส. ด้วย
1.2 การเสนอชื่อผูส้ มควรได้รบั ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ ปี การศึกษา 2550
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับรายชื่อผูส้ มควรได้รบั การพิจารณา
ให้ ป ริญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2550 ซึ่ง ผู้ ม ีส ิท ธิเ สนอชื่อ ได้ แ ก่ กรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย อธิก ารบดี รองอธิก ารบดี คณบดี หัว หน้ า แผนกอิ ส ระ ผู้ อ านวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าหน่ วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะเทียบเท่าคณะ
สมาคมธรรมศาสตร์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าของคณะ วิทยาลัย และแผนกอิสระ โดยบุคคล/หน่ วยงาน
ที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อ จะต้องจัดทาประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่ง ภายในวันที่
18 มกราคม 2551
ส าหรับ ผู้ส มควรได้รบั การพิจารณาให้ปริญ ญากิต ติมศัก ดิ ์นัน้ ต้อ งเป็ นผู้ท รงคุ ณวุ ฒ ิ
สมควรแก่ปริญญานัน้ และเป็ นผู้ทรงเกียรติ มีคุณธรรม ทัง้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1) มีผ ลงานทางวิชาการดีเ ด่ น 2) เป็ นผู้ป ฏิบ ัติห น้ าที่ หรือ การงานที่เ ป็ นประโยชน์ อ ย่า งยิง่ แก่
ประเทศชาติหรือนานาชาติ หรือบาเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม 3) เป็ นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะประสบ
ความสาเร็จอย่างยิง่ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่บุคคลอื่น
ทีป่ ระชุมรับทราบ

3
1.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะ/มหาวิ ทยาลัย ปี การศึกษา 2549
1)

ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประธาน แจ้ง ว่ า คณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้มาตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2550 โดยแบ่งคุณภาพออกเป็ น 7 มาตรฐาน 52 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ 3) มาตรฐานด้านการบริการ
วิชาการ 4) มาตรฐานด้านการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม 5) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 6) มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 7) มาตรฐานด้านการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา จากการตรวจสอบพบว่า คณะฯ มีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีท้ งั ้ 7 มาตรฐานเฉลีย่ 4.24
คะแนน (จาก 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับ “ดี หรือ ได้มาตรฐาน” ตามเกณฑ์ของสานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการ ศึกษา (สมศ.)
ทีป่ ระชุมรับทราบ
2)

ผลการตรวจสอบคุณภาพมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธาน แจ้งว่า คณะผู้ประเมินคุ ณภาพภายนอกของ สมศ. ได้มาตรวจสอบ
คุณ ภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน – 22 ตุ ล าคม 2550 ตามมาตรฐาน 7
มาตรฐาน โดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็ น 7 กลุ่มคณะ/สาขา คือ 1) วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ 2)
วิทยาศาสตร์ก ายภาพ/ชีวภาพ 3) วิศวกรรมศาสตร์ 4) สถาปตั ยกรรมศาสตร์ 5) บริหารธุรกิจ /
เศรษฐศาสตร์ 6) ศิล ปกรรมศาสตร์ 7) สัง คมศาสตร์ / มนุ ษ ยศาสตร์ จากการตรวจสอบพบว่ า
มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงานในภาพรวมเฉลีย่ 4.65 คะแนน (จาก 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับ “ดี
มาก”
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.4 ผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะฯ ในรอบ 1 ปี (2550)
คณบดี รองคณบดีฝ่ ายบริห าร รองคณบดีฝ่า ยวางแผนและพัฒ นา รองคณบดีฝ่า ย
การศึกษาภาคปฏิบตั ิ และผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา ได้รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านของคณะฯ
ในรอบ 1 ปี คือ พ.ศ.2551 โดยสรุป คณะฯ มีผลการดาเนินงานที่โดดเด่นหลายเรื่อง เช่น การเป็ น
เจ้า ภาพหลัก จัด สัม มนาทางวิช าการพัฒ นาชุ ม ชนระดับ ชาติ ครัง้ ที่ 1 และการจัด International
Symposium เรื่อง “Sufficiency Economy, Participatory Development and Universities”, การ
จัดการฝึกภาคปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบาย “ประโยชน์ สามฝ่าย (triple gain)” คือ ได้ประโยชน์
ทัง้ ตัวนักศึกษาเอง ชุมชน และหน่ วยงานทีร่ บั นักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบตั ิ โดยเลือกพืน้ ที่ยุทธศาสตร์
ได้แก่พ้นื ที่รอบศูนย์การศึกษาในส่วนภูมภิ าค พื้นที่ประสบภัยสึนามิ พื้นที่เน้ นหนักขับเคลื่อนพลัง
ชุมชนและพื้นที่ท่มี กี ารดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ พื้นที่โครงการนาร่องยุทธศาสตร์
สังคมไม่ทอดทิง้ กัน โดยคณะเน้นเรือ่ งการจัดการความรูห้ ลังการฝึกภาคปฏิบตั แิ ล้ว, ให้บริการเรือ่ งทา
วิจยั เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม โดยมีผลงานวิจยั ของคณะที่
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ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มจากมหาวิทยาลัยและจาก สกว. จานวน 2 เรื่อง, ในส่วนการบริการวิชาการแก่
สังคม ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมและบริการสังคมขึน้ มาอีก 1 ศูนย์ เพื่อให้บริการด้านอบรม สัมมนา
จัดการศึกษาดูงานแก่หน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตัง้ ศูนย์ยุทธศาสตร์และวิชาการแรงงาน
นอกระบบ และศูนย์ศกึ ษาชุมชนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ , มีการสัมมนาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรทัง้ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และยกร่างหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท เพื่อเตรียม
ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาโทไปสู่ส่วนภูมภิ าค คือ ศูนย์ลาปาง, การสนับสนุ นกิจกรรม
นักศึกษา ทัง้ กิจกรรมการพัฒนาตนเอง การให้บริการแก่ สงั คม เช่น โครงการเดินตามพ่อสานต่อ
ความพอเพียง และสังคมสงเคราะห์สญ
ั จร เป็นต้น, การประสานความสัมพันธ์ และแลกเปลีย่ นความรู้
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เช่น Taisho University,
Japan College of Social Work , San Diego State University, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สปป.ลาว เป็นต้น,
ในส่วนการพัฒนาบุคลากร คณะได้สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดู
งานอย่างสม่าเสมอ และสาหรับการพัฒนาทางกายภาพ ได้ตดิ ตัง้ ระบบ LAN ทัง้ ท่าพระจันทร์ และ
ศูนย์รงั สิตครบทุกพืน้ ทีแล้ว มีการปรับปรุงสานักงานเลขานุ การ ณ ศูนย์รงั สิต พร้อมทัง้ ได้เตรียมการ
วางแผนปรับปรุงห้องบริการและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รงั สิต ห้อง Common Room ห้องประชุม
208 และห้องน้านักศึกษา ท่าพระจันทร์ เป็นต้น
ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า การตัง้ Wireless LAN ที่สามารถเข้าใช้ระบบ
Internet โดยง่ายนัน้ ควรระวังเรื่องการเจาะเข้าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ซึ่งอาจมีข้อมูล
เฉพาะ ดังนัน้ ควรจะตัง้ รหัสผ่านไว้ดว้ ย
1.5 ผลการจัดประชุมสัมมนาทางวิ ชาการพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครัง้ ที่ 1
รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน แจ้งว่า คณะฯ โดยภาควิชา
การพัฒนาชุมชน และเครือข่ายทางวิชาการพัฒนาชุมชน-พัฒนาสังคม จากสถาบันอุดมศึกษาทัว่
ประเทศ ได้จดั ประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2550 เรื่อง
“ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เพื่อโลกอนาคต” เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2550 ณ อุทยานการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา ในงาน มีการปาฐกถานา เรื่อง “งานพัฒนาชุมชนภายใต้โลก
ยุคใหม่ขบั เคลื่อนเพื่อโลกอนาคต” โดย ฯพณฯ นายไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายเป็ น
คณะ และการประชุมกลุ่มย่อยด้านการพัฒนาชุมชน-พัฒนาสังคม ในหัวข้อต่างๆ เช่น “ชุมชนไร้พลัง
ฟื้ นพลังชุมชนด้วยงานพัฒนาชุมชนอย่างไร, ชวนขิงแก่ในวงการพัฒนาชุมชนวิพากษ์งานพัฒนา
ชุมชนในโลกยุคใหม่, เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชวี ิต พอเพียง” เป็ นต้น ซึ่งการจัดงานครัง้ นี้ มี
คณาจารย์ และนักศึก ษาด้านการพัฒนาชุมชน-พัฒนาสังคม จากสถาบันการศึกษา และองค์กรที่
เกีย่ วข้อง ทัวประเทศ
่
เข้าร่วมสัมมนา จานวนประมาณ 200 คน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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1.6 การปรับโครงสร้างการบริ หารของคณะ
ประธานแจ้ง ว่ า คณะฯ ได้ป รับ โครงสร้า งการบริห ารใหม่ เพื่อ ให้ก ารบริห ารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเพิม่ ตาแหน่ งรองคณบดีฝ่ายการศึกษาภาคปฏิบตั ิ เข้ามาอีก 1 ตาแหน่ ง
ทาให้ปจั จุบนั คณะฯ มีรองคณบดี 4 ตาแหน่ ง คือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจยั รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา และรองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ยังมี
ผูช้ ่วยคณบดีอกี 2 ตาแหน่ ง คือ ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา และผูช้ ่วยคณบดีศูนย์ลาปาง
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.7 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรของคณะฯ
ประธานแจ้ง ว่ า พ.ศ.2550 คณะฯ มีก ารเปลี่ย นแปลงบุ ค ลากรสายวิช าการ หลาย
ตาแหน่ง กล่าว คือ
1) อาจารย์เกษียณอายุ จานวน 2 คน โดยไม่ขอต่ออายุราชการ คือ
1.1) รศ.ศักดิ ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1.2) รศ.นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2) อาจารย์ถงึ แก่กรรม จานวน 1 คน คือ ผศ.พิมลพรรณ สุวรรณโถง ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ โดยถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2550
3) อาจารย์บรรจุใหม่ จานวน 5 คน คือ
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3.1) น.ส.มาลี จิรวัฒนานนท์
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, มธ.
3.2) น.ส.ปรียานุช โชคธนวณิชย์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, มธ.
3.3) น.ส.ปานรัตน์ นิ่มตลุง
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, มธ.
3.4) น.ส.นงพงา มหามิตร
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, มธ.
ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
3.5) น.ส.สร้อยมาศ รุง่ มณี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาฯ
ในจานวน 5 คนนัน้ บรรจุไปปฏิบตั ิงานที่ศูนย์ลาปาง จานวน 1 ท่าน คือ น.ส.นงพงา
มหามิตร ส่วนทีเ่ หลือบรรจุ และปฏิบตั งิ านทีก่ รุงเทพฯ ในการนี้ คณะฯ ได้แต่งตัง้ อาจารย์อาวุโส เป็ น
ทีมงานอาจารย์ทป่ี รึกษาสาหรับอาจารย์ใหม่เพื่อให้คาแนะนาด้านการสอนและด้านอื่น ๆ จานวน 3
คน คือ รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร, รศ.อภิญญา เวชยชัย และ รศ.กิตติยา นรามาศ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.8 การอนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณในแผนงานวิ จยั ประจาปี 2548
ประธานแจ้งว่า คณะฯ ได้อนุมตั โิ อนเงินงบประมาณในแผนงานวิจยั ประจาปี 2548 เพื่อ
สมทบเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการวิจยั เรื่อง “การศึกษารูปแบบในการคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่ออาชญา
กรรม” ที่ได้รบั จัดสรร จานวน 797,000 แต่ใช้จ่ายไป 815,540.30 บาท เกินวงเงินงบประมาณ
จานวน 18,540.30 บาท ซึ่งการโอนเงินดังกล่าว ตามระเบียบจะอยู่ในอานาจของคณบดี แต่ต้อง
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รายงานกรรมการประจาคณะฯ เพื่อทราบ และการดาเนินการครัง้ นี้ เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของ
สานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.9 การจัดตัง้ ศูนย์บริ การสังคม
ประธานแจ้งว่า คณะฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์บริการสังคม จานวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ยุทธศาสตร์
วิชาการแรงงานนอกระบบ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในการผลักดันกฎหมายและนโยบายทีเ่ กี่ยวข้อง
กับแรงงานนอกระบบ โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจาก สสส. จานวนประมาณ 9 ล้านบาท มี
รศ.ศักดิ ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ เป็ นหัวหน้าศูนย์ และได้จดั สัมมนาทางวิชาการเพื่อเปิ ดศูนย์ไปแล้ว
เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2550
รศ.ศักดิ ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ แจ้งเพิม่ เติมว่า ศูนย์ยทุ ธศาสตร์
วิชาการแรงงานนอกระบบ มีภารกิจหลักทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ การผลิตงานวิชาการ เพื่อสนับสนุ น
การผลักดันนโยบายและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ การสร้างเครือข่ายนักวิชาการแต่
ละภูมภิ าค และการจัดทาระบบสารสนเทศด้านแรงงานนอกระบบ (website base) ซึง่ การทางานของ
ศูนย์ จะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน แจ้งว่า ศูนย์ศกึ ษาชุมชนและ
พัฒนาองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จัดตัง้ ขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ที่ย งั ขาดองค์ค วามรู้ใ นเชิง วิชาการ เช่น การจัด สวัส ดิการชุม ชน การดูแ ล
ผูส้ งู อายุโดยชุมชน เป็นต้น ซึง่ หากมีชุมชนทีเ่ ป็ นเครือข่ายมีการดาเนินการอย่างเข้มแข็ง จะสามารถ
เป็นสถานทีฝ่ ึกภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาด้วย โดยศูนย์น้ีได้รบั ทุนสนับสนุนเบือ้ งต้นจากมูลนิธ ิ Conrad
Adeneaur ประมาณ 200,000 บาท
ที่ป ระชุ ม ให้ก ารสนับ สนุ น การเปิ ด และด าเนิ น การของทัง้ 2 ศู น ย์ด ัง กล่ า ว โดยให้
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมดังนี้
1. การจัดตัง้ ศูนย์ ควรมีโครงสร้าง การดาเนิน งาน แผนงาน/หลักสูตร/กิจกรรม
อย่างชัดเจน เช่น หลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น และมีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ หากจะเลีย้ งตัวเอง
ควรมีการสนับสนุนจากสังคมเข้ามาร่วมด้วย
2. ควรมีการร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง/มีภารกิจคล้ายกัน ทัง้ ในเชิง
ข้อมูล และการดาเนินงาน เช่น สถาบันพระปกเกล้า ซึง่ มีวทิ ยาลัยการปกครองส่วนท้องถิน่ และศูนย์
บริการสังคมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึง่ ทาร่วมกับมหาวิทยาลัยชิคาโก เป็นต้น
3. ควรเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุ นในการดาเนินงานของศูนย์ หรือในบาง
กิจกรรม/โครงการ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึง่ มี
ทุนอยูป่ ระมาณ 500 ล้านบาท และพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุ นกิจกรรมทีอ่ ยู่ในขอบเขตภารกิจกองทุน
เป็นต้น
4. การจัดสวัสดิการชุมชน ขอให้ระมัดระวังในเรื่องการสนับสนุ นระบบอุปถัมภ์ ซึ่ง
บางครัง้ อาจเอือ้ /ส่งผลในลักษณะการซือ้ ขายเสียงในกรณีมกี ารเลือกตัง้ ระดับต่าง ๆ เป็นต้น
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2550
การรับรองรายงานการประชุม กรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครัง้ ที่
1/2550 เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2550
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2550
โดยไม่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.1 ผลการจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง “Sufficiency Economy, Participatory
Development, and Universities”
ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ได้ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, คณะ
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Southeast Asian Ministers of Education Organization
(SEAMEO), สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , UNESCO และ มหาวิทยาลัย British
Columbia ประเทศแคนาดา ได้จดั งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “Sufficiency Economy,
Participatory Development, and Universities” เมือ่ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรม Windsor
Suites สุขุมวิท กรุงเทพฯ นัน้ การประชุมสัมมนาดังกล่าว ได้สาเร็จลงด้วยดี โดยมีผเู้ ข้าประชุมทัง้
ชาวไทยและต่างประเทศ รวมประมาณ 200 คน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.2 การจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประธานแจ้งว่า คณะฯ ได้ดาเนินการจัดตัง้ “ศูนย์ฝึกอบรมของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์” เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการจัดจ้างบุคลากรประจาศูนย์ จานวน 2 คน คือ ตาแหน่ งผูจ้ ดั การ
และเจ้าหน้าทีป่ ระจาศูนย์ มีสานักงานทีห่ อ้ ง สค. 503 ท่าพระจันทร์ ซึง่ การดาเนินงานของศูนย์ในช่วง
พ.ศ.2550 ถือว่าประสบผลสาเร็จอย่างยิง่ โดยศูนย์ฯ ได้จดั ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาให้กบั หน่ วยงาน
ต่าง ๆ และให้บริการสังคมไปแล้ว รวมทัง้ หมด 16 ครัง้ มีผู้เข้าอบรมจากศูนย์ดงั กล่าว ประมาณ
1,000 คน
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า กรณีการจัดอบรม หากร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด
ก็จะสามารถขยายกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายได้มากขึน้
3.3 การลาไปเพิ่ มพูนความรู้ทางวิ ชาการของคณาจารย์
ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แจ้งว่า ตามทีอ่ าจารย์
ของคณะฯ จานวน 2 คน ได้ขออนุมตั ลิ าไปเพิม่ พูนความรูท้ างวิชาการ โดยการเขียนตารา คือ
1) ผศ.ดร.ฐิตพิ ร ศิรพิ นั ธ์ พันธเสน อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กลุ่มชานาญการด้านสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา ได้ขอลาราชการไปปฏิบตั งิ านเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ โดยการเขียนตารา เรื่อง “การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อการเรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลงสังคม”
มีระยะเวลาในการลา 1 ปีการศึกษา คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2549–31 พฤษภาคม 2550
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2) รศ.สุดสงวน สุธสี ร อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กลุ่มชานาญ
การด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุตธิ รรม ได้ขอลาราชการไปปฏิบตั งิ านเพื่อเพิม่ พูนความรู้
ทางวิชาการ โดยการเขียนตารา เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัว (Family Violence)” มีระยะเวลาใน
การลา 1 ปีการศึกษา คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2550–31 พฤษภาคม 2551
ขณะนี้ คณาจารย์ทงั ้ 2 ท่าน ได้กลับมาปฏิบตั ริ าชการแล้ว (โดย รศ.สุดสงวน สุธสี ร ได้
กลับมาปฏิบตั ิราชการ ก่อนกาหนดการลา) อยู่ระหว่างการจัดทาตาราฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะ/
มหาวิทยาลัยต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิ จารณา
4.1 การขออนุมตั ิ ใช้งบค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
ประธานแจ้งว่า ปจั จุบนั คณะฯ มีเ งินกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
จานวนประมาณ 13.3 ล้านบาท ในการนี้ คณะฯ มีความประสงค์ขออนุ มตั ใิ ช้เงินกองทุนดังกล่าว เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ทีข่ องคณะฯ ทัง้ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รงั สิต จานวน 4 โครงการ รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ จานวน 8,250,000 บาท คือ
1) โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่าพระจันทร์ โดย
การปรับปรุงพืน้ ทีห่ อ้ งสมุดเดิม ชัน้ 4 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็ นพืน้ ทีส่ าหรับ
การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมการติดตัง้ เฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วยห้องประชุม /ห้องศึกษา
ขนาดเล็ก จานวน 2-3 ห้อง และห้องโถงใหญ่สาหรับการอ่านหนังสือ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Study
room & Common room) ทีม่ ชี นั ้ หนังสือหายาก และหนังสือเฉพาะทางสังคมสงเคราะห์ ไว้บริการ
คณาจารย์และนักศึกษา งบประมาณ จานวน 3,500,000 บาท
2) โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รงั สิต โดยการ
ปรับปรุงพื้นที่ห้องบริการนักศึกษา ชัน้ 1 สานักงานเลขานุ การ และพื้นทีใ่ นการทากิจกรรม ประชุม
และแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องนักศึกษา ทีช่ นั ้ 4-5 ตึกคณะฯ ทีศ่ ูนย์รงั สิต เช่น การทาป้ายชื่อ เคาน์เตอร์
บุผนัง ทาสี ปูพน้ื ติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น งบประมาณ จานวน 1,250,000
บาท
3) โครงการปรับปรุง ห้องประชุมคณะ ท่าพระจันทร์ โดยการปรับปรุงห้องประชุม
สค.208 ท่าพระจันทร์ ซึ่งมีส ภาพทรุดโทรม ให้มสี ภาพใหม่สวยงามเหมาะสาหรับการใช้งานมาก
ยิง่ ขึ้น โดยปรับปรุง และตกแต่ ง ผนัง เพดาน ปูพ้ืน ติด ตัง้ ม่ านปรับ แสง และไฟฟ้ า เป็ น ต้ น
งบประมาณ จานวน 1,100,000 บาท
4) โครงการปรับปรุง ห้องน้ านักศึกษาคณะ ท่าพระจันทร์ โดยการปรับปรุงห้องน้ า
นักศึกษาชาย/หญิง ท่าพระจันทร์ ทัง้ 4 ชัน้ เช่น โดยการปรับปรุงระบบน้ าประปา ท่อน้ าทิ้ง /ท่อของ
เสีย ระบบไฟ การตกแต่งผนัง เพดาน ปูพ้นื และติดตัง้ สุขภัณฑ์ ถังบาบัด เป็ นต้น งบประมาณ
2,400,000 บาท
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มติ ที่ ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอ นุ มตั ิใ ห้ใ ช้เ งินกองทุน การศึกษาฯ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ทีข่ องคณะฯ ทัง้ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รงั สิต จานวน 4 โครงการ รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิ้น จานวน 8,250,000 บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้ว น) โดยให้ถือว่า การปรับปรุง
ดังกล่าวเป็นเรือ่ งจาเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องดาเนินการ
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมได้เสนอแนะว่า เนื่องจากปจั จุบนั ตึกคณะฯ ทีท่ ่าพระจันทร์มสี ภาพ
ทรุดโทรมมาก จึงขอให้คณะฯ วางแผนปรับปรุงให้ครบ ทัง้ ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน ห้องน้ าอาจารย์
และสานักงานเลขานุการ เป็นต้น โดยอาจทยอยปรับปรุงตามงบประมาณทีม่ อี ยู่
4.2 การขออนุมตั ิ ปรับอัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาโครงการปริ ญญาโท
ประธานแจ้งว่า โครงการปริญ ญาโทภาคพิเ ศษของคณะ จานวน 2 โครงการ ได้ขอ
อนุ มตั ปิ รับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากปจั จุบนั มีภาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ คือ
1) โครงการปริญ ญาโท สาขาการพัฒ นาแรงงานและสวัส ดิก าร ขออนุ ม ัติเ ก็บ
ค่าธรรมเนียม ซึ่ง ที่ผ่านมายังไม่เคยจัดเก็บเลย โดยขอเก็บในอัตราภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
สาหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
2) โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ขออนุ มตั ปิ รับ
อัตราค่าธรรมเนียม จากเดิมทีจ่ ดั เก็บปีการศึกษาละ 4,000 บาท ซึง่ จัดเก็บมาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2540
เป็นปีการศึกษาละ 8,000 บาท แบ่งเก็บเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคละ 4,000 บาท โดยขอเริม่ จัดเก็บ
อัตราใหม่สาหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
การทีส่ าขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม เก็บอัตราค่าธรรมเนียมสูงกว่าสาขา
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการนัน้ เนื่องจากหลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาต้องออกฝึกภาคปฏิบตั ิ ทาให้
มีค่าใช้จา่ ยในส่วนของการนิเทศงาน และสัมมนานักศึกษาฝึกภาคปฏิบตั ดิ ว้ ย
การขออนุ มตั ิปรับ อัต ราค่ า ธรรมเนี ยมทัง้ 2 โครงการดังกล่ าว ได้ผ่ านการพิจารณา
กลันกรอง
่
และให้ความเห็นชอบในเบือ้ งต้น จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริการสังคมของคณะฯ ครัง้ ที่
2/2550 เมือ่ วันที่ 4 มิถุนายน 2550
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดเก็บ และเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียม
ของโครงปริญญาโททัง้ 2 สาขาข้างต้น และขอให้คณะฯ ศึกษา/จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละ
โครงการ และขอให้จดั เก็บค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในอัตราทีใ่ กล้เคียงกัน หรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่หาก
มีความจาเป็ นต้องจัดเก็บในอัตราทีแ่ ตกต่างกัน ก็ขอให้มกี ารชีแ้ จงเหตุผลความจาเป็ นกับคณาจารย์
และนักศึกษาด้วย
4.3 การพิ จารณาตัวชี้วดั การปฏิ บตั ิ ราชการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รศ.ดร.วรวุฒ ิ โรมรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า คณะฯ ได้จดั ทา
แผนปฏิบตั ริ าชการ และตัวชี้วดั การปฏิบตั ริ าชการของคณะ ประจาปี งบประมาณ 2551 เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยแล้ว โดยแบ่งตัวชีว้ ดั ออกเป็น 6 ด้าน แต่ละด้านให้ค่าน้าหนักคะแนนดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

ด้านผลการดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน
ด้านเอกลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ด้านประสิทธิผล
ด้านคุณภาพ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ริ าชการ
ด้านการพัฒนาสถาบัน

ร้อยละ 28
ร้อยละ 8
ร้อยละ 16
ร้อยละ 16
ร้อยละ 16
ร้อยละ 16

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ติ วั ชีว้ ดั และค่าน้าหนักคะแนน การ
ปฏิบตั ริ าชการของคณะดังกล่าว
4.4 การพิ จารณากรอบอัตรากาลังของคณะฯ
ประธานแจ้งว่า คณะฯ ได้จดั ทากรอบอัตรากาลัง พ.ศ.2551-2554 เพื่อเตรียมเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การบริหารงานบุคคลใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมอบอานาจให้คณะฯ เป็ นผู้
พิจารณาเอง ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยจะเข้ามาเกี่ยวข้องเฉพาะการจัดจ้างบุคลากรที่มากกว่ากรอบอัตรา
กาลังทีก่ าหนดไว้ ปจั จุบนั คณะฯมีอตั รากาลังบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ ทุกประเภท (ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก รวมจานวน 56 คน ประกอบด้วย
1. สานักงานเลขานุการ และศูนย์ปฏิบตั กิ ารสังคมสงเคราะห์คลองจัน่ จานวน 37 คน
2. โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ จานวน 5 โครงการ รวมจานวน 14 คน
3. ศูนย์บริการสังคม จานวน 6 ศูนย์ (รวมศูนย์ศกึ ษาชุมชนฯ ทีจ่ ะจัดตัง้ ใหม่ และยัง
ไม่ได้จา้ งบุคลากร) จานวน 5 คน
อัตรากาลังที่มอี ยู่ดงั กล่าว เมื่อวิเคราะห์แล้ว หากมีการขยายงานอย่างเต็มที่ เช่น การ
ปรับเปลี่ยนศูนย์เด็กเล็กคลองจัน่ เป็ นศูนย์บริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ การจัดตัง้ โครงการบริการ
สังคม (โครงการแม่) การจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั และศูนย์ศกึ ษาชุมชนฯ ยังขาดอัตรากาลังอีก จานวน 12
อัตรา ดังนัน้ จึงขออนุมตั เิ พิม่ กรอบอัตรากาลังทีย่ งั ขาดอยูเ่ พื่อเสนอมหาวิทยาลัยไปก่อน ส่วนการจัด
จ้างบุคลากรตามกรอบอัตรากาลังทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ จะพิจารณาตามความจาเป็นอีกครัง้ หนึ่ง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดทากรอบอัตรากาลัง และการขอ
อนุ มตั เิ พิม่ กรอบดังกล่าว โดยหากจะมีการบรรจุ /จัดจ้างบุคลากรเพิม่ ขอให้มกี ารวิเคราะห์เหตุผล
ความจาเป็นอีกครัง้ หนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
1.

การกาหนดตารางประชุมกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประธานขอให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณาก าหนดตารางการประชุ ม กรรมการประจ าคณะฯ
ล่วงหน้า ตลอดทัง้ ปี เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย และการเตรียมประชุมต่อไป
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกาหนดตารางการประชุมกรรมการประจา
คณะฯ ในเช้าวันศุกร์สปั ดาห์ทส่ี องของเดือนเว้นเดือนนับจากการประชุมครัง้ แรก (มกราคม 2551) คือ
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ครัง้ ที่
2
3
4
5
6

วัน – เดือน
วันศุกร์ท่ี 14 มีนาคม 2551
วันศุกร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2551 (วันพืชมงคล)
วันศุกร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2551
วันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2551
วันศุกร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2551

ตารางการประชุมดังกล่าว กรณีมเี รื่องจาเป็ นทีจ่ ะต้องพิจ ารณาเร่งด่วน อาจเชิญประชุม
เป็ นกรณีเศษได้ หรือหากถึงวันนัดหมาย แต่ไม่มวี าระจาเป็ นที่จะต้องพิจารณา ก็ขอให้เลื่อนออกไป
เป็นการประชุมตามกาหนดครัง้ ถัดไป
การประชุมพิ จารณารายชื่อผูส้ มควรได้รบั ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์
ประธานแจ้งว่า ตามทีม่ หาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอรายชื่อผูส้ มควรได้รบั
ปริญญากิตติมศักดิ ์ ประจาปี การศึกษา 2550 ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 นัน้ กรณีมผี ู้เสนอ
รายชื่อผู้สมควรได้รบั ปริญญากิต ติมศักดิ ์จากคณะฯ จะขอเชิญกรรมการประชุมพิจารณาเป็ นการ
เฉพาะในวันศุกร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2551
2.

ทีป่ ระชุมรับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.30

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

