
รายงานการประชมุกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
ครัง้ท่ี 1/2550 

วนัศกุรท่ี์ 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.30 น.   
ณ ห้องประชมุ 208 คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ท่าพระจนัทร ์

--------------------------------------- 
 
ผูเ้ข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.จติต ิมงคลชยัอรญัญา (คณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร)์ ประธาน 
2. รศ.ศกัดิช์ยั เลศิพานิชพนัธุ ์(รองคณบดฝีา่ยบรหิาร)    กรรมการ 
3. รศ.ดร.วรวุฒ ิโรมรตันพนัธ ์(รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา)  กรรมการ 
4. รศ.ระพพีรรณ ค าหอม (รองคณบดฝีา่ยการนกัศกึษา)   กรรมการ 
5. รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม (หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน)   กรรมการ 
6. นางปรางทพิย ์ทวพีาณชิย ์       กรรมการ  
7. นางสาวศรสีว่าง พัว่วงศแ์พทย ์       กรรมการ  
8. นางอุบล หลมิสกุล         กรรมการ  
9. ศ.ยพุา วงศไ์ชย         กรรมการ 
10. รศ.ศกัดิศ์ร ีบรบิาลบรรพตเขตต์       กรรมการ  
11. รศ.ดร.นฤมล  นิราทร        กรรมการ  
12. นางดวงพร จนัทรม์ณ ี        เลขานุการ 
13. นางนิตยา ทองสุขด ี                      ผูช้่วยเลขานุการ 
14. นายสมชาย ไมตร ี                       ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผูไ้ม่เข้าประชุม 
1. รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั      กรรมการ (ลาประชุม) 
2. หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์   กรรมการ (ลาประชุม) 
3. นางขนิษฐา เทวนิทรภกัต ิ      กรรมการ (ลาประชุม) 
4. นายไพโรจน์ สุขสมัฤทธิ ์      กรรมการ (ลาประชุม) 
5. ศาสตราภชิาน นพ.พชิติ สุวรรณประกร    กรรมการ (ลาประชุม) 
6. นางนภา เศรษฐกร       กรรมการ (ลาประชุม) 
7. ดร.ชงิชยั หาญเจนลกัษณ์      กรรมการ (ลาประชุม) 
8. นายชวรงค ์ลมิป์ปทัมปาณ ี     กรรมการ (ลาประชุม) 
9. รศ.อภญิญา เวชยชยั      กรรมการ (ลาประชุม) 

 

เริม่ประชุมเวลา 9.30 น.  
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมไปตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรือ่งแจง้เพื่อทราบ 
 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ในเรือ่งต่อไปนี้  
 
 1.1 ผลการจดังานวนัสถาปนาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ครบรอบ 53 ปี  
  ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ได้จดังานวนัสถาปนาคณะ ครบรอบปีที่ 53 ในวนัที ่
25 มกราคม 2550 โดยเป็นการจดังานภายใตห้วัขอ้เรือ่ง “วนัผสานพลงัสงัคมสงเคราะหเ์พื่อขบัเคลื่อน
ยทุธศาสตรส์งัคมไม่ทอดทิง้กนั” ซึง่ในงาน มทีัง้พธิทีางศาสนา การปาฐกถาน า และการอภปิรายทาง
วชิาการ การสมัมนากลุ่มยอ่ย การออกรา้นจ าหน่ายสนิคา้และการจดังานคนืสู่เหยา้ศษิยเ์ก่าคณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตรใ์นตอนกลางคนือกีดว้ย  นอกจากนี้ ในงานยงัไดเ้ชญินกัเรยีนจากโรงเรยีนต่าง ๆ ใน
ภาคกลาง เข้าร่วมตอบปญัหาสงัคมชิงรางวัล การประกวดนักเรยีนดีเด่นด้านจติอาสา และการ
ประกวดโรงเรยีนดเีด่นดา้นการส่งเสรมิจติอาสา โดยมคีรแูละนกัเรยีนเขา้รว่มงานประมาณ 300 คน 
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 1.2 ผลการจดัสมัมนาสมชัชาแกนน าเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
  ตามที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ได้ร่วมกบัศูนย์ประสานงานเครอืข่ายแรงงานนอก
ระบบ ในการจดัการเสวนาสมชัชาแกนน าเครอืข่ายแรงงานนอกระบบ เรื่อง "ร่วมคดิ เร่งสรา้ง...การ
คุม้ครองแรงงานนอกระบบ : ชวีติและงานที่มคีุณค่า" ในวนัที ่30 เมษายน 2550 ณ หอประชุมศรี
บูรพา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์นัน้  ในงานนี้ มผีู้น าเครอืข่ายแรงงานนอกระบบ นักวชิาการ และ
ผูส้นใจเขา้รว่มเป็นจ านวนมาก ผลจากการจดังานสมชัชา ไดม้กีารประกาศเจตนารมณ์ในการเรยีกรอ้ง
การจดัสวสัดกิารสงัคมแก่แรงงานนอกระบบ รวม 3 ขอ้ คอื 1) ใหท้างรฐับาลเรง่รดัการก าหนดรปูแบบ
สทิธปิระโยชน์และแนวทางการขยายประกนัสงัคมสู่แรงงานนอกระบบ 2) ใหร้ฐับาลเร่งพจิารณาอนุมตัิ
ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้รบังานไปท าที่บ้าน และ 3) ขอให้กระทรวงแรงงานโดยคณะท างาน
ตดิตามความกา้วหน้าการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปญัหาตามขอ้เรยีกรอ้งของเครอืขา่ยแรงงานนอกระบบ 
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 1.3 การมีส่วนร่วมจดัท า แผนยทุธศาสตร ์5 ปี สร้างสวสัดิการสงัคมไทย 
  ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดเ้ขา้ไปร่วมในการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์5 ปี สรา้ง
สวสัดกิารสงัคมไทย เสนอกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยน์ัน้ ขณะนี้ การจดัท า
แผนยทุธศาสตร ์5 ปี ไดเ้สรจ็สิน้ และไดเ้สนอแผนฯ ต่อกระทรวงเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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 1.4 ศิษยเ์ก่า ได้รบัรางวลัดีเด่นระดบัชาติ 
  นางเพลนิใจ ชาญเสนาะ ผู้ก่อตัง้สมาคมหยาดฝน และนักพฒันาองค์กรพฒันาเอกชน
หยาดฝน ศษิยเ์ก่าคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ได้รบัรางวนัสตรนีักอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมดเีด่น จาก
กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ ในวนัสตรสีากล 8 มนีาคม 2550 ในการนี้ คณะฯ ได้จดังานแสดงความ
ยนิดดีว้ยแลว้ 
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 1.5 การเปล่ียนแปลง และพฒันาบคุลากร  
  พ.ศ.2550 คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาบุคลากร ดงันี้ 

1) คณาจารย ์ไดร้บัเลื่อนต าแหน่งทางวชิาการ  
1.1) ระดบั “รองศาสตราจารย”์ จ านวน 3 คน คอื รศ.อภญิญา เวชยชยั,  
        รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม และ รศ.ศกัดิช์ยั เลศิพานิชพนัธ,์  
1.2) ระดบั “ผูช้่วยศาสตราจารย”์ จ านวน 2 คน คอื  

ผศ.ดร.ฐติพิร ศริพินัธ ์พนัธเสน และ ผศ.พเยาว ์ศรแีสงทอง 
2) รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม ไดร้บัแต่งตัง้เป็นหวัหน้าภาควชิาการพฒันาชุมชน  

สบืแทนหวัหน้าภาคฯ คนเดมิ ซึง่หมดวาระลง 
3) การบรรจอุาจารยใ์หม ่ภาควชิาการพฒันาชุมชน จ านวน 1 คน คอื  

อ.วรีบรูณ์ วสิารสกุล   
4) ขา้ราชการของคณะฯ ไดร้บัรางวลัขา้ราชการดเีด่น ประจ าปี 2549 คอื             

นางพักตร์พิมล สร้อยโมรา ครูช านาญการ ระดับ 6 ศูนย์ปฏิบัติการสังคม
สงเคราะหค์ลองจัน่ 

 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 1.6 การรบัทุนท าวิจยัของคณาจารย ์
  ปีการศกึษา 2549 (1 มถุินายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550) จากการรวบรวมขอ้มูล
เพื่อการประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า คณาจารย ์ของคณะฯ ไดร้บัทุนในการด าเนินการวจิยัจาก
หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทัง้ที่ผ่านคณะฯ มหาวิทยาลยั และผ่านอาจารย์โดยตรง จ านวน 37 
โครงการ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  35.5 ลา้นบาท  นบัว่าเป็นคณะฯ ทีไ่ดร้บัทุนวจิยัภายนอกทีสู่งทีสุ่ดคณะ
หนึ่งในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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 1.7 การบริการสงัคม 
  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดใ้หบ้รกิารสงัคม โดยการจดัอบรมใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ 
อยา่งต่อเนื่องหลายโครงการ เช่น ใหค้วามร่วมมอืกบัการเคหะแห่งชาต ิในการจดัการอบรมหลกัสูตร
โครงการส่งเสรมิสมรรถนะใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการทีอ่ยู่อาศยัโครงการ
บา้นเอือ้อาทร จ านวน 2 รุน่ ระหว่างวนัที ่20-24 พฤศจกิายน 2549 และ 21-22 ธนัวาคม 2549 และ
ใหค้วามร่วมมอืกบักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ในการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรนักบรหิารงานพฒันา
สงัคมและสวสัดกิารรุ่นที่ 5 ระหว่างวนัที่ 8-16 สงิหาคม 2549 รวมทัง้น าผู้เขา้อบรมไปศกึษาดูงาน
ด้านสวสัดกิารสงัคม ณ ประเทศออสเตรเลยี และประเทศนิวซแีลนด์ ระหว่างวันที่ 16-21 สงิหาคม 
2549, การจดัอบรมความรูแ้ละทกัษะการท างานกบัเดก็ในบทบาทผูจ้ดัการกรณี (case management) 
รว่มกบัยนูิเซฟ ระหว่างมกราคม - กรกฎาคม 2550 เป็นตน้  
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 1.8 กิจกรรมนักศึกษา 

 ปีการศกึษา 2549  นกัศกึษา โดยการสนับสนุนของคณะฯ ไดจ้ดัท ากจิกรรมเป็นจ านวน
มาก และต่อเนื่องตลอดทัง้ปี ประกอบด้วยกจิกรรมสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างนักศกึษาในสถาบนั
เดยีวกนั และนักศกึษาต่างสถาบนั กจิกรรมทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้ทศันคต ิและทกัษะการท างานด้าน
สงัคมสงเคราะห์ และสวสัดกิารสงัคม การรกัษาศลิปวฒันธรรม  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม การ
กฬีา  และกจิกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบัความสนใจของนักศกึษา โดยมกีจิกรรมที่มคีวามโดดเด่น 
เช่น โครงการเดนิตามพ่อ สานต่อความพอเพยีง, โครงการ SW Clinic, โครงการน าร่องด้านการ
พฒันาสงัคมและชุมชน, โครงการเสวนาการศกึษาด้านสงัคมสงเคราะห์, โครงการสงัคมสงเคราะห์
อาสาในภาวะฉุกเฉิน และโครงการสงัคมสงเคราะหเ์พชรน ้าหนึ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยงัมกีจิกรรมการ
แสดงอุปรากรจนี หรอื “งิว้สงัคมสงเคราะห”์  ในงานและวาระต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 1.9 การส่งนักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบติั 
  ในภาคฤดรูอ้น ปีการศกึษา 2549 คณะฯ ไดส้่งนกัศกึษาปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2-3 หลกัสูตร
สงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ จ านวน 538 คน ไปฝึกภาคปฏบิตัใินองค์กรและชุมชน ภายใต้การ
ประสานงาน และการนิเทศงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์และ
สวสัดิการสงัคม และการพฒันาชุมชน ทัง้ภาครฐั เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาชน ระหว่างวนัที ่16 มนีาคม – 11 พฤษภาคม 2550  ในพื้นทีต่่าง ๆ คอื กรุงเทพฯ และ
จงัหวดัปรมิณฑล ชลบุร ีระยอง ขอนแก่น นครสวรรค์ ล าปาง เชยีงใหม่ เพชรบุร ีรวมทัง้การฝึก
ภาคปฏบิตัต่ิอเนื่องในพืน้ทีป่ระสบธรณพีบิตัภิยั สนึาม ิทีจ่งัหวดัพงังา กระบี ่และภเูกต็ 
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  ในการฝึกภาคปฏบิตัิครัง้นี้ โดยเฉพาะการฝึกภาคปฏบิตัใินชุมชนนัน้ ได้แบ่งพื้นที่กลุ่ม 
เป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม คอื  1)  ชุมชนเมอืง กรุงเทพมหานคร,  2)   ชุมชนเขม้แขง็พืน้ทีช่นบท,   
3)  ชุมชนชาตพินัธุ,์  4)   พืน้ทีย่ทุธศาสตรส์งัคมไมท่อดทิง้กนั และ  5)  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
โดยจะมกีารฝึกภาคปฏบิตัใินพืน้ทีด่งักล่าวตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี และเมือ่ฝึกภาคปฏบิตัเิสรจ็สิน้ใน
แต่ละปี จะมกีารถอดบทเรยีนจากการฝึกภาคปฏบิตัอิกีครัง้หนึ่ง 
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 1.10 โครงการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผูป้ระสบความเดือดร้อน 
  รศ.ศกัดิศ์ร ีบรบิาลบรรพตเขตต์  ไดแ้จง้ว่า มผีูป้ระสบความความเดอืดรอ้นไดโ้ทร. เขา้
มาขอค าแนะน า และใหค้ าแนะน าในเบือ้งตน้พรอ้มแนะน าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอื
ได้โดยตรง  นอกจากนัน้ ผู้ประสบความเดือดร้อนดังกล่าว ยงัได้แจ้งความจ านงอาสาที่จะเป็น
อาสาสมคัรช่วยเหลอืคนเดอืนรอ้นอื่น ๆ ที่ประสบปญัหาเช่นเดยีวกบัตนเองด้วย  จากกรณีดงักล่าว 
คณะฯ จงึมแีนวคดิที่จะตัง้เป็นศูนย์ให้ค าปรกึษาแก่ผู้ประสบความเดอืดรอ้น โดยจะท าเป็นลกัษณะ
เครอืขา่ยอาสาสมคัร มกีจิกรรมเสรมิ และจดัท าคลงัขอ้มลูเกีย่วกบัอาสาสมคัรอกีดว้ย  
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ และเสนอแนะว่า กรณีอาจารย ์หรอือาสาสมคัร ทีจ่ะมาใหค้ าปรกึษา
แนะน าแก่ผู้เดอืดร้อนนัน้ ควรเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน า และให้ค าปรกึษา 
ดา้นต่าง ๆ ได ้
 
 1.11 การตัง้ท่ีท าการสมาคมนักสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดข้อยมืหอ้งพกัอาจารย ์ทีช่ ัน้ 2 และชัน้ 5 จ านวน 3 
หอ้ง จากคณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา นัน้  ขณะนี้ คณะสงัคมวทิยาฯ ได้ตอบตกลงใหย้มืแล้ว 
อยู่ระหว่างการเกบ็เอกสารก่อนส่งมอบพื้นที่   ในการนี้ คณะฯ ได้วางแผนการใชห้้องดงักล่าว โดย
ห้องที่ชัน้ 5 จะใช้เป็นห้องพกัอาจารยใ์หม่ จ านวน 1 ห้อง และอกีห้องหนึ่ง จะใช้เป็นที่ท าการศูนย์
ฝึกอบรมของคณะฯ ส่วนทีช่ ัน้ 2 จะมอบใหเ้ป็นที่ท าการของสมาคมนักสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ซึง่ปจัจบุนั ยงัไมม่ทีีท่ าการทีแ่น่นอน 

 
 ทีป่ระชุมรบัทราบ และเสนอแนะว่า ควรจดัพื้นที่ใหก้บัสมาคมนักศกึษาเก่าคณะสงัคม

สงเคราะหศ์าสตรด์ว้ย เพราะปจัจุบนัทีท่ างานจะขึน้กบันายทะเบยีน และมกีารเปลีย่นแปลงเมื่อมกีาร
เปลีย่นนายทะเบยีน โดยจดัพืน้ทีใ่หใ้นหอ้งเดยีวกนักบัสมาคมนกัสงัคมสงเคราะหก์ไ็ด้ 

 
1.12 ความก้าวหน้าของพระราชบญัญติัวิชาชีพสงัคมสงเคราะห ์

  ตามที่คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดร้่วมกบัองค์กรภาคทีี่เกี่ยวขอ้งในการผลกัดนัร่าง
พระราชบญัญตัิวชิาชพีสงัคมสงเคราะห์นัน้ ปรากฏว่า ร่าง พ.ร.บ. ดงักล่าว มกีารน าเสนอเข้าสู่ที่
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ประชุมคณะรฐัมนตรแีล้ว 2 ครัง้ แต่ยงัไม่ผ่าน ดงันัน้ คณะฯ จะเสนอให้มกีารทบทวนร่าง พ.ร.บ. 
ดงักล่าว อกีครัง้ ว่ามปีระเดน็ไหนบา้งทีอ่าจเป็นอุปสรรคต่อการพจิารณาผ่านร่าง พ.ร.บ. โดยจะเสนอ
ใหเ้อางานเป็นตวัตัง้ว่า มงีานอะไรบา้งทีว่ชิาชพีอื่นท าไมไ่ด ้จากเดมิทีเ่อาคนเป็นตวัตัง้ 
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
 1.13 MOU ระหว่างมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์กบั Taisho University 
  เมื่อเดอืนมนีาคม 2550 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดยการประสานงานของคณะสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ได้ลงนามในสญัญาความร่วมมอืทางวชิาการ (MOU) กบั Taisho University, 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวทิยาลยัที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นเจา้ของ เปิดการเรยีนการสอน
ดา้นสงัคมสงเคราะห ์และดา้นอื่น ๆ ในระดบัปรญิญาตร-ีปรญิญาเอก ซึง่สญัญาความร่วมมอืดงักล่าว
จะครอบคลุมไปถงึคณะอื่น ๆ ของทัง้สองมหาวทิยาลยัดว้ย 
  ส าหรบัคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มแีผนทีจ่ะด าเนินการรว่มกบั Taisho University คอื  
1) โครงการท าวจิยัรว่มกนัเรือ่ง street children เริม่ประมาณกลางปี 2550,  2) โครงการพานักศกึษา 
Taisho U. มาศกึษาดูงานดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคมในประเทศไทย ระหว่าง 24-31 
สงิหาคม 2550 และนักศกึษา 2 สถาบนั ร่วมท าค่ายบ าเพญ็ประโยชน์ทีจ่งัหวดัล าปาง,  3) โครงการ
ใหทุ้นอาจารยจ์ากคณะฯ จ านวน 1 คน เขา้ร่วมประชุมนานาชาตดิา้นสวสัดกิารสงัคมทีป่ระเทศญี่ปุ่น 
ปลายปี 2550,  4) โครงการพานักสงัคมสงเคราะห์ญี่ปุ่นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบันักสงัคม
สงเคราะหไ์ทย ตน้ปี 2551, 5)   โครงการพาผูแ้ทนไทย (คณาจารย ์และผูป้ฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์) 
ดูงานทีป่ระเทศญี่ปุ่น โดย Taisho U. จกัโปรแกรมและหาทีพ่กัใหฟ้ร ีต้นปี 2551 และ 6) Taisho U. 
พรอ้มสนับสนุนใหน้ักศกึษาของคณะฯ ทีเ่ป็นพระสงฆไ์ปศกึษาที ่Taisho U. โดยยนิดจีดัเรื่องอาหาร 
ทีพ่กั และยกเวน้ค่าธรรมเนียมทะเบยีนเรยีน แต่เรือ่งนี้ ธรรมศาสตรย์งัไมพ่รอ้ม 
 
  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่4/2549 
 
  ประธานขอให้ที่ประชุม พจิารณารายงานการประชุม ครัง้ที่ 4/2549 เมื่อวนัที่ 26 
ธนัวาคม 2549  
 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติรบัรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 4/2549   
โดยไมแ่กไ้ข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
 
 3.1 โครงการด้านจิตอาสา และพฒันานักศึกษา  
  ประธานแจง้ว่า คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ได้มกีารก าหนด “ยุทธศาสตรส์รา้งแชมป์
ดา้นจติอาสาของนกัศกึษาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร”์ ดว้ยเหตุผลทีว่่า 1)  นกัศกึษาจ านวนมากยงัมพีลงั 
และจติตารมณ์ที่จะช่วยเหลอืสงัคม แต่ขาดการจดัระบบและขอ้มูลเรื่องงานที่ควรท า , 2) นักศกึษา
สงัคมสงเคราะหม์ศีกัยภาพในการเป็นผูน้ าเรือ่งอาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลอืสงัคม, 3)  มลูนิธกิองทุนไทย 
ซึง่เน้นงานอาสา สมคัร ยงัไมป่ระสบความส าเรจ็ในการพฒันาจติอาสาในกลุ่มนักศกึษา และ 4) สงัคม 
ชุมชน หน่วยงานดา้นสวสัดกิารสงัคม และพฒันาชุมชน ยงัขาดทรพัยากรมนุษยอ์กีมาก 
  จากยุทธศาสตร์ดงักล่าว ได้ก าหนดวธิกีารท างานไว้ คอื  1) จดัท าศูนยป์ระสานงานที่
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รงัสิต โดยร่วมมือกับมูลนิธิกองทุนไทย ท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณสนบัสนุนไปที ่สสส.,  2)  สนบัสนุนใหน้ักศกึษารวมตวัเป็นกลุ่มท ากจิกรรมทีต่นเองสนใจ
อยา่งต่อเนื่อง โดยมทีุนสนบัสนุน,  3) เชื่อมโยงประสบการณ์อาสาสมคัรกบัเนื้อหาการเรยีนการสอน,  
4) เชื่อมโยงการท างานของกลุ่มนักศึกษากับปญัหาในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพื้นที่จงัหวัด
ปทุมธานี และล าปาง  และ 5) เชื่อมโยงภาคราชการ ธุรกิจเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน ที่สนใจ
สนบัสนุนกจิกรรมเหล่านัน้ 
 
 

  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มคีวามเหน็ และขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
  1) การสนบัสนุนใหน้กัศกึษาเป็นผูม้จีติอาสานัน้ ควรใหเ้ป็นจติอาสาอยา่งแทจ้รงิ โดย
ไม่ควรมกีารแข่งขนั หรอืตัง้เป้าหมายว่าจะต้องเป็นแชมป์ด้านจติอาสา เพราะจะกลายเป็นเรื่องของ
การแข่งขนั นอกจากนี้ การเป็นจติอาสานัน้ จะต้องพรอ้มทีจ่ะท างานเป็นทมีเป็นไดท้ัง้ผูน้ าและผูต้าม 
โดยไมเ่ฉพาะเจาะจงว่าจะตอ้งเป็นผูน้ าแต่เพยีงอยา่งเดยีว 
  2) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ได้ประกาศให้ พ.ศ.2550 
เป็นปีแห่งจติอาสา โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้เข้าเป็นอาสาสมคัรสงัคม ปีละ 1 สปัดาห์ โดย     
ไม่นับเป็นวนัลา ในการนี้ กระทรวงฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนให้ประชาชนในการเขา้เป็นอาสาสมคัร 
การจดัท าทะเบยีนหน่วยงาน-คนอาสาสมคัร โดยบุคลากรของกระทรวงฯ ที่มอียู่ทัว่ประเทศ ดงันัน้ 
หากคณะฯ จะท ากจิกรรมด้านจติอาสา หรอืท าคลงัขอ้มลูดา้นจติอาสา ควรเขา้ไปร่วมกบักระทรวงฯ 
โดยพจิารณาว่า บุคลากรของกระทรวงฯ ขาดความรูด้า้นใดบา้ง และเขา้ไปเสรมิ อาจจะเหมาะสมกว่า  
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยงัไดต้ัง้หน่วยงานใหค้วามรว่มมอืกบัเอกชน ในการจดัท า CSR ในภาคเอกชน
อกีดว้ย กรณนีี้ คณะฯ อาจขอเอกสาร/ขอ้มลูมาเชื่อมต่อกบังานของคณะฯ และนกัศกึษาได้ 
  3) กรณีที่คณะฯ มงีบประมาณสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษาไม่เพยีงพอ อาจเสนอขอ
เงนิสนับสนุนจากมลูนิธสิงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ก็ได้ เนื่องจากนับแต่ก่อตัง้มาเมื่อ พ.ศ.2540 มูลนิธิ
ดงักล่าว กย็งัไมม่กีารด าเนินกจิกรรมใด ๆ  
  4) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสรมิสรา้งสุขภาพ (สสส.) มเีงนิกองทุนสนับสนุน
นกัศกึษาท ากจิกรรมดา้นจติอาสา ในวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท/ปี  โดย สสส. จะมมีุมมองจติอาสา
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ในมติกิารมสี่วนรว่มของผูห้ญงิ ผูสู้งอายุ และเดก็และเยาวชน เช่น การช่วยเยาวชนทีอ่ยากเป็นอาสา
ให้เขามพีื้นที่ในการเป็นอาสาสมคัร นอกจากนี้ ยงัมชีาวบ้านเป็นจ านวนมากที่ต้องการเขา้ร่วมงาน
ดา้นจติอาสา แต่ยงัขาดการจดัระบบระเบยีบองค์ความรู ้ดงันัน้ คณะฯ จงึควรพจิารณาในประเดน็นี้
ดว้ย 
   
 3.2 โครงการพฒันาเน้ือหาหลกัสตูรใหม่ 

 ประธานแจง้ว่า คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มโีครงการจะพฒันาหลกัสตูรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสงัคม จ านวน 3 หลกัสูตร คอื  1)  หลกัสูตรปรญิญาตร ีสาขาพฒันาแรงงานและ
สวสัดกิาร  ก าหนดเปิดการเรยีนการสอนที่ท่าพระจนัทร์/ศูนยร์งัสติ และ  2)  หลกัสูตรปรญิญาโท 
สาขาการบรหิารสงัคม ก าหนดการเปิดการเรยีนการสอนทีศู่นยล์ าปาง   โดยทัง้ 2 หลกัสูตร มแีผนที่
จะเปิดเป็นโครงการพเิศษ/เลี้ยงตวัเอง  3) การพฒันาหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก ที่เปิดรบันักศกึษา
ตัง้แต่ปรญิญาตร ีและปรญิญาโทเข้าเรยีน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการยกร่างหลกัสูตร เมื่อ    
ยกร่างหลกัสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการจดัประชุมสมัมนานักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
พจิารณารา่งหลกัสตูรอกีครัง้หนึ่ง 
 

  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 

3.3 แผนการพฒันาคณะ (ด้านกายภาพ ทัง้ท่าพระจนัทร ์และรงัสิต) 
  ประธานแจง้ว่า ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มแีผนจะพฒันาพืน้ทีช่ ัน้ 4 ของคณะฯ 
ทีท่่าพระจนัทร ์ซึง่เป็นพืน้ทีห่อ้งสมุดเดมิ เป็นหอ้งอ่านหนังสอื และหอ้งประชุมกลุ่มย่อย  และพฒันา
ชัน้ 4 ตกึคณะฯ ที่ศูนยร์งัสติ เป็นห้องกจิกรรมนักศกึษานัน้  ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเขยีนแบบ และ
ประเมนิราคากลาง โดยมหาวทิยาลยั เมื่อเสรจ็แลว้ จะด าเนินการจดัจา้งเพื่อปรบัปรุงพืน้ทีท่ ัง้ 2 แห่ง
ต่อไป 
 

  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   เร่ืองพิจารณา 
 
 4.1 การขออนุมติัใช้งบประมาณกลางปี  
  ประธานแจง้ว่า ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ตัง้งบประมาณรายจ่ายส าหรบัใชใ้น
การบรหิารจดัการตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ คอื 1 ตุลาคม2549-30 กนัยายน 2550 ตามภารกจิ 4 
ด้าน คือ 1) จดัการเรียนการสอน,  2) วิจยั,  3) บริการวิชาการแก่สังคม  และ 4) ท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม ซึง่มแีหล่งมางบประมาณหลกั ๆ ดงันี้ 1) เงนิอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัจดัสรรใหต้าม
หวันกัศกึษา ในปี 2550 ไดร้บั 5,033,300 บาท,  2) ก าไรจาการด าเนินงานโครงการพเิศษต่าง ๆ ของ
คณะ ในปี 2550 มกี าไรทัง้สิ้น 1,414,500 บาท และ  3) เงนิสะสมของคณะในปีงบประมาณ 2550 
คณะน าเงนิสะสมมาตัง้เป็นรายจา่ยไดจ้ านวนฯ 2,076,300 บาท โดยหลกัการตัง้งบประมาณ รายไดท้ี่
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น ามาตัง้เป็นรายจ่ายจะน ามาจากแหล่งเงนิในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 เท่านัน้ หากรายไดเ้พยีงพอส าหรบัตัง้
เป็นรายจ่ายของปีงบประมาณนัน้ ๆ ก็จะไม่มีการน าเงินสะสมในข้อ 3 มาใช้ ซึ่งถือเป็นการตัง้
งบประมาณแบบสมดุล แต่ทีผ่่านมาการตัง้งบประมาณของคณะฯ เป็นการตัง้งบประมาณแบบขาดดุล 
ทัง้น้ีเน่ืองจากในปจัจุบนัภาระงานต่าง ๆ ของคณะฯ เพิม่มากขึ้น และงบประมาณแผ่นดนิที่ได้รบั
จดัสรรจากรฐับาลมแีนวโน้มลดลง และในปี 2550 คณะได้รบัจดัสรรเพียง 800,000 บาท ดงันัน้ 
คณะฯ จงึตอ้งน าเงนิสะสมมาใชจ้า่ยทุกปี แต่ทัง้นี้เป็นไปตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 10 %  
  ดงันัน้ เมือ่รวมรายไดจ้ากแหล่งเงนิในขอ้ 1 และขอ้ 2 คณะฯ จะมรีายไดใ้นปีงบประมาณ 
2550 จ านวน 6,863,300 บาท แต่มรีายจ่าย 8,939,300 บาท (งบประมาณ ขาดดุล คือรายจ่าย 
มากกว่ารายได ้) คณะฯ จงึจอ้งน าเงนิสะสมมาใชใ้นปีงบประมาณ 2550 จ านวน 2,076,300 บาท 
  ภายหลงัจากการตัง้เกณฑก์ารใชเ้งนิสะสมของสภามหาวทิยาลยัท าใหห้น่วยงานต่าง ๆ 
ประสบปญัหาในการบรหิารงาน ในกรณทีีม่งีานเรง่ด่วนเกดิขึน้กลางปีงบประมาณและไมไ่ดต้ัง้รายจ่าย
รองรบัไว้ สภามหาวทิยาลยัจงึมมีติเพิ่มเติมในกรณีดงักล่าวข้างต้น คณะสามารถใช้เงนิสะสมได้
มากกว่า  10 %  แต่ต้องแจงเหตุผลความจ าเป็นด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตัิของสภา
มหาวทิยาลยั 
  ดงันัน้ ในปีงบประมาณ 2550 คณะฯ จงึขอตัง้งบประมาณเพิม่เตมิระหว่างปี เป็นหมวด
งานบรหิาร ค่าจา้ง คอื นักวชิาการคอมพวิเตอร ์1 อตัรา เป็นเงนิ 36,800 บาท, นักการภารโรง  1 
อัตรา เป็นเงิน 13,400 บาท,  หมวดค่าตอบแทน เงินเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เป็นเงิน 
458,400 บาท, หมวดค่าใช้สอย เงนิประกนัสงัคม 2,500 บาท, งานสวสัดกิาร หมวด เงนิอุดหนุน
การศกึษา 85,200 บาท รวมประมาณทีข่อตัง้งบประมาณกลางปีเป็นเงนิทัง้สิ้น 596,300 บาท และ
พร้อมนี้ขอให้คณะกรรมการฯ พจิารณาระเบยีบว่าด้วยค่าตอบแทนเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพของ
บุคลากรของคณะฯ พ.ศ.2549 เพื่อประกอบการขออนุมตัเิพิม่งบประมาณกลางปี 2550 ในส่วนขอเงนิ
เพิม่ประสทิธภิาพ   
    

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณามมีตอินุมตใิหต้ัง้งบประมาณรายจ่ายกลางจ าปีเพิม่เตมิ
และอนุมตัริะเบยีบว่าด้วยค่าตอบแทนเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพของบุคลากรของคณะฯ พ.ศ.2549 
ตามที่เสนอขออนุมตัิ นอกจากนี้ ที่ประชุมยงัได้เสนอแนวทางจากเงนิสะสมไปลงทุนเพื่อหารายได ้
อาท ิการซื้อสลากออมสนิ ธกส. ที่ได้ทัง้ดอกเบี้ยและอาจถูกสลาก หรอืเป็นการฝากธนาคารที่ได้
ดอกเบีย้ 3 เดอืนทีไ่ดด้อกเบีย้สงูกว่าปกต ิโดยใหศ้กึษาก่อนว่าจะขดัต่อระเบยีบหรอืไม ่
 
 4.2  ระเบียบการบริหารศนูยฝึ์กอบรมของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
  ประธาน แจง้ว่า คณะฯ ไดม้กีารจดัฝึกอบรมใหก้บัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก และ
จะจดัตัง้เป็นศูนยฝึ์กอบรมและบรกิารสงัคม จงึขอเสนอระเบยีบบรหิารศูนยฝึ์กอบรมของคณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา และเนื่องจากมไิดน้ าเอกสารแจง้ใหก้รรมการล่วงหน้า จงึจะขอ
ความคดิเหน็กรรมการเพิม่เตมิอกีครัง้ทางโทรศพัท ์

  ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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 4.3  แนวทางการจดัหาทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษา   
  ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากนักศึกษาของคณะฯ ในปจัจุบันประสบปญัหาขาดแคลน
ทุนการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย  และคณะฯ จดัสรรให้นักศึกษาในแต่ละภาค
การศกึษา และปีการศกึษามอียู่อย่างจ ากดัและคงเดมิ คณะฯ จะมแีนวทางในการระดมทุนจากแหล่ง
ต่าง ๆ ไดจ้ากฝา่ยหน่วยงานใดไดบ้าง และจากการทีค่ณะฯ ไดผ้ลติบณัฑติ มหาบณัฑติ ดุษฎบีณัฑติ
ไปกม็ากจะสามารถสรา้งเครอืขา่ยในการขอทุนการศกึษาใหแ้ก่นกัศกึษารุน่ปจัจบุนัได ้   
  

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว ได้เสนอแนวทางในการจดัหาทุนการศกึษาสนับสนุนนักศกึษา 
การท างานของคณะฯ ทีท่ างานรว่มกบัภาคต่ีาง ๆ อาท ิกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์, องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) ต่าง ๆ ที่คณะฯ ร่วมประสานงาน และหน่วยงานในจงัหวดั
ล าปางทีท่ างานเกีย่วเซรามคิ เป็นตน้ คณะฯ สามารถขอใหเ้ป็นหน่วยงานสนับสนุนใหน้ักศกึษาเขา้ไป
ท างานทีน่กัศกึษาในระหว่างปิดภาคเรยีนท าใหน้ักศกึษาเกดิรายได้ และสรา้งเสรมิประสบการณ์ และ
ยงัเป็นการเปิดโอกาสดา้นการสรา้งตลาดงานไปดว้ย 

 
4.4  โครงการศนูยพ์ฒันาพยากรณ์ทางสงัคม 

ประธาน แจง้ว่า กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ได้ร่วมกบัคณะ
สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์จดัโครงการศูนยพ์ฒันาพยากรณ์ทางสงัคม เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูการพยากรณ์
ทางสงัคม คาดว่า 2-3 เดอืนจะสามารถเผยแพรข่อ้มลูสู่สงัคมได ้

 
ที่ประชุมรบัทราบ และคุณศรสีว่าง พัว่วงศ์แพทย์ เสนอความคิดเพิ่มเติมการจดัตัง้

โครงการศูนย์พยากรณ์ทางสังคม/การจะจดัตัง้ “ศูนย์พยากรณ์ทางสังคม” นัน้ ควรจะเป็นการ
ด าเนินการร่วมกบัคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลยั เพราะปญัหาสงัคมมมีุมมองที่หลากหลายและต้อง
รว่มกนัแกไ้ขโดยอาศยัศาสตรอ์ื่น ๆ ในลกัษณะขา้มศาสตร ์หรอื  trans-disciplinary มากกว่าทีจ่ะเป็น 
Inter- disciplinary อยา่งแต่เดมิ 

 
4.5  โครงการจดัสมัมนาวิชาการร่วมกบั UNESCO เดือน ธนัวาคม 2550 

ประธาน แจง้ว่า เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั จะทรงพระชนมายุครบ 
80 พรรษา และ UNESCO จะจดัการประชุม ในต้นเดือนธนัวาคม 2550   คณะฯ และพนัธมติร 
ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และส านกัเลขาธกิารการอุดมศกึษา 
จะจดัประชุมนานาชาต ิเรือ่ง การมเีศรษฐกจิพอเพยีง ในระหว่างวนัที ่15-16 ธนัวาคม 2550  

 
ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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4.6  โครงการจดัสมัมนาวิชาการ เร่ือง World Poverty Eradication เดือนตลุาคม  
ประธาน แจง้ว่า เนื่องในวนัสากลขจดัความยากไร ้องคก์ารนานาชาต ิ30 ประเทศ จะจดั

โครงการสมัมนาวชิาการ เรื่อง World Poverty Eradication ในวนัที ่17 ตุลาคม 2550  จากแนวทาง
การท างานเพื่อคนจน การมองคนจนในบรบิทของประเทศไทย    

 
ทีป่ระชุมรบัทราบ   

 
4.7  โครงการพฒันาอาสาสมคัรภาคประชาชน (แทก็ซ่ี) 

ประธาน แจง้ว่า คณะฯ จดัโครงการพฒันาอาสาสมคัรภาคประชาชน (แทก็ซี)่ เพื่อเป็น
อาสมคัรจากอาสากลุ่มแทก็ซี่ที่ทุกครัง้ที่พบเห็นจากการช่วยเหลอืในเหตุการณ์ต่าง ๆ เชื่อในการมี
ส่วนรว่ม การใหคุ้ณค่าของคน การช่วยเหลอืสงัคม การใหก้ารสนับสนุนผูก้ระท าความดทีีไ่ม่ต้องการ
สิง่ตอบแทน จงึเกดิโครงการพฒันาอาสาสมคัรภาคประชาชน (แทก็ซี่ เป็นการจดัอบรมโดยคณะฯ
ขึน้มา 

 
ทีป่ระชุมรบัทราบ  

   

ปิดประชุม เวลา 12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


