๑

รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
๒. รศ.เล็ก สมบัติ
๓. อ.ปานรัตน์ นิ่มตลุง
๔. รศ.ระพีพรรณ คาหอม
๕. ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
๖. นางนภา เศรษฐกร
๗. อ.ชลธิชา พันธุ์พานิช
๘. อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
๙. อ.นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย
๑๐. นายสมชาย ไมตรี
๑๐. นางนิตยา ทองสุขดี

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
รศ.อภิญญา เวชยชัย
ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
นางวรรภา ลาเจียกเทศ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ง
๑.๑ อาจารย์ลาศึกษาต่อ/จบ-กลับจากลาศึกษา
๑) อ.พงศยา ภูมิพัฒน์โยธิน ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปฏิบัติงานประจา ณ ศูนย์
ลาปาง ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ณ Seoul
National University สาธารณรัฐเกาหลี ด้วยทุนประเภท ๒ ทุน คือ SNU President Fellowship
Scholars และทุน Graduate Scholarship for Excellent Foreign Students (GSFS) มีกาหนด ๓ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๒

๒) ผศ.วรรณวดี พูลพอกสิน ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยทุนส่วนตัว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้รายงานตัวกลับมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๓) อ.สร้อยมาศ รุ่งมณี ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา
Hunan Geography จาก The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุนของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (เต็มจานวน) ประจาปี ๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้สาเร็จการศึกษาและ
รายงานตัวกลับมาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
๔) อ.สุขุมา อรุณจิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปฏิบัติงานประจา ณ ศูนย์ลาปาง
ซึง่ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุน ายน ๒๕๕๔ ได้ รายงานตัวกลั บมาปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๓ มิ ถุนายน
๒๕๕๗ โดยคาดว่าสาเร็จการศึกษาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ปัจจุบัน มีอาจารย์ของคณะฯ อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จานวน ๔ คน คือ
รศ.พเยาว์ ศรีแสงทอง, ผศ.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด, อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล และ อ.พงศยา ภูมิพัฒน์โยธิน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ การสัมมนาอาจารย์ประจาปี ๒๕๕๗
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จัดให้มีการสัมมนาคณาจารย์ และการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรี ย นการสอน ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
ท่ า พระจั น ทร์ และวั น ที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วรบุ ร ะหั ว หิ น รี ส อร์ ท แอนด์ ส ปา อ.หั ว หิ น
จ.ประจวบคีรี ขัน ธ์ โดยมีป ระเด็น ที่ ส าคั ญในการสั มมนา คื อ การทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ คณะสั งคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ภาระงานขั้นต่า
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และรายผล
การดาเนินงานของหลักสูตรฯ การบูรณาการและปรับปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการเพิ่ม
ชั่วโมงฝึกภาคปฏิบัติในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ ศาสตรบัณฑิต รวมทั้งการมองทิศทางการพัฒนาคณะฯ
(Way forward) ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ มี คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา จานวน ๓๗ คน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จานวน ๗ คน
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน (สืบแทน)
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคาสั่งที่ ๓๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อทาหน้าที่ดาเนินการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชาฯ สืบแทน ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ กระบวนการสรรหาได้เสร็จสิ้น และมหาวิทยาลัย ได้มีคาสั่งที่ ๙๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง

๓

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยแต่งตั้ง
ผศ.กมลทิพย์ แจ่ มกระจ่ าง เป็ น หั ว หน้ าภาควิช าการพัฒนาชุมชน (สมัยที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายคุณภาพ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑)

ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายคุณภาพ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกาหนดมาตรวจประเมินคุณภาพ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และขอให้คณะฯ กาหนดค่า
เป้าหมาย และตัวบ่งชี้คุณภาพ เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพดังกล่าว ในการนี้ คณะฯ โดยฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา พิจารณาแล้วได้กาหนดค่าเป้าหมาย และตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
๑.๑) ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส ะท้ อ นเอกลั ก ษณ์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน ๓ ตั ว บ่ ง ชี้
ประกอบด้วย ๑) ระดับค่านิยมที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี ๒)
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ที่ทางานจัดบริการแก่มนุษย์ (Human Services) ต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี และ ๓) ร้อยละของผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ถูก
นาไปใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมต่อผลงานวิจัยของคณาจารย์
ทั้งหมด
๑.๒) ก าหนดค่ า เป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ โดยใช้ ข้ อ มู ล ปี
การศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ประกอบในการพิจารณา
๑.๓) กาหนดเอกลักษณ์ (สมศ.๑๗) และประเด็นชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม
ภายนอก (สมศ.๑๘.๒) เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย และตัวบ่งชี้คุณภาพดังกล่าว ได้เสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการประจา
คณะฯ โดยหนังสือเวียนที่ ศธ ๐๕๑๖.๑๖/พ.๐๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ และส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว
๒)

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ (ก.พ.ร.) จานวน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านประสิทธิผล ประกอบด้วย การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย ความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยประชาชน และระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖, ๒) ด้านประสิทธิภาพ เป็นตัวบ่งชี้ทางด้านแผน การบริหารความเสี่ยง การเงินและ
งบประมาณ และ ๓) ด้านการพัฒนาองค์กร เป็นตัวบ่งชี้ทางด้านการปรับปรุ งตัวบ่งชี้การปฏิบัติราชการ
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ประชุมรับทราบ

๔

๑.๕ การจัดตั้งโครงการพัฒนามาตรฐานชุมชนเมือง
รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ได้ มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓ มกราคม
๒๕๕๗ เสนอจัดตั้ง “โครงการพัฒนามาตรฐานชุมชนเมือง (The Project of development of Urban
Standard: DUS) เป็นโครงการเลี้ยงตัวเอง โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านการพัฒนา
ชุมชนเมืองแก่ภาครัฐ ๒) เพื่อให้คาปรึกษาด้านการพัฒนามาตรฐานชุมชนเมืองแก่บุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร
ต่าง ๆ ๓) ให้บริการเพื่อพัฒนามาตรฐานชุมชนเมือง โดนการประเมินด้วยตัวชี้วัดมาตรฐานชุมชนเมือง ๔) เพื่อ
ทาหน้าที่กระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนพัฒนาตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน และ ๕) เพื่อให้มีการ
ถอดบทเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนามาตรฐานชุมชนเมือง ขณะนี้ เริ่มมีหน่วยงานภายนอกให้ทุน
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการวิจัยที่เสนอผ่านโครงการพัฒนามาตรฐานชุมชนเมืองแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖ การสนับสนุนทุนนักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขัน World Model United Nation
นางสาวรุจิยาภา วิโย เลขทะเบียน ๕๖๐๕๖๑๕๑๙๓ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย และเป็นผู้แทนประเทศ
ไทยในการเข้าร่วมแข่งขัน World Model United Nation ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จาลองเวทีการประชุ ม
ระดับนานาชาติ โดยยึดแบบแผนองค์การสหประชาชาติ ณ กรุง Brussels ประเทศ Belgium ระหว่างวันที่
๑๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ และขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากคณะฯ ในการนี้ คณะฯ โดยคณะกรรมการ
ฝ่ายการนักศึกษา ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุน จานวนเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะฯ ศูนย์ลาปาง และได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการประจาคณะฯ ในการอนุมัติทุนตามหนังสือเวียนที่ ๐๕๑๖.๑๖/ร.๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ที่ป ระชุม รั บ ทราบ และเสนอแนะว่า ในการสนั บสนุน ทุน ครั้ง ต่อ ไป หากเป็ นกิ จกรรมที่
ดาเนินการโดยชมรมของมหาวิทยาลัย เห็นควรให้ขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย สาหรับการสนับสนุน
ทุน จากคณะฯ เพื่อทากิจกรรมนักศึกษานั้น ควรเป็นกิจกรรมที่มีนักศึกษาจานวนมากมีส่ว นร่ว ม หรือ
นักศึกษาส่วนมากได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนั้น ๆ
๑.๗ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒
ตามที่ ค ณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ได้ จั ด ท าค าขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยจากรายได้
หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และเริ่มดาเนินการเบิกจ่ายไปแล้วนั้น จากการดาเนินการในไตรมาสที่ ๒
มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ประเภท
แผนรายรับ
แผนรายจ่าย
ผลรายรับจริง
ผลรายจ่ายจริง

ไตรมาส ๑
๗,๙๑๑,๙๔๐
๓,๕๗๒,๐๗๔
๔,๘๖๒,๕๙๐
๒,๐๔๗,๑๖๗

ไตรมาส ๒
๒๓๒,๖๗๓
๔,๖๑๙,๖๐๖
๑,๕๖๐,๖๔๗
๒,๘๓๑,๔๓๔

ไตรมาส ๓
๖,๙๗๒,๙๑๓
๘,๘๔๖,๖๐๖

ไตรมาส ๔
๒๓๒,๖๗๔
๔,๔๓๕,๑๑๔

รวมจานวน
๑๕,๓๕๐,๒๐๐
๒๑,๔๗๓,๔๐๐

หมายเหตุ
ตั้งงบกลางปี
๕,๓๓๓,๒๐๐

๕

เดิม คณะฯ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ห น่ว ยงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จานวน ๑๖,๑๔๐,๒๐๐ บาท ต่อมาได้ตั้งงบประมาณกลางปีเพิ่มเติม จานวน ๕,๓๓๓,๒๐๐ บาท รวมเป็น
ทั้งสิ้น จานวน ๒๑,๔๗๓,๔๐๐ บาท โดยในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗) คณะฯ ได้ตั้งแผน
รายจ่ายไว้ จานวน ๔,๖๑๙,๖๐๖ ซึ่งจากการดาเนินงานมีรายจ่ายจริง จานวน ๒,๘๓๑,๔๓๔ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๑.๒๙ และเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งปีงบประมาณ จานวน ๒๑,๔๗๓,๔๐๐ บาทแล้ว
จะเป็นร้อยละ ๑๓.๑๘ ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายทีว่ างไว้ในไตรมาสที่ ๒ คือ ร้อยละ ๒๑.๕๑
ที่ประชุมรับทราบ เสนอให้มีการเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
และงบประมาณต่อไป
๑.๘ รายงานรายได้ และทรัพย์สินกองทุนวิจัยของคณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
คณะฯ โดยคณะกรรมการวิ จั ย ได้ จั ด ท ารายงานรายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น กองทุ น วิ จั ย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) เสนอมหาวิทยาลัย
โดยประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปจากมหาวิทยาลัย และเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากคณะ
รวมจานวน ๑,๔๑๑,๐๐๐ บาท และประมาณการรายจ่าย รวมจานวน ๑,๒๐๕,๔๐๑ บาท ซึ่งรายจ่าย
ส่วนมาก จะเป็ นการสนั บสนุน โครงการวิจัยสถาบันและโครงการวิจัยทั่ว ไป นอกจากนั้น ยังได้จัดสรร
งบประมาณเป็นค่าประเมินผลงาน การมอบรางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่น การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย
การแปลเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานประสานการทาสัญญาวิจัยอีกด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดย
ไม่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การต่อเวลาราชการของอาจารย์ผู้เกษียณ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
ตามที่ก รรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่ อวั นที่ ๖ พฤศจิก ายน
๒๕๕๖ ได้พิจ ารณาการต่อเวลาราชการของอาจารย์ ผู้ ประสงค์ขอต่อเวลาราชการ จานวน ๒ คน คือ
รศ.เล็ก สมบัติ และ รศ.สุดสงวน สุธีสร โดยได้ดาเนินการลงคะแนนตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข้อ “๕.๑.๔.๔ นาเสนอคณะกรรมการประจา
คณะฯ พิจารณา ทั้งนี้ ผู้เกษียณอายุที่จะได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

๖

คณะกรรมการประจ าคณะ โดยได้รั บ เสี ยงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการประจาคณะ
ทั้งหมด” และข้อ “๗.๔ การพิจารณาการต่อเวลาราชการ ให้ดาเนินการโดยวิธีลับ และนั บผลโดยวิธี
เปิดเผย กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน” ซึ่งผลการลงคะแนน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในการต่อเวลาราชการของ รศ.เล็ก สมบัติ และไม่เห็นชอบในการต่อเวลาราชการของ รศ.สุดสงวน สุธีสร
และได้เสนอผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ ศธ๐๕๑๖.๑๖/ร.๑๑๘๗ ลงวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น
ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๕๗ ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร ายการในสิ้ น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อเวลาราชการ และมหาวิทยาลัย ได้มีคาสั่งที่ ๗๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง การต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ โดยต่อเวลาราชการของ รศ.เล็ก สมบัติ ด้วยแล้ว
อย่างไรก็ตาม รศ.สุดสงวน สุธีสร ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบให้ต่อเวลาราชการครั้งนี้ ได้มี
หนังสือเรียนกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้
กรรมการประจาคณะฯ ชี้แจงเหตุผ ลที่ไม่เสนอชื่อดิฉันไปยังที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอต่ออายุ
ราชการหลังเกษียณอายุราชการ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อชี้แจงเหตุผลต่อ รศ.สุดสงวน สุธีส ร
ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรชี้แจง รศ.สุดสงวน สุธีสร ให้ทราบว่า ที่ประชุมกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดาเนินการพิจารณาการขอต่อเวลา
ราชการ โดยปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุดมศึ กษา สั ง กัดมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ส่ว นสาเหตุที่ไม่เห็ นชอบในการขอต่อเวลาราชการของ รศ.สุ ดสงวน สุ ธีส ร นั้น
เนื่องจากมีคะแนนให้ความเห็นชอบไม่เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว
๓.๒ การรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา
(หลักสูตรนานาชาติ)
ตามที่คณะฯ โดยโครงการปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม
และการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ดาเนินการเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยการคัดเลือก
ตรง มีเป้าหมายในการรับ จานวน ๕๐ คน และได้ดาเนินการสอบคัดเลือกไปแล้ว ๒ รอบนั้น เนื่องจากมี
ผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกจานวน ๓๖ คน ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น จึงได้เปิดรับนักศึกษา
เป็นรอบที่ ๓ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า เห็นควรร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันจัดนิทรรศการ/แนะนาหลักสูตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งยังมีความต้อการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอีกเป็นจานวนมาก
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๓.๓ ภาระงานขั้นต่าของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามที่ที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้
พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ร่ างประกาศ เรื่อง “ภาระงานขั้นต่ าของผู้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการและ
มาตรฐานทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ” และคณะฯ ได้ส่ งร่างประกาศดังกล่ าว ให้ มหาวิทยาลั ย
พิจารณาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้เสนอแนะให้แก้ไขข้อความในร่างประกาศให้มี
ความชัดเจนขึ้น ซึ่งคณะฯ ได้แก้ไขและนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๗ และที่ ป ระชุมกรรมการบริ ห าร ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวั นที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึ งเสนอ
กรรมการประจาคณะฯ พิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง “ภาระงานขั้นต่าของผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการและมาตรฐานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์” ตามเสนอ
๓.๔ การปรับปรุงอาคาร/สานักงานคณะฯ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลาปาง และศูนย์
คลองจั่น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะฯ มีโครงการปรับปรุง อาคาร/สานักงานคณะฯ ท่าพระจันทร์
ศูนย์รังสิต ศูนย์ลาปาง และศูนย์คลองจั่น รวมจานวน ๕ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการเปลี่ ย นหลั ง คา และปรั บ ปรุ ง ห้ อ งบรรยาย และห้ อ งให้ ค าปรึ ก ษา ชั้ น ๕
ท่าพระจันทร์ งบประมาณ จานวน ๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยของคณะ อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) โครงการปรั บปรุ งห้องกิจกรรมนักศึกษา และสานักงานบริการสั งคมชั้น ๑ คณะฯ
ท่าพระจันทร์ งบประมาณ จานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินสะสมของโครงการบริการสังคม ได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแปลนเป็นครั้ง
สุดท้าย ก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓) โครงการซ่ อ มแซมผนั ง และพื้ น กระเบื้ อ งยาง ชั้ น ๕-๗ อาคารคณะฯ ศู น ย์ รั ง สิ ต
งบประมาณ จานวน ๒๒๔,๗๕๐ บาท จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของ
คณะฯ อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔) โครงการปรั บ ปรุ งห้ องบริก ารนัก ศึกษา คณะฯ ศูน ย์ล าปาง งบประมาณ จานวน
๒๒๐,๗๐๐ บาท จากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ/ศูนย์ลาปาง ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการปรับปรุง
๕) โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์
คลองจั่น งบประมาณ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินสะสมโครงการบริการสังคม ได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยให้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง

๘

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ขอให้พิจารณาถึง
การใช้งานสาหรับคนพิการ/วีลแชร์-คนตาบอด สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุด้วย โดยอาจเชิญสถาปนิกที่มี
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบอาคาร/สถานที่สาหรับคนพิการมาให้ข้อเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง
๓.๕ การแลกเปลี่ยนพื้นที่อาคารคณะฯ ท่าพระจันทร์ กับคณะสังคมวิทยาฯ
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีการใช้พื้นที่ตึก
คณะฯ ท่าพระจันทร์ ร่วมกันในชั้น ๒, ๔ และ ๕ และท่านอธิการบดี ได้เป็นคนกลางเสนอให้ทั้ง ๒ คณะฯ
ได้มีการเจรจาแลกเปลี่ย นพื้นที่กันขึ้น เพื่อให้ การบริหารจัดการการใช้พื้นที่เป็นไปโดยสะดวกและเป็น
สัดส่วนในแต่ละคณะฯ โดยทั้ง ๒ คณะได้มีการประชุมเจรจากันหลายครั้งนั้น บัดนี้ การเจรจาแลกเปลี่ยน
พื้นที่ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีข้อสรุปคือ คณะสังคมวิทยาฯ ตกลงแลกเปลี่ยนพื้นที่ชั้น ๒ (ห้อง ๒๐๔, ๒๐๕,
๒๐๖, ๒๐๗) และชั้น ๕ (ห้อง ๕๐๑, ๕๐๓, ๕๐๔, ๕๐๕, ๕๐๖, ๕๒๑) ของคณะสังคมวิทยาฯ กับพื้นที่ห้อง
คอมมอนรูม และห้องประชุมชั้น ๔ ฝั่งตะวันออกทั้งหมดของคณะ และได้มีการประชุมส่งมอบพื้นที่ ที่
แลกเปลี่ยนพร้อมครุภัณฑ์ติดอาคาร (เครื่องปรับอากาศ) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๖ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (เพิ่มเติมระหว่างปี) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามที่กรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเห็นชอบ ในการจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ า ยจากรายได้ ห น่ ว ยงาน (เพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี ) ปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ รวมจ านวน
๕,๓๓๓,๒๐๐ บาท นั้น ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๗ ได้อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณดังกล่าวแล้ว ซึ่งงบประมาณที่ขอตั้งไป ประกอบด้วย :
๑) โครงการปรับปรุ งห้องกิจกรรมนักศึกษา และสานักงานบริการสั งคมชั้น ๑ คณะฯ
ท่าพระจันทร์ งบประมาณ จานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒) โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์
คลองจั่น งบประมาณ จานวน จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓) การปรับอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทาหน้าที่บริหารของคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย จานวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
๔) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวมจานวน ๕ รายการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับ
อากาศ เป็นต้น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ จานวน ๕๐๗,๒๐๐ บาท
๕) สมทบโครงการที่เสนอขออนุมัติงบประมาณโดยโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ จานวน ๔
โครงการ ในส่วนของงบประมาณที่ยังขาดอยู่ จานวน ๒๙๐,๘๐๐ บาท
ที่ประชุมรับทราบ

๙

๓.๗ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยความเห็นชอบของกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีประกาศ เรื่อง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินงาน
เกี่ ย วกั บ โครงการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาทั้ งหมดที่ ค ณะมี ส่ ว นเกี่ย วข้อ ง ขณะนี้ อยู่ ระหว่า งการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์ เพื่อรับผิดชอบดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๘ การจัดงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามที่คณะฯ ได้กาหนดจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๗ และต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และอาจสุ่มเสี่ยงต่อ
การผิดกฎหมายเลือกตั้ง ที่กาหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น ในการนี้
คณะกรรมการอานวยการจัดงาน ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๗ แล้ว มีมติให้มีการจัด
งานวันคืนสู่เหย้าจากที่เลื่อนไป ในเย็นวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ตรงกับวันสังคมสงเคราะห์ไทย) ณ
บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้มีการตั้งกรรมการในการจัดงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ ขออนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) คณะฯ มีประมาณการ
รายได้ จานวน ๒๐,๗๑๒,๖๑๔ บาท (ส่วนกลาง ๑๖,๘๔๐,๕๕๔ บาท + ศูนย์ลาปาง ๓,๘๗๒,๐๖๐ บาท)
และนามาจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน จานวน ๒๐,๗๑๒,๖๑๔ บาท ดังนี้
๔.๑.๑ รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑.๑) ประมาณการรายได้ที่จะนามาตั้งเป็นงบประมาณประจาปี ๒๕๕๘ ดังนี้
๑.๑.๑) ประมาณการกาไรสุทธิโครงการบริการสังคม
๖๘๒,๒๒๔ บาท
๑.๑.๒) เงินอุดหนุนทั่วไปจากมหาวิทยาลัย (งบพิเศษ) ๑๐,๔๕๓,๒๐๐ บาท
๑.๑.๓) เงินรางวัลปฏิบัติราชการ
๙๒๑,๒๐๐ บาท
๑.๑.๓) ประมาณการดอกผลจากการลงทุน
๑๐๗,๐๐๐ บาท
๑.๑.๔) เงินสะสมที่นามาใช้ (+งบลงทุน ๒.๕ ล้านบาท) ๔,๖๗๖,๕๓๐ บาท
รวมประมาณการรายได้ทั้งสิ้น
๑๖,๘๔๐,๕๕๔ บาท

๑๐

๑.๒) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.๒.๑) การจัดการศึกษา
๑,๘๐๕,๖๐๐ บาท
๑.๒.๒) การวิจัย (ตั้งในกองทุนวิจัย)
๑.๒.๓) บทบาทใน ASEAN
๗๒๙,๐๑๓ บาท
๑.๒.๔) การให้บริการวิชาการ
๗๘๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๕) ศิลปวัฒนธรรม (ตั้งในกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)
๑.๒.๖) การบริหาร
๑๓,๕๒๕,๙๔๑ บาท
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๑๖,๘๔๐,๕๕๔ บาท
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยจากรายได้
หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จานวน ๑๖,๘๔๐,๕๕๔ บาท ตามเสนอ
๔.๑.๒ รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
๑.๑) ประมาณการรายได้ที่จะนามาตั้งเป็นงบประมาณประจาปี ๒๕๕๘ ดังนี้
๑.๑.๑) เงินจากค่าหน่วยกิต
๓,๘๗๒,๐๖๐ บาท
รวมประมาณการรายได้ทั้งสิ้น
๓,๘๗๒,๐๖๐ บาท
๒.๒) ประมาณการรายจ่าย แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
๒.๒.๑) การจัดการศึกษา
๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๒) การวิจัย (ใช้ร่วมกับคณะ)
๒.๒.๓) บทบาทใน ASEAN (ใช้ร่วมกับคณะ)
๒.๒.๔) การให้บริการวิชาการ (ใช้ร่วมกับคณะ)
๒.๒.๕) ศิลปวัฒนธรรม (ตั้งในกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)
๒.๒.๖) การบริหาร
๑,๖๖๒,๐๖๐ บาท
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๓,๘๗๒,๐๖๐ บาท
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยจากรายได้
หน่วยงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จานวน ๓,๘๗๒,๐๖๐ บาท ตามเสนอ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อรายได้จากประมาณการกาไรสุทธิ
โครงการบริการสังคมที่นาส่งคณะฯ และนามาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานครั้งนี้ ซึ่งมี
จานวน ๖๘๒,๒๒๔ บาท ดังต่อไปนี้
๑) ก าไรสุ ท ธิ ข องโครงการพิ เ ศษหลั ก สู ต รพั ฒ นาแรงงานและสวั ส ดิ ก ารมหาบั ณ ฑิ ต
(จานวน ๕๕,๒๓๒ บาท) โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารงานยุติธรรม (จานวน ๒๗,๑๓๐ บาท) และ
โครงการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (จานวน ๓๐,๘๐๖ บาท) ทั้ง ๓ โครงการถือว่ามีกาไรน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (ท่าพระจันทร์ จานวน ๒๖๖,๑๘๔

๑๑

บาท และศูนย์ลาปาง จานวน ๓๐๒,๘๗๒ บาท) ดังนั้น จึงเห็นควรมีการศึกษา วิเคราะห์โครงการ และ
พิจารณารายรับรายจ่ายโดยละเอียด
๒) โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น มีผลการ
ดาเนินงานขาดทุน จานวน ๔๘,๗๗๘ บาท นั้น เนื่องจากเป็นโครงการบริการชุมชนและสังคม และ
ผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นคนมีรายได้น้อยจากชุมชนเคหะคลองจั่น ดังนั้น จึงขอให้คณะฯ เข้าไปช่วยปรับปรุง
วิธีการดาเนินงาน โดยอาจจัดกิจกรรมเสริมรายได้ รวมทั้งหาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
๔.๒ ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ/ศูนย์ลาปาง
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มี ป ระมาณการรายได้ จ ากกองทุ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมจานวน ๗,๗๘๖,๔๔๘ บาท (ส่วนกลาง ๔,๔๗๘,๑๑๐ บาท + ศูนย์ลาปาง
๓,๓๐๘,๓๓๘ บาท) และนามาจัดทาคาขอตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา จานวน ๓ โครงการ
รวมจานวน ๒,๐๕๓,๕๖๐ บาท ดังนี้
๔.๒.๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์รังสิต
เป็นโครงการกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ ประกันคุณภาพ ศิษย์เก่า ทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม กีฬาและสุขภาพ และจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ จานวน ๒๒
โครงการย่อย รวมงบประมาณ จานวน ๖๗๘,๔๖๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติอ นุมัติ ง บประมาณรายจ่า ยจากกองทุ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์รังสิต จานวน ๖๗๘,๔๖๐ บาท ตามเสนอ
๔.๒.๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ลาปาง
เป็นโครงการกิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ ประกันคุณภาพ ศิษย์เก่า ทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม กีฬาและสุขภาพ และจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ จานวน ๑๙
โครงการย่อย รวมงบประมาณ จานวน ๕๓๔,๗๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยถ้วน)
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติอ นุมัติ ง บประมาณรายจ่า ยจากกองทุ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ลาปาง จานวน ๕๓๔,๗๐๐ บาท ตามเสนอ
๔.๒.๓ โครงการศึกษาภาคปฏิบัติสาหรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ ๑-๒ (สค.๒๐๒, สค.๓๐๑)
รายวิชาการดูงานและสัมมนา (สค.๒๐๑) การพัฒนาเครือข่ายชุมชนสวัสดิการผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ และ

๑๒

เวทีป ฏิบัติการส่ งเสริมการเรี ยนรู้ การปฏิบัติงานสั งคมสงเคราะห์ รวมจานวน ๕ โครงการย่อย รวม
งบประมาณ จานวน ๘๔๐,๔๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติอ นุมัติ ง บประมาณรายจ่า ยจากกองทุ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โครงการศึกษาภาคปฏิบัติสาหรับ
นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จานวน ๘๔๐,๔๐๐ บาท ตามเสนอ
๔.๓ ขออนุมติร่างประกาศ เรื่อง การบริหารสานักงานโครงการบริการสังคม คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗
เพื่อให้การบริหารสานักงานโครงการบริการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สอดคล้อง
กับระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสาหรับการดาเนินงานโครงการ
บริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๘ (๒) เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
จึงเห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง “การบริหารสานักงานโครงการบริการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๗” โดยในร่างประกาศ แบ่งออกเป็น ๔ หมวด คือ ๑) ข้อความทั่วไป, ๒) การบริหารสานักงาน
โครงการบริการสังคม, ๓) การดาเนินงานของสานักงานโครงการบริการสังคม, ๔) การบริหารงบประมาณ
และการเงิน, ๕) การมอบอานาจ และ ๖) อื่น ๆ
ร่ างประกาศดังกล่ าว เป็ นการจัด ตั้งส านักงานบริห ารโครงการบริ การสั งคม โดยภายใน
สานักงาน จะแบ่งออกเป็น ๓ ศูนย์ คือ ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา และศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนา รวมทั้งแนวทางการดาเนินของสานักงานในภาพรวม
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมพิจ ารณาแล้ ว มีมติอนุมัติ ร่างประกาศเรื่อง การบริห ารส านักงาน
โครงการบริ การสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งนี้ ขอให้เสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
กฎหมาย ช่วยตรวจทานอีกครั้งก่อนประกาศใช้ต่อไป
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

สมชาย ไมตรี, นิตยา ทองสุขดี / บันทึกรายงานการประชุม
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ / ตรวจ

