
รายงานการประชมุกรรมการประจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

ครัง้ท่ี 3/2551 
วนัศกุรท่ี์ 15 กมุภาพนัธ ์2551 เวลา 9.30 น.   

ณ ห้องประชมุ 208  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ท่าพระจนัทร ์
--------------------------------------- 

 

ผู้เข้าประชุม 
1. ผศ.ดร.จติต ิมงคลชยัอรญัญา (คณบดคีณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร)์ ประธาน 
2. รศ.ดร.กติพิฒัน์ นนทปทัมะดลุย ์(รองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั) กรรมการ  
3. รศ.ดร.วรวุฒ ิโรมรตันพนัธ ์(รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา)  กรรมการ 
4. ผศ.อญัมณี บรูณกานนท ์(หวัหน้าภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร)์ กรรมการ 
5. ศ.ยพุา วงศไ์ชย        กรรมการ 
6. รศ.ศกัดิศ์ร ีบรบิาลบรรพตเขตต ์      กรรมการ  
7. รศ.อภญิญา เวชยชยั        กรรมการ  
8. รศ.ดร.นฤมล  นิราทร       กรรมการ  
9. นางสาวศรสีว่าง พัว่วงศแ์พทย ์      กรรมการ  
10. นางปรางทพิย ์ทวพีาณิชย ์       กรรมการ  
11. ดร.ไพโรจน์ สขุสมัฤทธิ ์       กรรมการ 
12. นางนภา เศรษฐกร         กรรมการ 
13. นางดวงพร จนัทรม์ณี       เลขานุการ 
14. นางนิตยา ทองสขุด ี                       ผูช้ว่ยเลขานุการ 
15. นายสมชาย ไมตร ี                       ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
ผู้ลาประชุม 

1. รศ.ศกัดิช์ยั เลศิพานิชพนัธุ ์(รองคณบดฝีา่ยบรหิาร)   กรรมการ  
2. รศ.ระพพีรรณ ค าหอม (รองคณบดฝีา่ยการศกึษาภาคปฏบิตั)ิ  กรรมการ  
3. รศ.ดร.โกวทิย ์พวงงาม (หวัหน้าภาควชิาการพฒันาชมุชน)  กรรมการ  
4. นางขนิษฐา เทวนิทรภกัต ิ       กรรมการ  
5. ศาสตราภชิาน นพ.พชิติ สวุรรณประกร     กรรมการ  
6. นางอบุล หลมิสกลุ        กรรมการ  
7. ดร.ชงิชยั หาญเจนลกัษณ์       กรรมการ  
8. นายชวรงค ์ลมิป์ปทัมปาณี       กรรมการ  

 
เริม่ประชมุเวลา 9.30 น.  

 

ประธานกล่าวเปิดประชมุ และด าเนินการประชมุไปตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองแจ้ง 

1.1 การท าบนัทึกความร่วมมือกบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 
  คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดล้งนามท าบนัทกึความร่วมมอืกบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
(พอช.) และศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจดัความยากจน และพฒันาชนบทตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงภาคประชาชน (ศจพ.ปชช.) เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2551 ณ หอประชุมศรบีูรพา มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ โดยมี ฯพณฯ นายไพบูลย์ วฒันศริิธรรม รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรี
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ลงนามเป็นประธานสกัขพียาน   

บนัทกึความร่วมมอืดงักล่าว มอีุดมการณ์ร่วมกนัในการส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรูด้้าน
ชุมชนพฒันาใหแ้ก่องค์กรชุมชนทีม่คีวามประสงค์จะด าเนินกจิกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง การพฒันาอย่ าง
ยัง่ยนื และการท าใหช้มุชนของตนเขม้แขง็ อยูเ่ยน็เป็นสขุ  โดยบนัทกึความรว่มมอืนี้มผีลบงัคบัใช ้ 3 ปี และ
สามารถขยายเวลาออกไปอกีได ้ตามเจตนารมณ์ของทัง้สามฝา่ย 
   
  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

1.2 การส่งนักศึกษาไปศึกษาดงูานท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
  ประธานแจง้ว่า คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มกี าหนดจะสง่นกัศกึษาของคณะฯ จ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย นักศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 4 คน (ศนูย์รงัสติ 3 คน และศูนย์ล าปาง 2 คน) และนักศกึษา
ปรญิญาโท จ านวน 1 คน ไปศกึษาดงูานและฝึกภาคปฏบิตัทิีป่ระเทศญีปุ่น่ โดยความรว่มมอืทางวชิาการกบั 
Taisuo University เป็นเวลา 5 สปัดาห ์โดยจะออกเดนิทางในวนัที ่3 มนีาคม 2551 การศกึษาดูงานครัง้นี้ 
จะเน้นที ่case management ในการดแูลผูส้งูอายแุละเดก็ โดย Taisuo University เป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  

1.3 การผลกัดนัแผนยทุธศาสตรก์ารท่องเท่ียวชุมชน 
 ประธานแจ้งว่า ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแกไ้ขปญัหาความยากจนแห่ง

เอเชยี คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยความร่วมมอืกบั School of 
Travel Industry Management, Hawaii University, USA. เมื่อ พ.ศ.2548  ไดเ้สนอใหร้ฐับาลบรรจุ “การ
ท่องเทีย่วชุมชน”  ไว้ในแผนยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ซึง่ศูนยฯ์ จะร่วมกบัเครอืขา่ย เขา้
พบรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา เพือ่เสนอความคดิเหน็ในเรือ่งนี้อกีครัง้หนึ่ง 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  และเสนอแนะว่า แผนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วชมุชนดงักล่าว ไม่ควรเน้น
ทีก่ารสรา้งรายไดม้ากเกนิไป เพราะอาจเกดิปญัหาต่าง ๆ ตามมาได ้
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ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 1-2/2551 

2.1 การรบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 1/2551 
ประธานขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุ ครัง้ที ่1/2551 เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2551 
(เอกสาร 2.1) 

 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่1/2551  
โดยไมแ่กไ้ข 

 
2.2 การรบัรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 2/2551 

ประธานขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุ ครัง้ที ่2/2551 เมือ่วนัที ่24 มกราคม 
2551 (เอกสาร 2.2) 

 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุ ครัง้ที ่2/2551  
โดยไมแ่กไ้ข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3    เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 ผลการจดังานวนัสถาปนาคณะ ครบรอบ 54 ปี  
  ประธานแจง้ว่า ตามทีค่ณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดังานวนัสถาปนาคณะ ครบรอบปีที ่
54 เมื่อวนัที ่25 มกราคม 2551 โดยภาคเชา้มพีธิทีางศาสนา และปาฐกถาน าเรื่อง “ทศิทางขา้งหน้าของ
สวสัดกิารสงัคมไทย” โดย ฯพณฯ นายไพบูลย ์วฒันศริธิรรม รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรกีระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ และการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “มติิความหลากหลายของ
สวสัดิการสงัคมไทย” โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิและภาคบ่ายเป็นการสมัมนากลุ่มย่อย โดยแบ่งออกเป็น 5 ห้อง 
สมัมนาทางวชิาการในเรื่องเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน คนพกิาร ผูส้งูอายุ แรงงาน และกระบวนการยุตธิรรม
ชมุชน และจดัใหม้แีขง่ขนัตอบปญัหาสงัคมชงิรางวลั การประกวดนักเรยีนดเีด่นดา้นจติอาสา และการแสดง
นิทรรศการขององคก์รเครอืขา่ย เป็นตน้นัน้  การจดังานครัง้นี้ ส าเรจ็ลงไดด้้วยด ีโดยมผีูล้งทะเบยีนเขา้ร่วม
สมัมนาประมาณ 600 คน และมนีกัเรยีนจากโรงเรยีนต่างๆ ในภาคกลาง เขา้รว่มตอบปญัหาสงัคมชงิรางวลั 
และประกวดนกัเรยีนดเีด่นดา้นจติอาสา จ านวนประมาณ 120 คน จากทัง้หมด 50 โรงเรยีน  

 อนึ่ง ตามทีท่ีป่ระชมุครัง้ที ่1/2551 ไดเ้สนอแนะใหบ้รรจุประเดน็สมัมนาเกีย่วกบัการจดัการใน
ภาวะวบิตัภิยั (Disaster management) ด้วยนัน้  เนื่องจากคณะกรรมการจดังานฯ ได้ก าหนดประเด็น
สมัมนาไวล้่วงหน้าแลว้ ดงันี้ จงึไมส่ามารถบรรจุประเดน็ดงักล่าวไดท้นั จงึขอยกไปไวใ้นการสมัมนาโอกาส
ต่อไป 
 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ และเสนอแนะเพิม่เตมิว่า โดยปกตแิลว้ รฐัไดม้นีโยบายใหทุ้กหน่วยงาน มี
หน้าทีใ่นการบรรเทาสาธารณภยั นอกจากนี้ ยงัมอีงคก์รพฒันาเอกชน และองคก์รการกุศลต่าง ๆ อกีเป็น
จ านวนมากทีท่ าหน้าทีช่่วยเหลอือกีทาง แต่ทีผ่่านมา เมื่อเกดิเหตุการณ์ภยัพบิตัขิ ึน้ ทุกหน่วยงานต่างฝา่ย
ต่างเขา้มาชว่ยเหลอื ท าใหเ้กดิความวุ่นวายสบัสนขึน้  ดงันัน้ การจดัการ จงึมคีวามส าคญัมาก คณะฯ น่าจะ
มบีทบาทในการสรา้งองคค์วามรู้ และจดัอบรมเผยแพร่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง โดยในเบื้องตน้ ควรมกีารศกึษาวจิยั
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กอ่นว่า เมือ่เกดิภยัพบิตัขิ ึน้ มหีน่วยงาน/องคก์รไหนทีเ่กีย่วขอ้งบา้ง หน่วยงาน/องคก์รนัน้ ๆ มภีาระหน้าที่
อย่างไร มกีารประสานงานกนัอย่างไร  และจดัท าเป็นฐานขอ้มลูไว ้จากนัน้ จงึวางแผน สรา้งหลกัสตูร -จดั
ฝึกอบรมให้กบัผู้เกีย่วขอ้ง รวมทัง้จดัประชุมร่วมกนักบัผู้เกี่ยวขอ้งในพื้นทีท่ี่มแีนวโน้มที่จะเกดิภยัพบิตั ิ 
นอกจากนี้ คณะ/นกัสงัคมสงเคราะห ์ควรเขา้ไปมบีทบาทอกีครัง้หลงัจากเกดิเหตุการณ์ภยัพบิตัแิลว้ โดยมี
บทบาทในดา้นบ าบดั แกไ้ข และฟ้ืนฟูผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัดิงักล่าว 

 
3.2 การปรบัปรงุพื้นท่ีตึกคณะฯ ท่าพระจนัทร ์และศนูยร์งัสิต 

ตามทีท่ีป่ระชุมครัง้ที ่1/2551 เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2551 ไดอ้นุมตัเิงนิกองทุนค่าธรรมเนียม
การศกึษาเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยั เพื่อปรบัปรุงและพฒันาพืน้ทีข่องคณะฯ ทัง้ท่าพระจนัทร์ และศนูย์
รงัสติ จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น จ านวน 8,250,000 บาท ประกอบด้วย : - 1) โครงการ
ปรบัปรงุพืน้ทีศ่นูยก์าร ศกึษาและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ท่าพระจนัทร ์จ านวน 3,500,000 บาท,  2)  โครงการ
ปรบัปรุงพืน้ทีศ่นูยบ์รกิารและกจิกรรมนักศกึษา ศนูยร์งัสติ จ านวน 1,250,000 บาท, 3) โครงการปรบัปรุง
หอ้งประชุมคณะ ท่าพระจนัทร ์จ านวน 1,100,000 บาท และ 4)  โครงการปรบัปรุงหอ้งน ้านักศกึษาคณะ 
ทา่พระจนัทร ์จ านวน 2,400,000 บาท นัน้  ขณะนี้ คณะฯ ไดเ้สนอโครงการขออนุมตัติ่อมหาวทิยาลยัแลว้ 
อยูร่ะหว่างด าเนินการประกวดราคาเพือ่จดัซือ้จดัจา้งต่อไป 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

3.3 การจดัเกบ็/ปรบัอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 
ตามทีท่ีป่ระชุมครัง้ที ่1/2551 เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2551 ได้อนุมตัใิหโ้ครงการปรญิญาโท 

สาขาการพฒันาแรงงานและสวสัดกิาร จดัเกบ็คา่ธรรมเนียม ในอตัราภาคการศกึษาละ 3,000 บาท จากเดมิ
ที่ไม่เคยจัดเก็บเลย และโครงการปรญิญาโท สาขาการบรหิารและนโยบายสวสัดิการสงัคม ปรบัอตัรา
ค่าธรรมเนียม จากเดิมที่จดัเก็บปีการศกึษาละ 4,000 บาท เป็นปีการศกึษาละ 8,000 บาท โดยขอเริม่
จดัเกบ็/อตัราใหมส่ าหรบันกัศกึษาปีการศกึษา 2551 เป็นตน้ไป  นัน้  ขณะนี้  คณะฯ ได้เสนอการจัดเก็บ/
ปรบัอตัราคา่ธรรมเนียมดงักล่าว เพือ่ขออนุมตัติ่อมหาวทิยาลยัแลว้  

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 

3.4 ตวัช้ีวดัการปฏิบติัราชการของคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
ตามทีท่ีป่ระชุมครัง้ที ่1/2551 เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2551 ไดอ้นุมตัแิผนปฏบิตัริาชการ และ

ตวัชีว้ดัการปฏบิตัริาชการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2551 ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัทัง้หมด 6 ดา้น รวม 33
ตวัชีว้ดันัน้  ขณะนี้ คณะฯ ไดส้ง่แผนปฏบิตัริาชการและตวัชีว้ดัดงักล่าว ต่อมหาวทิยาลยัแลว้ (เอกสาร 3.4) 

 

 ทีป่ระชมุไดเ้สนอความคดิเหน็ต่อไปนี้ 
 1) ตวัชี้วดัเฉพาะของคณะฯ ทีจ่ดัท าขึน้ ยงัเป็นตวัชี้วดัทีอ่ยู่ในระดบั “ไม่ทา้ทาย” เพราะ

น่าจะท าได้ทัง้หมด  บางตวัชีว้ดั ได้ด าเนินการไปแลว้ เช่น การจดัตัง้ศนูยบ์รกิารสงัคม-ศนูยแ์รงงานนอก
ระบบ เป็นตน้ ซึง่ตวัชีว้ดันี้ น่าจะพจิารณาจากความสามารถในการแขง่ขนัมากกว่า  และบางตวัชีว้ดัควรวดั
จากคา่รอ้ยละมากกว่าทีจ่ะเป็นจ านวน เชน่ จ านวนนกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลั เป็นตน้ 
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 2) ควรมกีารวิจยัระบบการวดัทีม่หีลายหน่วยงาน เช่น กพร. สกอ. สมศ. มธ. เป็นต้น 
เพือ่รวมใหเ้ป็นระบบเดยีวกนั  

 ในการนี้ รศ.ศกัดิศ์ร ีบรบิาลบรรพตเขตต์ ได้เสนอใหส้าขาพฒันาแรงงานและสวสัดิการ รบั
วเิคราะหอ์ตัราก าลงัของคณะฯ ซึง่เป็นตวัชีว้ดัหนึ่งในแผนปฏบิตัริาชการต่อไป 
 

3.5 การขยายเวลาราชการของอาจารยผ์ู้เกษียณอาย ุ 
ตามทีท่ีป่ระชุมครัง้ที ่2/2551 เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2551 ได้มมีตเิกีย่วกบัการขยายเวลา

ราชการของอาจารยภ์าควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ทีค่รบก าหนดเกษยีณอายุ และเสนอเรื่องเพื่อขอขยาย
เวลาราชการ จ านวน 2 ท่าน คอื รศ.ดร.ทศันีย ์ลกัขณาภชินชชั และ รศ.ศศพิฒัน์ ยอดเพชร นัน้ ขณะนี้ 
คณะฯ ไดเ้สนอมตดิงักล่าวต่อมหาวทิยาลยัแลว้  

  ทีป่ระชมุรบัทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองพิจารณา 
 

4.1 การพิจารณารายช่ือผู้สมควรได้รบัปริญญากิตติมศกัด์ิ ปีการศึกษา 2550  
(พิจารณาลบั)  

 

4.2 ขออนุมติัเปิดวิชาโทสาขาการบริหารแรงงานและสวสัดิการ 
  สาขาพฒันาแรงงานและสวสัดกิาร ภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ไดข้ออนุมตัเิปิดหลกัสตูร
วิชาโทสาขาการบรหิารแรงงานและสวสัดิการ  (Minor Programme in Labour and Welfare 
Administration) เป็นหลกัสตูรใหม ่ภายใตห้ลกัสตูรปรญิญาตรสีงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑติ โดยขออนุมตัิ
เปิดการเรยีนการสอนตัง้แต่ปีการศกึษา 2551 เป็นตน้ไป 
  หลักสูตรวิชาโทสาขาการบริหารแรงงานและสวัสดิการ มวีัตถุประสงค์ “เพื่อให้นักศกึษา
ปรญิญาตรมีคีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการท างานดา้นการบรหิารแรงงานและสวสัดกิารในเชงิ
พหวุทิยาการ สามารถวเิคราะหส์ถานการณ์แรงงานและสวสัดกิารในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง นักศกึษาจะมพีืน้
ฐานความรูส้ าหรบัการท างานด้านการบรหิารแรงงานและสวสัดกิาร ในองค์กรภาครฐั ธุรกจิ และองค์กร
พฒันาเอกชน เพือ่เสรมิสรา้งบทบาทของแรงงานต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ”  

หลกัสตูรวชิาโทสาขาการบรหิารแรงงานและสวสัดกิาร มหีน่วยกติรวมทัง้หมด 24 หน่วยกติ 
ตามโครงสรา้งหลกัสตูรวชิาโทของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มวีชิาในหลกัสูตรทัง้หมด 14 วชิา ประกอบ 
ด้วยวชิาทีม่อียู่แล้วในหลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑติ (สค. หรอื SW) จ านวน 9 วชิา และวชิาที่
สรา้งขึน้ใหม ่(บร. หรอื LW) จ านวน 5 วชิา (เอกสาร 4.2) 

หลกัสูตรวิชาโทสาขาการบรหิารแรงงานและสวสัดิการ ได้ผ่านการพจิารณาเบื้องต้นจาก
คณะกรรมการภาควชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรใ์นการประชมุครัง้ที ่6/2550 เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2550 และ
คณะกรรมการบรหิาร ในการประชมุครัง้ที ่1/2551 เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2551 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตใิหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรวชิาโทสาขาการบรหิาร
แรงงานและสวสัดกิาร  และใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้  1)  การบรหิารแรงงานและสวสัดกิาร  จะมี
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ความสมัพนัธก์บัปญัหาเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน ดงันัน้ จงึควรเน้นการไมเ่อารดัเอาเปรยีบทัง้แรงงานในระบบ
และนอกระบบ  การใชห้ลกัความเป็นธรรม และการเฉลีย่ทกุขเ์ฉลีย่สุข,  2) ประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัแรงงาน 
มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ การเรยีนการสอนจงึควรมกีารตดิตามสถานการณ์ และปรบัเนื้อหาการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนัอยู่เสมอ,  3)  ควรมกีารสรา้งความสมัพนัธ์กบัองคก์รเครอืขา่ยที่
เกีย่วขอ้ง โดยอาจผา่นการฝึกภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองอ่ืน ๆ  
 
  การตัง้งบประมาณกลางปีเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าออกแบบก่อสร้าง 
  ประธานแจ้งว่า  ตามทีค่ณะฯ ได้ขอความร่วมมอืจากศูนย์นวตักรรมการออกแบบและวจิยั 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์และการผงัเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เป็นผูอ้อกแบบการปรบัปรุงพื้นที่
คณะฯ ทีท่า่พระจนัทร ์จ านวน 3 รายการ ประกอบดว้ย โครงการปรบัปรงุหอ้งศกึษาคน้ควา้และแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ โครงการปรบัปรงุหอ้งประชมุ 208 และโครงการปรบัปรงุหอ้งน ้านกัศกึษา นัน้ บดันี้ คณะสถาปตัยฯ์ 
ไดอ้อกแบบปรบัปรุงเสรจ็เรยีบแล้ว และไดค้ดิค่าออกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ในอตัรารอ้ยละ 2 ของ
งบประมาณค่าก่อสร้างทัง้หมด รวมเป็นเงินค่าออกแบบ 3 โครงการ เป็นเงินทัง้สิ้น 109,523 บาท  
นอกจากนี้ คณะฯ ขอความร่วมมอืจากคณะสถาปตัยฯ์ ใหอ้อกแบบปรบัปรุงพืน้ทีค่ณะฯ ทีท่่าพระจนัทรอ์กี 
5 โครงการ การปรบัปรุงหอ้งพกัอาจารย ์พืน้ทางเดนิ หอ้งธุรการบรรยาย และหอ้งน ้าอาจารย ์ประมาณค่า
ออกแบบรวมเป็นเงนิ 400,000 บาท 
  เนื่องจากคณะฯ ไม่ได้ตัง้งบประมาณค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการออกแบบก่อสรา้งไว้ในค าขอตัง้
งบประมาณ ประจ าปี 2551 ดงันัน้ จงึขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พเิศษ 2551 กลางปีเพิม่เติม 
จ านวน 500,000 บาท เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการออกแบบกอ่สรา้งดงักล่าวต่อไป 
 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิให้ตัง้งบประมาณค่าออกแบบก่อสร้าง 
จ านวนเงนิ 500,000 บาท ในค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายจากรายไดพ้เิศษ 2551 กลางปีเพิม่เตมิ 
 
 
ปิดประชมุ เวลา 12.00 น. 
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