รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ครัง้ ที่ 3/2551
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 208 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์
--------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา (คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
2. รศ.ดร.กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปทั มะดุลย์ (รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั )
3. รศ.ดร.วรวุฒ ิ โรมรัตนพันธ์ (รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา)
4. ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์ (หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
5. ศ.ยุพา วงศ์ไชย
6. รศ.ศักดิ ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์
7. รศ.อภิญญา เวชยชัย
8. รศ.ดร.นฤมล นิราทร
9. นางสาวศรีสว่าง พัววงศ์
่ แพทย์
10. นางปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์
11. ดร.ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ ์
12. นางนภา เศรษฐกร
13. นางดวงพร จันทร์มณี
14. นางนิตยา ทองสุขดี
15. นายสมชาย ไมตรี
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รศ.ศักดิ ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ (รองคณบดีฝา่ ยบริหาร)
รศ.ระพีพรรณ คาหอม (รองคณบดีฝา่ ยการศึกษาภาคปฏิบตั )ิ
รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม (หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน)
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
ศาสตราภิชาน นพ.พิชติ สุวรรณประกร
นางอุบล หลิมสกุล
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
นายชวรงค์ ลิมป์ปทั มปาณี

เริม่ ประชุมเวลา 9.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้ง
1.1

การทาบันทึกความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ลงนามทาบันทึกความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) และศูนย์อานวยการปฏิบ ัติการขจัด ความยากจน และพัฒ นาชนบทตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคประชาชน (ศจพ.ปชช.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจัน ทร์ โดยมี ฯพณฯ นายไพบูล ย์ วัฒ นศิร ิธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ลงนามเป็ นประธานสักขีพยาน
บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีอุดมการณ์ ร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรูด้ ้าน
ชุมชนพัฒนาให้แก่องค์กรชุมชนทีม่ คี วามประสงค์จะดาเนินกิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง การพัฒนาอย่ าง
ยังยื
่ น และการทาให้ชมุ ชนของตนเข้มแข็ง อยูเ่ ย็นเป็ นสุข โดยบันทึกความร่วมมือนี้มผี ลบังคับใช้ 3 ปี และ
สามารถขยายเวลาออกไปอีกได้ ตามเจตนารมณ์ของทัง้ สามฝา่ ย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.2

การส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ ประเทศญี่ปนุ่
ประธานแจ้งว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีกาหนดจะส่งนักศึกษาของคณะฯ จานวน 5 คน
ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาตรี จานวน 4 คน (ศูนย์รงั สิต 3 คน และศูนย์ลาปาง 2 คน) และนักศึกษา
ปริญญาโท จานวน 1 คน ไปศึกษาดูงานและฝึกภาคปฏิบตั ทิ ป่ี ระเทศญีป่ นุ่ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ
Taisuo University เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ โดยจะออกเดินทางในวันที่ 3 มีนาคม 2551 การศึกษาดูงานครัง้ นี้
จะเน้นที่ case management ในการดูแลผูส้ งู อายุและเด็ก โดย Taisuo University เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.3

การผลักดันแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ ยวชุมชน
ประธานแจ้งว่า ศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปญั หาความยากจนแห่ง
เอเชีย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ โดยความร่วมมือกับ School of
Travel Industry Management, Hawaii University, USA. เมื่อ พ.ศ.2548 ได้เสนอให้รฐั บาลบรรจุ “การ
ท่องเทีย่ วชุมชน” ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ซึง่ ศูนย์ฯ จะร่วมกับเครือข่าย เข้า
พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เพือ่ เสนอความคิดเห็นในเรือ่ งนี้อกี ครัง้ หนึ่ง
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะว่า แผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วชุมชนดังกล่าว ไม่ควรเน้น
ทีก่ ารสร้างรายได้มากเกินไป เพราะอาจเกิดปญั หาต่าง ๆ ตามมาได้
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1-2/2551
2.1

การรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2551
ประธานขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2551
(เอกสาร 2.1)
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2551
โดยไม่แก้ไข

2.2

การรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2551
ประธานขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2551 เมือ่ วันที่ 24 มกราคม
2551 (เอกสาร 2.2)
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2551
โดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่ อง
3.1

ผลการจัดงานวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 54 ปี
ประธานแจ้งว่า ตามทีค่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้จดั งานวันสถาปนาคณะ ครบรอบปี ท่ี
54 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 โดยภาคเช้ามีพธิ ที างศาสนา และปาฐกถานาเรื่อง “ทิศทางข้างหน้าของ
สวัสดิการสังคมไทย” โดย ฯพณฯ นายไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ และการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “มิติความหลากหลายของ
สวัสดิการสังคมไทย” โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ และภาคบ่ายเป็ นการสัมมนากลุ่มย่อย โดยแบ่งออกเป็ น 5 ห้อง
สัมมนาทางวิชาการในเรื่องเกีย่ วกับเด็กและเยาวชน คนพิการ ผูส้ งู อายุ แรงงาน และกระบวนการยุตธิ รรม
ชุมชน และจัดให้มแี ข่งขันตอบปญั หาสังคมชิงรางวัล การประกวดนักเรียนดีเด่นด้านจิตอาสา และการแสดง
นิทรรศการขององค์กรเครือข่าย เป็ นต้นนัน้ การจัดงานครัง้ นี้ สาเร็จลงได้ด้วยดี โดยมีผูล้ งทะเบียนเข้าร่วม
สัมมนาประมาณ 600 คน และมีนกั เรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคกลาง เข้าร่วมตอบปญั หาสังคมชิงรางวัล
และประกวดนักเรียนดีเด่นด้านจิตอาสา จานวนประมาณ 120 คน จากทัง้ หมด 50 โรงเรียน
อนึ่ง ตามทีท่ ป่ี ระชุมครัง้ ที่ 1/2551 ได้เสนอแนะให้บรรจุประเด็นสัมมนาเกีย่ วกับการจัดการใน
ภาวะวิบตั ภิ ยั (Disaster management) ด้วยนัน้ เนื่องจากคณะกรรมการจัดงานฯ ได้กาหนดประเด็น
สัมมนาไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนี้ จึงไม่สามารถบรรจุประเด็นดังกล่าวได้ทนั จึงขอยกไปไว้ในการสัมมนาโอกาส
ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ และเสนอแนะเพิม่ เติมว่า โดยปกติแล้ว รัฐได้มนี โยบายให้ทุกหน่ วยงาน มี
หน้าทีใ่ นการบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ ยังมีองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรการกุศลต่าง ๆ อีกเป็ น
จานวนมากทีท่ าหน้าทีช่ ่วยเหลืออีกทาง แต่ทผ่ี ่านมา เมื่อเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ขิ น้ึ ทุกหน่ วยงานต่างฝา่ ย
ต่างเข้ามาช่วยเหลือ ทาให้เกิดความวุ่นวายสับสนขึน้ ดังนัน้ การจัดการ จึงมีความสาคัญมาก คณะฯ น่ าจะ
มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ และจัดอบรมเผยแพร่ให้ผเู้ กีย่ วข้อง โดยในเบื้องต้น ควรมีการศึกษาวิจยั
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ก่อนว่า เมือ่ เกิดภัยพิบตั ขิ น้ึ มีหน่ วยงาน/องค์กรไหนทีเ่ กีย่ วข้องบ้าง หน่ วยงาน/องค์กรนัน้ ๆ มีภาระหน้าที่
อย่างไร มีการประสานงานกันอย่างไร และจัดทาเป็ นฐานข้อมูลไว้ จากนัน้ จึงวางแผน สร้างหลักสูตร-จัด
ฝึ กอบรมให้กบั ผู้เกีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดประชุมร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นทีท่ ่มี แี นวโน้ มที่จะเกิดภัยพิบตั ิ
นอกจากนี้ คณะ/นักสังคมสงเคราะห์ ควรเข้าไปมีบทบาทอีกครัง้ หลังจากเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั แิ ล้ว โดยมี
บทบาทในด้านบาบัด แก้ไข และฟื้นฟูผทู้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ดิ งั กล่าว
3.2

การปรับปรุงพื้นที่ ตึกคณะฯ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รงั สิ ต
ตามทีท่ ป่ี ระชุมครัง้ ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 ได้อนุ มตั เิ งินกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ทีข่ องคณะฯ ทัง้ ท่าพระจันทร์ และศูนย์
รังสิต จานวน 4 โครงการ รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น จานวน 8,250,000 บาท ประกอบด้วย : - 1) โครงการ
ปรับปรุงพืน้ ทีศ่ นู ย์การ ศึกษาและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ท่าพระจันทร์ จานวน 3,500,000 บาท, 2) โครงการ
ปรับปรุงพืน้ ทีศ่ นู ย์บริการและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รงั สิต จานวน 1,250,000 บาท, 3) โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมคณะ ท่าพระจันทร์ จานวน 1,100,000 บาท และ 4) โครงการปรับปรุงห้องน้ านักศึกษาคณะ
ท่าพระจันทร์ จานวน 2,400,000 บาท นัน้ ขณะนี้ คณะฯ ได้เสนอโครงการขออนุ มตั ติ ่อมหาวิทยาลัยแล้ว
อยูร่ ะหว่างดาเนินการประกวดราคาเพือ่ จัดซือ้ จัดจ้างต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
3.3

การจัดเก็บ/ปรับอัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาโครงการปริ ญญาโทภาคพิ เศษ
ตามทีท่ ป่ี ระชุมครัง้ ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 ได้อนุ มตั ใิ ห้โครงการปริญญาโท
สาขาการพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม ในอัตราภาคการศึกษาละ 3,000 บาท จากเดิม
ที่ไม่เ คยจัดเก็บเลย และโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายสวัส ดิการสังคม ปรับ อัตรา
ค่าธรรมเนียม จากเดิมที่จดั เก็บปี การศึกษาละ 4,000 บาท เป็ นปี การศึกษาละ 8,000 บาท โดยขอเริม่
จัดเก็บ/อัตราใหม่สาหรับนักศึกษาปี การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป นั น้ ขณะนี้ คณะฯ ได้เ สนอการจัด เก็บ /
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพือ่ ขออนุมตั ติ ่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ตัวชี้วดั การปฏิ บตั ิ ราชการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามทีท่ ป่ี ระชุมครัง้ ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 ได้อนุ มตั แิ ผนปฏิบตั ริ าชการ และ
ตัวชีว้ ดั การปฏิบตั ริ าชการของคณะ ประจาปี งบประมาณ 2551 ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด 6 ด้าน รวม 33
ตัวชีว้ ดั นัน้ ขณะนี้ คณะฯ ได้สง่ แผนปฏิบตั ริ าชการและตัวชีว้ ดั ดังกล่าว ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว (เอกสาร 3.4)
3.4

ทีป่ ระชุมได้เสนอความคิดเห็นต่อไปนี้
1) ตัวชี้วดั เฉพาะของคณะฯ ทีจ่ ดั ทาขึน้ ยังเป็ นตัวชี้วดั ทีอ่ ยู่ในระดับ “ไม่ทา้ ทาย” เพราะ
น่ าจะทาได้ทงั ้ หมด บางตัวชีว้ ดั ได้ดาเนินการไปแล้ว เช่น การจัดตัง้ ศูนย์บริการสังคม-ศูนย์แรงงานนอก
ระบบ เป็ นต้น ซึง่ ตัวชีว้ ดั นี้ น่าจะพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันมากกว่า และบางตัวชีว้ ดั ควรวัด
จากค่าร้อยละมากกว่าทีจ่ ะเป็ นจานวน เช่น จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัล เป็ นต้น
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2) ควรมีการวิจยั ระบบการวัดทีม่ หี ลายหน่ ว ยงาน เช่น กพร. สกอ. สมศ. มธ. เป็ นต้น
เพือ่ รวมให้เป็ นระบบเดียวกัน
ในการนี้ รศ.ศักดิ ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ ได้เสนอให้สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ รับ
วิเคราะห์อตั รากาลังของคณะฯ ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั หนึ่งในแผนปฏิบตั ริ าชการต่อไป
3.5

การขยายเวลาราชการของอาจารย์ผ้เู กษี ยณอายุ
ตามทีท่ ป่ี ระชุมครัง้ ที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ได้มมี ติเกีย่ วกับการขยายเวลา
ราชการของอาจารย์ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทีค่ รบกาหนดเกษียณอายุ และเสนอเรื่องเพื่อขอขยาย
เวลาราชการ จานวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช และ รศ.ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร นัน้ ขณะนี้
คณะฯ ได้เสนอมติดงั กล่าวต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิ จารณา
4.1

การพิ จารณารายชื่อผู้สมควรได้รบั ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ ปี การศึกษา 2550
(พิ จารณาลับ)

ขออนุมตั ิ เปิ ดวิ ชาโทสาขาการบริ หารแรงงานและสวัสดิ การ
สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ขออนุ มตั เิ ปิ ดหลักสูตร
วิชาโทสาขาการบริหารแรงงานและสวัสดิการ (Minor Programme in Labour and Welfare
Administration) เป็ นหลักสูตรใหม่ ภายใต้หลักสูตรปริญญาตรีสงั คมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต โดยขออนุ มตั ิ
เปิ ดการเรียนการสอนตัง้ แต่ปีการศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
หลักสูตรวิช าโทสาขาการบริหารแรงงานและสวัสดิการ มีว ัตถุประสงค์ “เพื่อให้นักศึกษา
ปริญญาตรีมคี วามรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางานด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการในเชิง
พหุวทิ ยาการ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและสวัสดิการในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง นักศึกษาจะมีพน้ื
ฐานความรูส้ าหรับการทางานด้านการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ในองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ และองค์กร
พัฒนาเอกชน เพือ่ เสริมสร้างบทบาทของแรงงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”
หลักสูตรวิชาโทสาขาการบริหารแรงงานและสวัสดิการ มีหน่ วยกิตรวมทัง้ หมด 24 หน่ วยกิต
ตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวชิ าในหลักสูตรทัง้ หมด 14 วิชา ประกอบ
ด้วยวิชาทีม่ อี ยู่แล้วในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สค. หรือ SW) จานวน 9 วิชา และวิชาที่
สร้างขึน้ ใหม่ (บร. หรือ LW) จานวน 5 วิชา (เอกสาร 4.2)
หลักสูตรวิชาโทสาขาการบริหารแรงงานและสวัสดิการ ได้ผ่านการพิจ ารณาเบื้องต้นจาก
คณะกรรมการภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2550 เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2550 และ
คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2551
4.2

มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทสาขาการบริหาร
แรงงานและสวัสดิการ และให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมดังต่อไปนี้ 1) การบริหารแรงงานและสวัสดิการ จะมี
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ความสัมพันธ์กบั ปญั หาเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน ดังนัน้ จึงควรเน้นการไม่เอารัดเอาเปรียบทัง้ แรงงานในระบบ
และนอกระบบ การใช้หลักความเป็ นธรรม และการเฉลีย่ ทุกข์เฉลีย่ สุข, 2) ประเด็นปญั หาเกีย่ วกับแรงงาน
มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ การเรียนการสอนจึงควรมีการติดตามสถานการณ์ และปรับเนื้อหาการ
สอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั อยู่เสมอ, 3) ควรมีการสร้างความสัมพันธ์กบั องค์กรเครือข่ายที่
เกีย่ วข้อง โดยอาจผ่านการฝึกภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
การตัง้ งบประมาณกลางปี เพิ่ มเติ มเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายค่าออกแบบก่อสร้าง
ประธานแจ้งว่า ตามทีค่ ณะฯ ได้ขอความร่วมมือจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจยั
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผูอ้ อกแบบการปรับปรุงพื้นที่
คณะฯ ทีท่ า่ พระจันทร์ จานวน 3 รายการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้าและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 208 และโครงการปรับปรุงห้องน้านักศึกษา นัน้ บัดนี้ คณะสถาปตั ย์ฯ
ได้ออกแบบปรับปรุงเสร็จเรียบแล้ว และได้คดิ ค่าออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ในอัตราร้อยละ 2 ของ
งบประมาณค่ า ก่ อ สร้า งทัง้ หมด รวมเป็ น เงิน ค่ า ออกแบบ 3 โครงการ เป็ น เงิน ทัง้ สิ้น 109,523 บาท
นอกจากนี้ คณะฯ ขอความร่วมมือจากคณะสถาปตั ย์ฯ ให้ออกแบบปรับปรุงพืน้ ทีค่ ณะฯ ทีท่ ่าพระจันทร์อกี
5 โครงการ การปรับปรุงห้องพักอาจารย์ พืน้ ทางเดิน ห้องธุรการบรรยาย และห้องน้ าอาจารย์ ประมาณค่า
ออกแบบรวมเป็ นเงิน 400,000 บาท
เนื่องจากคณะฯ ไม่ได้ตงั ้ งบประมาณค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการออกแบบก่อสร้างไว้ในคาขอตัง้
งบประมาณ ประจาปี 2551 ดังนัน้ จึงขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พเิ ศษ 2551 กลางปี เพิม่ เติม
จานวน 500,000 บาท เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการออกแบบก่อสร้างดังกล่าวต่อไป
มติ ที่ ประชุ ม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติอนุ ม ตั ิใ ห้ตั ง้ งบประมาณค่า ออกแบบก่อสร้า ง
จานวนเงิน 500,000 บาท ในคาขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พเิ ศษ 2551 กลางปี เพิม่ เติม
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