รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ลาปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
และด้วยระบบประชุมทางไกล ห้องประชุม F 332 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
------------------------ผู้มาประชุม
1. อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง
รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
5. คณบดีคณะนิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
6. คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
8. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
9. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ ดร.ณิชมน รักกะเปา (แทน)
10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง
อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลาปาง
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศูนย์ลาปาง
อาจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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14. ผู้อานวยการสานักงานทะเบียนนักศึกษา
กรรมการ
นางอัศณี สงวนสุข (แทน)
15. ผู้อานวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
16. ผู้อานวยการกองบริหารศูนย์ลาปาง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุภาณี แก้วมณี
17. หัวหน้างานคลังและพัสดุศูนย์ลาปาง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางทัศนีย์ บุญลอย (รักษาการในตาแหน่ง)
18. หัวหน้างานบริหารสานักงานศูนย์ลาปาง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางวราภรณ์ ลาภพิสูตร
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ธนิกา ส่องหล้า
อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ลาปาง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ให้น างสาวสุภ าณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
1.1 เรื่อง รายงานจานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2562 และรายงานการรับเข้าศึกษาปีการศึกษา
2557 - 2560
นางสาวสุภาณี แก้วมณี กรรมการและเลขานุการ รายงานประมาณการจานวนนักศึกษา ปีการศึกษา
2559 – 2562 ว่าจ านวนนั ก ศึก ษา ปี การศึ กษา 2559 ยอดรวมทั้ ง 6 คณะ ปริญ ญาตรีมี จานวน 2,133 คน
ปริญญาโท 52 คน รวม 2,185 คน ประมาณการ 3 ปีถัดไปหากรับเข้าได้เต็มตามแผนรับ ประมาณการนักศึกษา
มธ.ศูนย์ลาปาง 6 คณะ ปีการศึกษา 2560 จะเท่ากับ 2,652 คน ปี 2561 เท่ากับ 3,034 คน และปี 2562 เท่ากับ
3,321 คน ดังแสดงตามตารางแยกคณะ ดังนี้
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นางสาวสุภาณี แก้วมณี รายงานจานวนการรับเข้าทั้ง 6 คณะ โดยสรุปคือ
- ปีการศึกษา 2557 รับเข้าได้คิดเป็นร้อยละ 79.41 ของแผนรับ (แผนรับ 675 รับได้ 536)
- ปีการศึกษา 2558 รับเข้าได้คิดเป็นร้อยละ 85.17 ของแผนรับ (แผนรับ 681 รับได้ 580)
- ปีการศึกษา 2559 รับเข้าได้คิดเป็นร้อยละ 77.98 ของแผนรับ (แผนรับ 831 รับได้ 648)
- ปีการศึกษา 2560 ขณะนี้อยู่ในช่วงการสอบรับตรง มีผู้สมัครรับตรง/ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน/ผู้ผ่านการ
คัดเลือกจากการยื่นคะแนน ร้อยละ 69.75 (279 คน จากแผนรับ 400 คน) ซึ่งการคานวณยังไม่รวม
รับตรง PPE 30 คน เนื่องจากจะเปิดรับสมัครเดือนมีนาคม 2560
จานวนผู้มาสอบข้อเขียนร้อยละ 69.75 รายละเอียดดังนี้
คณะ
เป้า
ผู้มาสอบข้อเขียน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
80
23
วิทยาลัยสหวิทยาการ
75
23
ศิลปกรรมศาสตร์
30
4
นิติศาสตร์
120
136
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
5
คณะสาธารณสุขศาสตร์
75
34
ทั้งนี้ ศูนย์ลาปางได้สอบถามไปยังคณะต่างๆ ว่าต้องการสอบรับตรงรอบ 2 หรือไม่ ซึ่งมีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ตอบรับเพื่อให้ได้จานวนนักศึกษาตรงตามเป้าหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒ นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชี้แจงที่ประชุมว่า
ยอดจานวนนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่อ ยๆ ดีขึ้น แต่จะขอหารือที่ประชุมว่าต้องการเปลี่ยนระบบรับ
2 ระบบ ได้แก่ 1.รับระบบโควตาภาคเหนือ เพื่อได้นักเรียนที่มีความสามารถและไม่ช้ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ
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ในภู มิภ าค โดยไม่ ใช้การคัดเลื อก แต่ใช้ Portfolio และการสั มภาษณ์ และ 2.โครงการเรียนดี เพื่ อเข้าไป
คัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปกรรมในโรงเรียน
ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปีการศึกษา 2561 มีการเปลี่ยนแปลงระบบ Admissions ซึ่งกระบวนการรับจะมี
หลายประเภท เช่น การใช้ Portfolio ไม่ต้องมีการสอบข้อเขียน แต่อาจมีการสอบสัมภาษณ์ และระบบโควตา
ภาค เริ่มสอบประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งตรงกับความต้องการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานฯ จึงมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการชี้แจงระบบ Admissions ใหม่ให้คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ภายหลังการประชุม
ต่อไป
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุ ข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานว่าปีการศึกษา
2560 ได้เสนอเปลี่ยนการรับเป็นการให้โรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน
คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเพื่อเข้าเรียน ประธานฯ แจ้งว่าสามารถทาได้ และได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการให้คาปรึกษากับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงกระบวนการรับที่ถูกระเบียบต่อไป
ประธานฯ สอบถามการรับตรงของคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ แจ้งว่ามีเป้าการรับ 120 คน
มีผู้มาสมัคร 184 คน มีผู้มาสอบข้อเขียน 136 คน ขณะนี้คณะยังตรวจข้อสอบข้อเขียนยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้จะ
ดูคะแนนต่าสุด หากคะแนนต่าสุดไม่ถึงเกณฑ์อาจจะรับไม่ถึง 120 คน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบการรายงานจานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2562 และรายงานการรับเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2557 - 2560
1.2 เรื่อง รายงานผลการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทุกประเภท ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง มีแหล่งเงินงบประมาณหลักทีใ่ ช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จาก 5 แหล่งงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจานวน
297,797,230 บาท จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่ายดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน จานวน 106,409,440บาท (ร้อยละ 35.73 ของงบประมาณรวม)
2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย (งบพิเศษ) จานวน 121,035,000 บาท (ร้อยละ 40.64
ของงบประมาณรวม)
3. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกากับ มธ.ศูนย์ลาปาง จานวน 65,271,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.92 (ยังไม่รวมเงินอุดหนุนโครงการ PPE อีก 1,000,000 บาท)
4. งบประมาณสารองจ่าย สานักงานอธิการบดี 4,840,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.63
5. งบประมาณสนับสนุนจากสานักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 240,990 บาท (ร้อยละ
0.08 ของงบประมาณรวม)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ง บประมาณ 2559 ศู น ย์ ล าปางได้ รั บ จั ด สรรทุ ก แหล่ ง งบประมาณรวม
183,392,200 บาท ปี งบประมาณ 2560 ได้รับงบฯ วงเงินเพิ่มขึ้น 114,434,030 บาท โดยเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลาปาง ซึ่งได้รับงบประมาณ 158,122,300 บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทุกประเภท ปีงบประมาณ 2560
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1.3 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559-2560
นางสาวสุภาณี แก้วมณี รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2559 – 2560 ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ. ศูนย์ลาปาง)
1.1 ปีงบประมาณ 2559 ประมาณการรายรับ 58,821,200 บาท รับจริง 49,938,686.91
บาท คิดเป็นร้อยละ 84.90 และประมาณการรายจ่าย 58,821,200 บาท จ่ายจริง 49,615,750.12 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 84.35 หรือ 99.35 ของรายรับจริง
1.2 ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1) รับจริง 10,469,793.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.80
ของงบรวม 66,271,800 บาท จ่ายจริง 2,614,931 บาท บาท คิดเป็นร้อยละ 3.95 ของงบรวม
2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษของมหาวิทยาลัย (กองบริหารศูนย์ลาปาง)
2.1 ปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรร 59,410,600 บาท จ่ายจริง 59,014,037.54 คิดเป็น
ร้อยละ 99.33
2.2 ปี ง บประมาณ 2560 (ไตรมาส 1) ได้ รั บ จั ด สรร 120,635,000 บาท จ่ า ยจริ ง
7,775,665.76 คิดเป็นร้อยละ 6.45
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 เรื่อง รายงานการโอนเงิ น การใช้ เงิ น ส ารองจ่ า ยที่ เป็ น รายการใหม่ การเปลี่ ย นแปลงรายการ
งบประมาณระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน งบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559-2560
นางสาวสุภาณี แก้วมณี รายงานการโอนเงิน การใช้เงินสารองจ่ายที่เป็นรายการใหม่ การเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน งบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤษภาคม – เดือน
กันยายน 2559 จานวน 2,941,839.85 บาท เมื่อรวมกับรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ลาปาง ครั้ง
ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เดือนตุลาคม 2558 – เดือนเมษายน 2559 จานวน 974,331.30
บาท รวมเป็นจานวนเงินที่โอนในปีงบประมาณ 2559 จานวน 3,916,171.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.65 ของ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) ปีงบประมาณ 2559 จานวน 58,821,200 บาท
ปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559 – เดือนธันวาคม 2559 มีการโอนเงิน การใช้เงินสารองจ่ายที่
เป็นรายการใหม่ การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน งบรายจ่าย จานวน
558,679.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง)
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 66,271,800 บาท
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6
1.5 เรื่อง รายงานการเงิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) ปีงบประมาณ 25572558
นางทัศนีย์ บุญลอย รายงานงบการเงินในภาพรวม งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์
ลาปาง) ปีงบประมาณ 2557-2558 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้นและรายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (1)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และครุภัณฑ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ถาวรอื่น
(สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (2)
รวมสินทรัพย์ (3) = (1) + (2)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับฝากระยะสั้น
เงินประกันระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ปีงบประมาณ
2558

ปีงบประมาณ
2557

49,284,332.79
7,097,034.00
162,040.00
285,899.54
56,829,306.33

69,386,443.46
2,550,396.57
174,845.00
4,959,375.49
77,071,060.52

1,000,000.00
107,787,433.40
1.00

1,000,000.00
109,634,667.20
1.00

108,787,434.40
165,616,740.73

110,634,668.20
187,705,728.72

73,747.60
7,020,172.33
12,566,116.90
5,772,635.88
6,396.00

234,912.39
10,351,778.60
12,217,575.63
4,493,862.19
21,682,317.50
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รวมหนี้สินหมุนเวียน (4)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
เงินประกันระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (5)
รวมหนี้สิน (6) = (4) + (5)

25,439,068.71

48,980,446.31

2,723,409.70
50,275,099.00
52,998,508.70
78,437,577.41

2,580,401.20
54,500,000.00
57,080,401.20
106,060,847.51

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
กองทุนบริจาค
กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
กองทุนวิจัย
รายได้สูง(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปีปัจจุบัน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
กาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและทุน

11,103,450.98
4,201,087.19
9,953,402.78
1,216,752.39
60,704,469.98
87,179,163.32
165,616,740.73

11,103,450.98
2,241,268.79
7,595,691.46
43,057,026.06
17,647,443.92
81,644,881.21
187,705,728.72

งบรายได้ค่าใช้จ่าย

รายได้
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
รายได้จากการจัดการศึกษา
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้จาการลงทุนในเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

41,478,051.86
8,046,580.00
83,559.00
65,029.16
5,413,774.03
55,086,994.05

33,603,486.87
8,298,016.01
566,696.44
67,160.14
72,348,924.58
114,884,284.04
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ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
ค่าสวัสดิการพนักงาน
ค่าบาเหน็จบานาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

5,432,971.57
42,061.00
846,732.65
9,100,105.17
2,135,081.83
5,643,950.95
3,713,345.25
879,290.40
26,076,702.84
53,870,241.66
1,216,752.39

4,415,830.32
2,000.00
2,414,185.84
9,519,989.60
2,516,402.03
4,431,647.02
23,149,501.71
3,737,180.45
21,640,521.01
71,827,257.98
43,057,026.06

ทั้งนี้ รายได้อื่น ๆ ของปีงบประมาณ 2557 จานวน 72,348,924.58 บาท เป็นรายได้อื่น ๆ ที่เกิดจากการ
ดาเนินงาน จานวน 1,687,555.18 บาท และ เป็นรายได้จากการปรับปรุงสินทรัพย์ จานวน 70,661,369.40 บาท
ประกอบด้วย อาคารสิรินธรารัตน์ จานวน 69,299,982 บาท เนื่องจากได้รับเอกสารการตัดโอนจากกองคลังเมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 จึงบันทึกเป็นสินทรัพย์ในปีงบประมาณ 2557 และครุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการบันทึกซึ่งจัดซื้อจัด
จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ระหว่างปี 2557 จานวน 1,361,387.40 บาท
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ล าปาง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท บั ญ ชี กิ จ เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ายงานการเงิ น
ปีงบประมาณ 2558 และได้จัดส่งเอกสารให้เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ มีข้อสังเกตรายการในงบการเงิน จานวน 2 รายการ คือ
1. รายการเงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ในปี ง บประมาณ 2557 มี จ านวน
69,386,443.46 บาท และในปีงบประมาณ 2558 มีจานวน 49,284,332.79 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2557
2. รายการ รายได้ อื่ น ๆ ในปี งบประมาณ 2557 มี จ านวน 72,348,924.58 บาท และใน
ปีงบประมาณ 2558 มีจานวน 5,413,774.03 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2557
นางทัศนีย์ บุญลอย ชี้แจงดังนี้
1. รายการเงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ในปี ง บประมาณ 2557 มี จ านวน
69,386,443.46 บาท และในปีงบประมาณ 2558 มีจานวน 49,284,332.79 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2557
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 มีรายรับค่าจดทะเบียนรายวิชาที่ยังไม่ได้จัดสรรและนาส่งให้กับคณะ หน่วยงาน ซึ่ง
นามาจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 และในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการเร่งจัดสรรและนาส่งให้คณะ หน่วยงาน
2. รายการรายได้ อื่ น ๆ ในปี ง บประมาณ 2557 มี จ านวน 72,348,924.58 บาท และใน
ปีงบประมาณ 2558 มีจานวน 5,413,774.03 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558
ได้มีการบันทึกสินทรัพย์ จานวน 70,661,369.40 บาท ประกอบด้วย อาคารสิรินธรารัตน์ จานวน 69,299,982
บาท เนื่ อ งจากได้ รั บ เอกสารการตั ด โอนจากกองคลั งเมื่ อ วัน ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2556 จึ งบั น ทึ ก เป็ น สิ น ทรัพ ย์ใน
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ปีงบประมาณ 2557 และ ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการบันทึกซึ่งจัดซื้อจัด จ้างจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ระหว่างปี 2557
จานวน 1,361,387.40 บาท โดยบันทึกบัญชีรายการสินทรัพย์ คู่กับ รายการรายได้อื่น ๆ
ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้ศูนย์ลาปางประสานงานกับรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ ตรวจสอบ
รายละเอียดรายได้อื่น ๆ และการบันทึกบัญชีรายการสินทรัพย์ คู่กับ รายการรายได้อื่น ๆ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามที่ประธานมอบหมาย
1.6 เรื่อง รายงานอัตรากาลังทุกประเภท มธ.ศูนย์ลาปาง ปีงบประมาณ 2560
กรรมการและเลขานุการ รายงานทีป่ ระชุมว่า มธ.ศูนย์ลาปาง มีอัตรากาลังปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จานวน 185 อัตรา รายละเอียดดังนี้
บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ประจา มธ.ศูนย์ลาปาง
สังกัด
ปฏิบัติงานจริง อัตราว่าง
คณะนิติศาสตร์
10
1
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5
0
วิทยาลัยสหวิทยาการ
17
1
สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
7
1
สถาบันภาษา
4
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์
9
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
7
รวมทั้งสิน้
56
14

ลาศึกษา
4
3
7

รวม
15
8
25

1
1
0
0
16

9
5
13
11
86

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่) ประจา มธ.ศูนย์ลาปาง
สังกัด
ปฏิบัติงานจริง อัตราว่าง ลาศึกษา รวม
กองบริหารศูนย์ลาปาง
57
8
0
65
คณะนิติศาสตร์
7
1
0
8
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5
0
0
5
วิทยาลัยสหวิทยาการ
13
0
0
13
สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
0
1
0
1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2
1
0
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
0
4
รวมทั้งสิน้
86
13
0
99
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ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานฯ สอบถามแต่ละคณะว่าอัตรากาลังเพียงพอหรือไม่ โดยแต่
ละคณะได้ชี้แจงสรุปได้ดังนี้
ลาดับ
คณะ
จานวนอาจารย์ที่ต้องการได้เพิ่ม
1
นิติศาสตร์
2-5
2
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2
3
วิทยาลัยสหวิทยาการ
ไม่ขออัตราเพิ่ม
4
ศิลปกรรมศาสตร์
1
5
สถาบันภาษา
ไม่ขออัตราเพิ่ม
6
สาธารณสุขศาสตร์
ไม่ขออัตราเพิ่ม
7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ขออัตราเพิ่ม
ทั้งนี้ ประธาน ฯ ให้แต่ละคณะที่มีอัตราว่างของอาจารย์ ให้ดาเนินการสรรหาให้เรียบร้อย และครั้งต่อไป
ให้ฝ่ายเลขานุการรายงานตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ด้วย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบการรายงานอัตรากาลังทุกประเภท มธ.ศูนย์ลาปาง ปีงบประมาณ 2560
1.7 เรื่อง รายงานด้านกายภาพ
นางสาวสุภาณี แก้วมณี รายงานด้านกายภาพศูนย์ลาปาง ดังนี้
1.7.1 การก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ชั้น หลังที่ 2
การจัดจ้างครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จ้างบริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิก แอนด์ วิศวกรรม
จากัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร เป็นเงินจานวน 143,835,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ พ.80 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 จานวน 20 งวดงาน สามารถเบิกจ่ายได้จนถึงงานงวด
ที่ 2 รวมเป็นเงินจานวน 14,383,500 บาท (งวดละ 7,191,750 บาท) ต่อมามหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญา มีผล
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอันมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถทางานก่อสร้าง
อาคารให้แล้วเสร็จตามสัญญา หรือหากทางานให้แล้วเสร็จก็จะล่าช้าไปกว่ากาหนดเวลาตามสัญญาไปอย่างมาก จน
จะทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกระทบต่อแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์
ลาปาง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานผลการพิจารณาค่าเสียหายที่เกิดจากบอกเลิกสัญญา มีจานวนเงิน
ที่มหาวิทยาลัยต้องชาระให้แก่บริษัทฯ จานวน 1,904,158.66 บาท คิดจาก มูลค่างานงวดที่ 3 จานวน 5,753,400
บาท และมูลค่างานที่ทาจริงสะสมและมูลค่างานบันไดชั้น 1-2 จานวน 1,628,489.75 บาท หักจากค่าเสียหายที่
เกิดจากบอกเลิกสัญญา 6 รายการ จานวน 5,477,731.09 บาท ประกอบด้วย
1) งบประมาณค่าควบคุมงานที่ มธ.ศูนย์ลาปางจะต้องจัดหาเพิ่มเติม จากการคัดเลือกได้บริษัท เอ็ม.วี.
เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จากัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารฯ ครั้งที่ 2 จานวน 1,042,716.34 บาท
2) งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารฯ ที่ มธ.ศูนย์ลาปางจะต้องจัดหาเพิ่มเติม จานวน 2,693,189.75 บาท
จากการที่บริษัท เอ็ม.วี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จากัด เป็นผู้เสนอราคาก่ อสร้างอาคารฯ ครั้งที่ 2 โดยได้เสนอ
ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 124,762,800 บาท
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3) ค่าไฟฟ้าที่บริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิก แอนด์ วิศวกรรม จากัด ค้างชาระเดือนสิงหาคมถึงเดือน
ตุลาคม 2558 รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
4) ค่าน้าประปาที่บริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิก แอนด์ วิศวกรรม จากัด ค้างชาระเดือนสิงหาคมถึง
เดือนตุลาคม 2558 รวมเป็นเงิน 2,825 บาท
5) ค่าซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่เอียงเนื่องจากรถบรรทุกเหล็กกระแทกด้านหลังอาคารเรียนรวม 5 ชั้น
หลังเดิม 1 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท (เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัท เอส.อี.เอ็น.ไทย สถาปนิ ก แอนด์ วิศวกรรม จากัด
ดาเนินการก่อสร้าง)
6) การปรับปรุงอาคารเรียนรวม 4 ชั้น เป็นห้องปฏิบัติการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมอาคารเรียนรวม ความสูง 5 ชั้น ณ มธ. ศูนย์ลาปาง ไม่แล้วเสร็จตามกาหนด เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมเป็น
เงิน 1,697,000 บาท ประกอบด้วย งานเดินระบบสายแลนคู่สายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบ (32 จุด) ห้ อง 1203
จานวน 129,000 บาท งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชีวะ (ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น) 820,000 บาท งาน
ระบบบาบัดน้าเสีย 748,000 บาท
ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับ ให้แก่ พันตารวจโทฉัตรชัย
พิณะเวศน์ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างขออนุมัติกันเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะต้องชาระไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อชาระ
ให้แก่ผู้มีสิทธิโดยถูกต้องต่อไป
การจัดจ้างครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จ้างบริษัท เอ็ม.วี.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ 1688 จากัด เป็น
ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร เป็นเงินจานวน 124,762,800 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อย
บาทถ้วน) สัญญาเลขที่ พ.153 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 จานวน 12 งวดงาน แต่เนื่องจากผู้รับจ้างทางานล่าช้า
ไปกว่าที่กาหนดไว้ในสัญญาเป็นอย่างมาก คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอันมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ทางานก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามสัญญา
หรือหากทางานให้แล้วเสร็จก็จะล่าช้าไปกว่า
กาหนดเวลาตามสัญญา นอกจากนี้ผู้รับจ้างยังมีพฤติกรรมเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้
ควบคุมงานซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง อีกทั้งผู้รับจ้างได้กระทาผิดสัญญาข้อ 7 นางานไปจ้างช่วงโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจากท่านอธิการบดี
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ได้เร่งให้บริษัทผู้ควบคุมงาน จัดทาปริมาณงานที่ เหลือ
และประมาณการราคากลางประกอบการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณและการจัดจ้าง
ครั้งที่ 3 โดยเร็วต่อไป
1.7.2 การก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์ลาปาง ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง 1 หลัง และแบบก่อสร้างเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจากัด พายัพคอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร เป็น
เงินจานวน 407,297,400 บาท (สี่ร้อยเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ พ.133 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2558 ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ทั้ง หมด 12 งวดงาน จากงวดงานทั้งหมด 24 งวดงาน มีความ
คืบหน้ าของการก่อสร้างคิดเป็ น 68 % ที่ผ่านมาได้มีการทาข้อตกลง 2 ฉบับ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา คือ
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ข้อตกลงฉบับที่ 1 เลขที่ พ.133 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดงวดงานและการเบิก
จ่ายเงินในส่วนของงานงวดที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 8 และ 22 ปรับปรุงเนื้องานให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป
รายการและสัญญาจ้างก่อสร้างในส่วนของงานงวดที่ 12 , 14 , 23 และ 24 และข้อตกลงฉบับที่ 2 เลขที่ พ.34 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เพื่อเปลี่ ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการระบบปรับอากาศจากชนิดน้าเย็น (Air Cooled
Chiller) เป็ น ระบบปรั บ อากาศชนิ ดน้ ายา ศูนย์รวมแปรผั น VRF (Variable Refrigerant Flow) เนื่ องจากเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภาพสูง บารุงรักษาง่าย ประหยัดค่าไฟฟ้าค่าใช้จ่ายบารุงรักษาที่จะใช้งานในระยะยาวมากกว่า
ระบบเดิม และเปลี่ยนโถปัสสาวะชาย อุปกรณ์ก๊อกน้า จากระบบเซ็นเซอร์ เป็นแบบธรรมดา เพื่อให้สอดคล้องกับ
วงเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สอยอาคารของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ศูนย์ลาปางได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) จาก
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคาร
B ให้มีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานอาคารได้อย่างเต็มที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปแบบรูปรายการและจัดทาราคา
กลางเพื่อดาเนิ น การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ อีกทั้งเพื่ อให้ สามารถใช้งานอาคารนวัตกรรมบริการทุกพื้นที่ได้อย่าง
สมบู ร ณ์ ศู น ย์ ล าปางได้ จั ด ท าค าของบประมาณจากงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี งบประมาณ 2561 จ านวน
73,200,000 บาท สาหรับนามาปรับปรุงภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบให้มี ความสมบูรณ์ ประกอบด้วย ลาน
จอดรถโดยรอบอาคาร ระบบปรับอากาศชั้น 1 อาคาร C ลิฟต์โดยสารอาคาร A 1 ชุด งานสถาปัตยกรรมภายใน
ห้อง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ชั้น 2 อาคาร B ชั้น 4 อาคาร A , B และชั้น 5 อาคาร A
(โครงสร้างชั้นหลังคา งานมุงหลังคา งานระบบระบายน้าฝน งานผนังและผิวผนัง อาคาร B ตัดทิ้ง)
สรุปผลงานของการดาเนินงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ
ระยะเวลาในการดาเนินงานก่อสร้างทั้งหมด
720 วัน (100.00%)
ขณะนี้ใช้เวลาไปแล้ว (29 ก.ค. 2558 – 25 ม.ค. 2560)
547 วัน (75.97%)
คงเหลือระยะเวลาดาเนินงานก่อสร้าง
173 วัน (24.03%)
คิดเป็นผลงานโดยรวมถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ดังนี้
ผลงานสะสมตามแผนงาน
75.97%
ผลงานที่ดาเนินงานได้จริง
67.82%
ผลงานที่ได้ ล่าช้ากว่า แผนงาน
8.15%
คิดเป็นเวลา ล่าช้ากว่า แผนงาน 60 วัน
1.7.3 การถูกเวนคืนที่ดินจากกรมชลประทาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างระบบส่ง
น้าและระบบระบายน้าโครงการกิ่วคอหมา ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนซึ่งรวม
พื้นที่ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 23
ก ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอน
พิเศษ 167ง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้าและ
ระบบระบายน้าโครงการกิ่วคอหมาตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นความจาเป็นโดยเร่งด่วน จานวน 4 แปลง
ประกอบด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 26656 26657 26687 และ 31081 เลขที่ดิน 80 92 82 และ 426 โดยที่ดินทั้ง 4
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แปลงมีเนื้อที่เดิมรวมทั้งสิ้น 24 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา เนื้อที่ถูกเวนคืนรวมทั้งสิ้น 2 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา
คงเหลือเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้โอนเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ที่ถูกเวนคืนเข้า
บัญชีธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาธรรมศาสตร์ - รังสิต เลขที่ 0502-34978-0 จานวนเงิน 1,162,955.07 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์)
แล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นอกจากนี้ศูนย์ลาปางได้รับบริจาคที่ดินจากคุณบุญชู ตรีทอง และคุณสิริน ตรี
ทอง เพิ่มเติมอีก 3 แปลง รวมเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 18.2 ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยติดกับถนน
สายลาปาง – เชียงใหม่ ทาให้ปัจจุบันศูนย์ลาปางมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 310 ไร่ 3 งาน 55.4 ตารางวา และได้นาเรื่อง
ดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วยแล้ว
1.7.4 แนวทางปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศู น ย์ลาปาง ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนที่อาเภอห้ างฉัตร จังหวัดลาปาง
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2546 มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขณะนั้นเพียงระบบไฟฟ้าแบบเดินใต้ดินที่รับแรงดันสูง
ขนาด 22 กิโลโวลท์ จากสายเมนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนจะแบ่งเป็นสายป้อนขนาด 240 ตารางมิล ลิเมตร 2
วงจร (2 Feeder) บริเวณประตูด้านข้างมหาวิทยาลัยเส้นทางที่จะแยกไปยัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อม
ตู้จ่ายไฟฟ้าแรงสูงแบบ RMU (Ring Main Unit) 2 ตู้ คือตู้ RMU1 ติดตั้งบริเวณทางเดินระหว่างอาคารสิรินธรารัตน์
ไปยังหอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา ตู้ RMU2 ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม 5 ชั้น หลังใหม่ ปัจจุบันสาย
ไฟฟ้าแรงสูงแบบใต้ดินและตู้ RMU ดังกล่าวมีอายุการใช้งานมามากกว่า 10 ปี ประกอบกับการเดินสายแรงสูงแบบ
ใต้ดินจะมีปัญหาสายต้องแช่อยู่ในน้าที่ไหลเข้ามาอยู่ภายในท่อร้อยสาย ทาให้เกิดความชื้นในระบบส่งผลให้ สาย
ไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ภายในตู้ RMU มีปัญหา ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและศูนย์ลาปางได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว มี
รายละเอียดดังนี้
- เดือนมิถุนายน 2559 เปลี่ยนหัวเคเบิลแรงสูงชนิด Plug In ภายในตู้ RMU1 ที่ระเบิด 3 ชุด เปลี่ยนหัว
เคเบิลแรงสูงชนิด Plug In ภายในตู้ RMU2 และ 3 ที่เกิดความชื้น 6 ชุด ทดสอบสภาพความเป็นฉนวนของสายวงจร
จาก RMU1 ไปยัง RMU2 1 วงจร และทดสอบสภาพความเป็นฉนวนของสายวงจร จาก RMU2 ไปยัง RMU3 1 วงจร
รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 223,095 บาท
- เดือนกรกฎาคม 2559 เปลี่ยนหัวเคเบิลแรงสูงชนิด Plug In ภายในตู้ RMU1 3 ชุด ที่เชื่อมต่อไปยังตู้ US1 สาหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่หม้อแปลง 50 KVA ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าแสงสว่างถนนด้านหน้าอาคารสิริน
ธรารัตน์ อาคารหอพระ (หัวเคเบิลแรงสูงที่เปลี่ยนเมื่อ เดือนมิถุนายน 2559 เป็นหัวแรงสูงที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูงไปยังตู้
RMU2 และ RMU3) เปลี่ ย นหั ว เคเบิ ล แรงสู งชนิ ด In Door ภายในตู้ US-1 ที่ เกิ ด ความชื้ น 3 ชุ ด เปลี่ ย นสาย
ไฟฟ้าแรงสูงชนิด XLPE 24 KV 50 ตร.มม. ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากตู้ RMU1 ไปยังตู้ US-1 เนื่องจากสายเคเบิลเดิม
มีความชื้น เกิดความเสื่อม ทาให้ความต้านทานภายในสายลดลง หากใช้ต่อไปจะเกิดการลัดวงจรได้ ทดสอบสภาพ
ความเป็นฉนวนของสายวงจร จาก RMU1 ไปยังตู้ US - 1 1 วงจร และรื้อถอนสายและระบบไฟฟ้าแรงสูงของเดิมที่
เดินต่อเชื่อมระหว่างตู้ RMU1 และตู้ US-1 รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 163,875.85 บาท
- เดือนธันวาคม 2559 เปลี่ยนหัวเคเบิลแรงสูงชนิด Plug In ภายในตู้ RMU1 3 ชุด ซึ่งเป็นหัวเคเบิลที่รับ
กระแสไฟฟ้ าจาก Feeder1 ติดตั้งชุ ดควบคุมความชื้นภายในตู้ (Heater) 2 ชุด รวม 2 รายการ เป็ นเงิน ทั้งสิ้ น
92,555 บาท
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ขณะนี้ศูนย์ลาปาง ได้มีหนังสือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอห้างฉัตร เพื่อขอความอนุเคราะห์
สารวจประมาณราคางานเดินสายเมนไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินและติดตั้งตู้ RMU ใหม่ สาหรับนามาประกอบการขอตั้ง
กรอบวงเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย
สาหรับกรณีปัญหาตู้ RMU4 ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเดิมได้ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารหอพักบุคลากร ๑
จากเหตุผู้รับจ้างได้นาตู้แบบใช้ภายในอาคารมาติดตั้งสาหรับใช้ภายนอกอาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบ
อานาจให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ บริษัท พี.เอส.ที.กรีนเฮ้าส์ ซิสเต็ม เอนจิเนียริ่ง จากัด
กับ นายกริน ทร์ช าติ วัฒ นานุ กุล ผู้ รับ จ้างตามสั ญ ญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณู ปการ มธ.ศูนย์ล าปาง 1
รายการ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด คดีอาญาที่ 298/2558
พร้อมทั้งแจ้งมูลค่าความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,041,779.36 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
บาทสามสิบหกสตางค์) ประกอบด้วย
1) การต้องเปลี่ยนอุปกรณ์สวิตช์ตัดตอนแรงสูงจานวน 900,137.50 บาท
2) การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์สวิตช์ตัดตอนแรงสูงเดิมชารุด จานวน 12,171.86 บาท
3) การต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้าแรงสูง จานวน 129,470 บาท ประกอบด้วย
- เปลี่ ย นหั ว เชื่ อ มต่ อ แรงสู ง จ านวน 3 ชุ ด แบ่ ง เป็ น หั ว เชื่ อ มต่ อ แรงสู ง แบบสายแกนเดี่ ย ว 1 ชุ ด
หัวเชื่อมต่อแรงสูงแบบสาย 3 แกน 2 ชุด
- ติดตั้งเครื่องไล่ความชื้นภายในตู้ 1 ชุด
- จัดทาระบบต่อลงดินของรั้วโดยรอบเพื่อป้องกันไฟดูด 1 งานและจัดทาหลังคาคลุมตู้เพื่อป้องกัน
ความชื้นขนาด กว้าง X ยาว X สูง 6 X 6 X 3.5 เมตร 1 ชุด
นอกจากนี้ ศู น ย์ ล าปาง ได้ มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ 0516.11/677 ลงวั น ที่ 28 ธั น วาคม 2559 เพื่ อ แจ้ ง ริ บ
หลักประกันสัญญาของงานดังกล่าว จานวนเงิน 482,371 บาท และเรียกค่าเสียหายในส่วนที่เหลือหลังจากหัก ออก
จากหลักประกันสัญญาอีกจานวน 559,408.36 บาท รวมถึงค่าเสียหายของระบบสายไฟฟ้าใต้ดินสาหรับเสาไฟฟ้า
แสงสว่างทางเดินเชื่อมระหว่างฝั่งตรงกันข้ามบริเวณด้านหน้าอาคารหอพักนักศึกษาทั้งสองหลังและพื้นที่ลานจอด
รถด้านหลังอาคารเรียนรวม 4 ชั้น ที่ผู้รับจ้างมิได้เชื่อมต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี จนทาให้เกิดการลัดวงจร
และไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยค่าเสียหายส่วนนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งจานวนเงินไปอีกครั้งหนึ่ง
ที่ผ่านมาศูนย์ลาปางได้มีหนังสือแจ้งความเสียหายและขอคาชี้แจงไปยังผู้รับจ้างรวมแล้วทั้งสิ้น 5 ฉบับ
1.7.5 การจัดสร้างลิฟต์แก้วโดยสาร ติดตั้ง ณ อาคารสิรินธรารัตน์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากงบสารองจ่าย
อธิการบดี ปีงบประมาณ 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560
1.7.6 การก่ อ สร้ า งอาคารโรงอาหารกลางใหม่ ระยะที่ 1 โดยใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น จ านวน
8,888,888.03 บาท กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาวันที่ 15 มกราคม 2560 (สัญญาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 –
15 มกราคม 2560 จ านวน 6 งวดงาน) แต่เนื่องจากผู้ออกแบบได้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและวัส ดุห ลาย
รายการ ทาให้ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ขอขยายระยะเวลาในสัญญาเพิ่ม โดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ขยายสัญญาออกไปอีก 54 วัน กาหนดแล้วเสร็จใหม่คือวันที่ 10 มีนาคม 2560 ส่วนการ
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ก่อสร้างระยะที่ 2 โดยกาหนดใช้เงินจากสานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดจ้าง ยังต้อง
ขอความอนุเคราะห์ผู้ออกแบบจัดทาแบบรูปรายการให้ชัดเจนต่อไป
แผนงานการก่อสร้างตามนโยบาย
1). โครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ในบริเวณ
ที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณบุญชู ตรีทองและคุณสิริน ตรีทอง โดยศูนย์ลาปางได้จัดทาคาขอตั้งงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2561 ในวงเงินงบประมาณ 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) ผูกพัน
งบประมาณ 2 ปี คื อ ปี งบประมาณ 2561 และ 2562 ลั ก ษณะอาคารมี 3 ชั้ น ชั้ น 1 เป็ น โถงทางเดิ น ส่ ว น
ประชาสั มพัน ธ์และห้ องแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 เป็นห้ องประชุมขนาด 10 25 และ 80 ที่นั่ง พร้อมห้ องเตรียม
อาหารและเก็บอุปกรณ์ ชั้น 3 เป็นห้องพัก หลังคาเป็นรูปโดม
2). อาคารพาณิชย์ประมาณ 6 คูหา พร้อมที่จอดรถ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ส่วนใน ข้างสระน้า ตรง
ข้ามป้อมยาม เพื่อจัดหาร้านค้าต่างๆ บริการนักศึกษา ป้องกันมิให้นักศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาหัวค่า
หรือช่วงดึ ก ซึ่งเส้นทางเปลี่ยวและนักศึกษาประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการออกแบบแบบรูป
รายการ โดยยังไม่มีงบประมาณรองรับ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบการรายงานด้านกายภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
1.8 เรื่อง คุณบุญชู ตรีทอง มอบเงินเพื่อสนับสนุนการขยายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จานวน 10,000,000 บาท
นางสาวสุภาณี แก้วมณี รายงานว่า คุณบุญชู ตรีทอง มอบเงินเพื่อสนับสนุนการขยายห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จานวน 10,000,000 บาท เพื่อจัดทาด้าน E-Library ณ
ห้องสมุด มธ.ศูนย์ลาปาง โดยกาหนดพิธีมอบเงินในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 โรงแรม
เซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ประธานในที่ประชุม ขอเชิญคณบดีทุกคณะหรือผู้แทน เข้าร่วมพิธีมอบเงินในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
ห้อง Lotus Suite 5-7 โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 พฤษภาคม
2559
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่อง พิจารณาหลักการขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
โครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE) ปีงบประมาณ 2561 - 2563
รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักการขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโครงการบริการการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (PPE) ปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดังนี้
โครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ (PPE) วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 มีแผนการรับนักศึกษาปีละ 80 คน โดยโครงการ PPE วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ใช้ทรัพยากรของ
ศูนย์ลาปางในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาทิ ค่าบารุงรักษาอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอนและระบบสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา การดูแลรักษาความสะอาด การรักษาความ
ปลอดภัย รถยนต์ราชการ รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาที่ศูนย์ลาปางต้องสนับสนุน ได้แก่ ค่าบารุง
กีฬา ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา โดยศูนย์ลาปางต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวให้แก่โครงการ PPE วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยปัจจุบันมีจานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 รวมจานวน
194 คน ประมาณการจานวนนักศึกษาในปีงบประมาณ 2561 – 2563 ดังนี้
ปีงบประมาณ 2561 ประมาณการนักศึกษา จานวน 274 คน
ปีงบประมาณ 2562 ประมาณการนักศึกษา จานวน 322 คน
ปีงบประมาณ 2563 ประมาณการนักศึกษา จานวน 313 คน
ทั้งนี้จากการประมาณการรายจ่ายที่ศูนย์ลาปางต้องจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการ
เรี ย นการสอนให้ แก่ โครงการ PPE วิท ยาลั ยสหวิท ยาการ คิ ดเป็ น ค่าใช้ จ่าย (ในส่ ว นค่าบ ารุงมหาวิท ยาลั ย ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน) โดยเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน จานวน 6,900
บาท
สรุปประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
โครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ วิทยลัยสหวิทยาการ (PPE)
รายการ
ปีงบประมาณ
ในส่วนค่าบารุงมหาวิทยาลัย
2561
2562
2563
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ที่
(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
(274 คน)
(322 คน)
(313 คน)
1. ค่าไฟฟ้า
767,748
904,176
878,904
2. ค่าน้าประปา
89,872
105,616
102,664
3. ค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ในการจัดการ
97,270
122,682
117,062
เรียนการสอน
4. ค่าซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้างและ
140,288
162,610
154,935
ระบบสาธารณูปโภค

5. การดูแลรักษาความสะอาด
6. การรักษาความปลอดภัย
7. รถยนต์ราชการ
รวมค่าใช้จ่าย
หรือเฉลี่ยต่อคน

17
375,928
365,790
77,100
1,913,996
6,985.38 บาท

454,664
442,428
80,400
2,272,576
7,057.68 บาท

415,351
403,770
83,700
2,156,386
6,889.41 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อการกีฬา และกิจกรรมนักศึกษา และบริการเครือข่าย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปาง จึงขอที่ประชุมพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้
1). เนื่ องจากศูน ย์ ล าปางต้องรับ ภาระค่ าใช้จ่ายในการสนั บ สนุน การจัด การเรียนการสอน คิด เป็ น
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อนั กศึกษา 1 คน จานวน 6,900 บาท (ในส่วนค่าบารุงมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณู ปโภค ค่า
บ ารุ งรั กษาอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การเรี ย นการสอน) ภายในวงเงิน งบประมาณจากัด ยังไม่อ าจแบกรับ ภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ในขณะนี้ ศูนย์ลาปาง จึงขอความเห็นชอบโดยหลักการ ขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE) ปีงบประมาณ 2561 –
2563 รายละ 6,900 บาท ต่ อ ปี จากรายรั บ รายการค่ า จดทะเบี ย นศึ ก ษาลั ก ษณะวิ ช า (ค่ า หน่ ว ยกิ ต ) และ
ค่ าธรรมเนี ย มพิ เศษ ที่ โครงการฯ น าส่ งมหาวิท ยาลั ย ร้อ ยละ 15 (ประมาณการปี ล ะ 1,857,600 บาท และ
720,000 บาท ตามลาดับ) เพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ลาปางต่อไป
สรุป การขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโครงการบริการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (PPE) ในส่วนค่าบารุงมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน ดังนี้
ปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 1,890,600 บาท (6,900 บาท * จานวนนักศึกษา 274 คน)
ปีงบประมาณ 2562 จานวนเงิน 2,221,800 บาท (6,900 บาท * จานวนนักศึกษา 322 คน)
ปีงบประมาณ 2563 จานวนเงิน 2,159,700 บาท (6,900 บาท * จานวนนักศึกษา 313 คน)
2). โครงการปกติของ มธ.ศูนย์ลาปาง คณะนาส่งรายการทั้ง 7 รายการข้างล่า งนี้แก่ศูนย์ลาปาง 100%
ยกเว้นค่านาส่งห้องสมุด นาส่งศูนย์ลาปาง 20% นาส่งหอสมุดฯ 80% แต่โครงการ PPE นาเงินส่งกองคลัง 100%
ได้แก่รายการ
1. ค่าบารุงสุขภาพ
ประมาณการรายได้ PPE ปี 61-63 (320 คน)
70,000 บาท
2. ค่าบารุงกีฬา

ประมาณการรายได้ PPE ปี 61-63 (320 คน)

112,000 บาท

3. ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา ประมาณการรายได้ PPE ปี 61-63 (320 คน)

112,000 บาท

4. ค่าบารุงห้องสมุด

ประมาณการรายได้ PPE ปี 61-63 (320 คน)

640,000 บาท

5. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย

ประมาณการรายได้ PPE ปี 61-63 (320 คน)

270,000 บาท

6. ค่าบารุงศูนย์บริการการกีฬา ประมาณการรายได้ PPE ปี 61-63 (320 คน)
7. ค่าบริการเครือข่าย

ประมาณการรายได้ PPE ปี 61-63 (320 คน)

56,000 บาท
512,000 บาท
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ศูนย์ลาปาง จึงขอความเห็นชอบโดยหลักการ ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากรายการทั้ง 7 รายการ
ข้างต้น จากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรจากกองคลัง ในลักษณะเงินอุดหนุนโครงการหรือกิจกรรมเป็นครั้งคราว
จากนั้น ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ 2 ประเด็น
1.เห็นชอบโดยหลักการให้ศูนย์ลาปางขอรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนโครงการบริการการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี (PPE) ทุกปีงบประมาณตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ทบทวนคานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (PPE) จากที่เสนอ 6,900 บาท / คน เพื่อหาตัวเลขที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่สุด
ทั้งนี้ โครงการปริญญาโทที่เปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลาปาง ยังไม่ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
จากมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาเริ่มต้นที่ศูนย์ลาปางได้เปิดปริญญาโท
2. ให้ศูนย์ลาปางขอรับรายการ 6 รายการ ได้แก่ 1. ค่าบารุงสุขภาพ 2. ค่า บารุงกีฬา 3. ค่าบารุง
กิจ กรรมนั กศึ กษา 4.ค่าบ ารุงมหาวิทยาลั ย 5.ค่าบารุงศู นย์กี ฬ า 6.ค่าบ ารุงเครือ ข่าย ร้อยละ 100 ยกเว้น
ค่าบารุงห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดบุญชู ตรีทอง จะตัดไปสังกัดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาหรับ
โครงการปกติ และให้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดูแลห้องสมุดบุญชู ตรีทองด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
4.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 - 2558
นางทัศนีย์ บุญลอย ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 – 2558 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลาปาง มีรายการค่าใช้จ่ายค้างเบิกจ่ายของปีงบประมาณ
2551 – 2558 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 จึงขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายมา
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว ดังนี้
1. ปีงบประมาณ 2551 จานวน 1 รายการ คือ รายการค่าที่พักและค่าเดินทางในการบรรยาย จานวน
เงิน 660,560.94 บาท (ทั้งนี้ เป็ น เอกสารชดใช้เงินยืมตามสั ญญาเงินยืม ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่ อ
ดาเนินการเบิกจ่าย)
2. ปีงบประมาณ 2552 จานวน 1 รายการ คือ รายการค่าที่พักและค่าเดินทางในการบรรยาย จานวนเงิน
1,782,541.92 บาท (ทั้งนี้เป็นเอกสารชดใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืม ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อดาเนินการ
เบิกจ่าย)
3. ปีงบประมาณ 2553 จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,245,717 ดังนี้
3.1 รายการค่าที่พักและค่าเดินทางในการบรรยาย จานวนเงิน 1,215,497.00 บาท
3.2 รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ จานวนเงิน 29,920.00 บาท
(ทั้งนี้เป็นเอกสารชดใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืม ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย)
4. ปีงบประมาณ 2554 จานวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 482,892 บาท ดังนี้
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4.1 รายการค่าที่พักและค่าเดินทางในการบรรยาย จานวนเงิน 385,630.00 บาท
4.2 รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ จานวนเงิน 97,262.00 บาท
(ทัง้ นี้เป็นเอกสารชดใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืม ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย)
5. ปีงบประมาณ 2555 จานวน 1 รายการ คือ รายการเงินนาส่งมหาวิทยาลัย จานวนเงิน 20,580.00
บาท (ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาค้างชาระค่าลงทะเบียน)
6. ปีงบประมาณ 2556 จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 96,096 บาท ดังนี้
6.1 รายการค่าที่พักและค่าเดินทางในการบรรยาย จานวนเงิน 84,240.00 บาท (ทั้งนี้เป็น
เอกสารชดใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืม ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย)
6.2 รายการเงินนาส่งมหาวิทยาลัย จานวนเงิน 11,856.00 บาท (ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาค้างชาระ
ค่าลงทะเบียน)
7. ปีงบประมาณ 2557 จานวน 1 รายการ คือ รายการเงินนาส่งมหาวิทยาลัยจานวนเงิน 43,275.00
บาท (ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาค้างชาระค่าลงทะเบียน)
8. ปีงบประมาณ 2558 จานวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 810,722.50 บาท ดังนี้
8.1 รายการค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการฯ จานวนเงิน 111,622.00 บาท (ทั้งนี้อยู่
ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย)
8.2 รายการค่าโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ จานวนเงิน 140,000.00 บาท (ทั้งนี้เป็นรายการจัดซื้อ
ของที่ระลึกเพื่อมอบให้บุ คคลสาคัญ ผู้มีอุปการคุณ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกพิเศษที่มาเยี่ยมชม มธ.ศูนย์
ลาปาง)
8.3 รายการค่ าใช้จ่ ายสนั บ สนุ น นศ.ร่ว มกิ จกรรมฯ จ านวนเงิน 2,600.00 บาท (ทั้ งนี้ อ ยู่
ระหว่างติดตามนักศึกษาส่งเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย)
8.4 รายการค่าจ้างสอบบัญชี จานวนเงิน 300,000.00 บาท (ทั้งนี้รอใบแจ้งหนี้จากบริษัท
บัญชีกิจ)
8.5 รายการเงินนาส่งมหาวิทยาลัย จานวนเงิน 256,500.50 บาท (ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาค้างชาระ
ค่าลงทะเบียน)
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ มีข้อเสนอแนะดังนี้ นาเสนอการขออนุมัติ ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 – 2558 ให้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณา โดยมีเหตุผลหรือแนวทางที่
ชัดเจน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มั่นใจว่า สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดเวลา
ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้รายงานความ
คืบหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้อ งเร่ งด าเนิ น การให้ แล้ ว เสร็จ โดยเร็ว และให้ ร ายงานความคื บ หน้ า เพื่ อให้
คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมในครั้งต่อไป
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4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบการนาเงินรายได้ไปลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ. ศูนย์
ลาปาง)
นางทัศนีย์ บุญลอย เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบนาเงินรายได้ไปลงทุน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ลาปาง พ.ศ. 2550 ข้อ 10 การนาเงินรายได้ไปลงทุน เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ หน่วยงานที่มีเงินลงทุนเกิน 25 ล้านบาท ให้สามารถนาเงินไป
ลงทุนฝากประจาธนาคารพาณิชย์
แต่ละแห่งไม่เกินร้อยละ
12.50
และลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ได้ไม่เกินร้อยละ 20 (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2553 และครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547) โดยใช้ข้อมูลเงินลงทุน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 เนื่องจากฝ่ายการคลังกาหนดให้หน่วยงานส่งแผนการปรับเปลี่ยนการลงทุนเพื่อยืนยันว่าหน่วยงานสามารถ
ลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบและตามมติสภามหาวิทยาลัยได้ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2559 (ตามบันทึกข้อความ
งานการเงิน กองคลัง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับเงินลงทุนของหน่วยงานให้เป็นไปตามมติสภา
มหาวิทยาลัย) ดังนี้
1. เงินฝากประเภทประจา ระยะสั้ น 3 เดือน กับ ธนาคารกรุงไทย สาขาเขลางค์นคร จานวน
6,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 ของเงินลงทุนทั้งสิ้น
2. เงินฝากประเภทประจา ระยะสั้น 12 เดือน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จานวน 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.37 ของเงินลงทุนทั้งสิ้น
ทั้งนี้ การน าเงิน ไปลงทุน ดังกล่าวส่ งผลให้ มีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เพื่อให้ สาหรับหมุนเวียนในการ
บริหารงานของกองบริหารศูนย์ลาปาง คงเหลือจานวน 26,635,519.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.60 ของเงินลงทุน
ทั้งสิ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ เงินฝากประเภทออมทรัพย์สาหรับใช้หมุนเวียนในการ
บริหารงานไม่เกิน 3 เดือน โดยกองบริหารศูนย์ลาปางจาเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนในการบริหารงานในไตรมาสที่ 4
จานวน 40,999,167.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.50 ของเงินงบประมาณทั้งสิ้น
ตารางการลงทุนของกองบริหารศูนย์ลาปาง ตามจานวนเงินฝากธนาคาร วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ภายหลังจาก
มีการลงทุนในเงินฝากประเภทประจา
หน่วยงำน/สถำนบันกำรเงิน
1. ธนาคารทหารไทย
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคาคารกรุงเทพ
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.
รวมจำนวนกำรลงทุน

ประจำ
ออมทรั พย์
ร้ อยละ จำนวนเงิน ร้ อยละ จำนวนเงิน
0.00
24.08 14,384,096.48
10.05 6,000,000.00 15.34
9,162,879.21
5.07
3,027,714.53
8.37
5,000,000.00 0.10
60,829.22
18.42 11,000,000.00 44.60 26,635,519.44

กระแสรำยวัน
ร้ อยละ จำนวนเงิน
0.28
170,030.45
36.70 21,919,054.59
0.00
36.98

รวมจำนวน
ร้ อยละ จำนวนเงิน
24.37 14,554,126.93
62.09 37,081,933.80
5.07
3,027,714.53
8.47
5,060,829.22
22,089,085.04 100.00 59,724,604.48

มติที่ประชุม
ที่ป ระชุมมีมติ เห็ น ชอบการน าเงิน รายได้ไปลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ห น่วยงาน (มธ. ศูนย์
ลาปาง) ตามที่เสนอ
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4.3 เรื่อง ขอความเห็ น ชอบโครงการและงบประมาณโครงการที่ ข อรั บ การจั ด สรรจากเงิ น กองทุ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ศูนย์ลาปาง)
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณโครงการที่ขอรับการจัดสรรจาก
เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒ นามหาวิทยาลัย (ศูนย์ลาปาง) จากการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนฯ (ศูนย์ลาปาง) ครั้งที่ 2/2559 ดังนี้
1. โครงการและงบประมาณที่ เสนอขอเงิน กองทุนค่าธรรมเนียมฯ (ศูนย์ลาปาง) ในส่วน 30%
จานวน 17 โครงการ ภายในวงเงิน 1,977,715 บาท ซึ่งมีเงินกองทุนฯ เพียงพอที่จะรองรับ และจะทาให้ มีเงิน
คงเหลือ จานวนเงิน 883,899.21 บาท ได้แก่
ลาดับ

รายการ

1

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ท่าพระจันทร์-ศูนย์
รังสิต ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มธ.ศูนย์ลาปาง ปี
การศึกษา 2560
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกาลังกายและปรับปรุง
ห้องฟิตเนส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
โครงการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง
โครงการฝึกอบรมทักษะการให้คาปรึกษาเบื้องต้น
สาหรับนักศึกษา : เพื่อนช่วยเพื่อน
โครงการรับขวัญยูงทอง ปีการศึกษา 2560
โครงการสัมมนาผู้นาองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน ประจาปี
2560
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับกิจกรรมนักศึกษา
โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13

โครงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเริ่มที่ใกล้ตัว
(ปีการศึกษา 2559)
โครงการ Guest speaker Cassie Ruth (Working
and traveling aboard)
โครงการ International Day

14
15

โครงการ Drama Contest
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงสาหรับกิจกรรมนักศึกษา

16

โครงการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ห้องฟิตเนสใหม่ 4210

12

งบประมาณ

ลักษณะโครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง ประจา

400,000



235,950



53,500



27,600
30,460




421,425



167,700



49,780



105,500
150,000




93,000



3,800



29,000
12,000




84,000



32,000
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ลาดับ

รายการ

งบประมาณ

ลักษณะโครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง ประจา

อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม
17

โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์และเก้าอี้
อเนกประสงค์ สาหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
รวมงบประมาณ

82,000



1,977,715

2. โครงการและงบประมาณที่ เสนอขอเงินกองทุนค่าธรรมเนียมฯ (ศูนย์ลาปาง) ในส่วน 70%
(คณะศิลปกรรมศาสตร์) จานวน 14 โครงการ ภายในวงเงิน 954,741 บาท ซึ่งมีเงินกองทุนฯ เพียงพอที่จะรองรับ
และจะทาให้มีเงินคงเหลือ จานวนเงิน 80,358.66 บาท ได้แก่
ลาดับ

รายการ

1

โครงการแสดงผลงานการศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถอุตสาหกรรม
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบนิพนธ์
ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการเตรียมความพร้อมและปรับบุคลิกภาคก่อนเข้าสู่
การบ่มเพาะฝึกฝนทางศาสตรศิลปกรรมและออกแบบ
ปีการศึกษา 2560
โครงการนิเทศและติดตามประเมินนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศและจัดทาคู่มือประจาตัวแก่นักศึกษา
ใหม่ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ประจาปี
การศึกษา 2560
โครงการสัมมนาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

2
3

4
5

6
7

งบประมาณ

ลักษณะโครงการ
ใหม่

ต่อเนื่อง ประจา

33,500



97,250



58,900



31,100



9,675



30,200



16,434



65,500



9

โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนรายวิชา
อถ.210 อถ.314 อถ.412 และ อถ.461
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาขาออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการเรียนรู้ศิลปะภูมิปัญญาพื้นถิ่น ปีการศึกษา2559

108,300

10

โครงการพิธีไหว้ครูศิลปกรรม

120,000




11

โครงการจัดซื้อเตาเผาทดลองไฟฟ้าและหม้อบดเคลือบ

227,918

12

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรม

39,920

8
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ลาดับ

13
14

รายการ
ศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ประจาปี
การศึกษา 2559
โครงการจัดจ้างซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ใช้ในการเรียน
การสอน
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า (เครื่องตัดไฟเบอร์)
จานวน 2 เครื่อง
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ลักษณะโครงการ
ใหม่

106,144



9,900



ต่อเนื่อง ประจา

954,741

3. ให้เงินงบประมาณที่ได้รับขอส่งคืนกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
(ศูนย์ลาปาง) ในส่วน 30% จานวน 1 รายการ จานวนเงิน 364,040.75 บาท จากโครงการโครงการจัดซื้อโปรแกรม
เรียนรู้ทางด้านภาษาห้อง SALC
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการและงบประมาณโครงการที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒ นามหาวิทยาลั ย (ศูนย์ล าปาง) จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริห ารกองทุนฯ (ศูน ย์
ลาปาง) ครั้งที่ 2/2559 ตามที่เสนอ
4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนอัตรากาลัง กองบริหารศูนย์ลาปาง
อาจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ เสนอขอความเห็นชอบแผนอัตรากาลัง กองบริหารศูนย์ลาปาง 2
ประเด็น ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงแผนอัตรากาลัง 4 ปี พนักงานเงินรายได้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.
ศูนย์ลาปาง) ปีงบประมาณ 2557 - 2560 (เพิ่มเติม)
2. แผนเปลี่ยนสถานภาพ 5 ปี ของพนักงานเงินรายได้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์
ลาปาง) จากประเภทชั่วคราว เป็น ประเภทประจา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ปีงบประมาณ 2560 2564
ประเด็นที่ 1 เนื่องจาก มธ.ศูนย์ลาปาง มีแผนอัตรากาลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2557–2560) ของพนักงาน
เงินรายได้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) แล้ว โดยแผนอัตรากาลั งปีงบประมาณ
2560 มีทั้งสิ้น 27 อัตรา ประกอบด้วย ประเภทชั่วคราว 26 อัตรา และประเภทประจา 1 อัตรา แต่กอง
บริ ห ารศู น ย์ ล าปางมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงแผนอั ต ราก าลั ง เนื่ อ งจากภารกิ จ ของศู น ย์ ล าปางมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงจากที่ ค าดการณ์ ไว้ เช่ น มี แผนการตั ด อั ต ราก าลั งของห้ อ งสมุ ด บุ ญ ชู ตรีท อง ไปยั งหอสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2561 ประกอบกับอาคารสิ่งก่อสร้างของศูนย์ลาปาง อยู่ในช่วงต้อง
บารุงรักษามากขึ้น นอกจากนี้ การประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษามีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีจานวนนักศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง เห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงตาแหน่งและวุฒิการจ้าง พนักงาน
เงินรายได้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) จานวน 4 ตาแหน่ง และขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุม ดังนี้
1). เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจาศูนย์ประสานงาน) วุฒิการจ้างปริญญาตรี (ปัจจุบันมี 1 อัตรา) ขอ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งจากอัตราเลขที่ 011 (เดิมเป็นตาแหน่งคนงาน วุฒิการจ้าง ม.3)
2). ช่างเทคนิค วุฒิการจ้าง ปวส. (ปัจจุบันมี 1 อัตรา) ขอเปลี่ยนแปลงตาแหน่งจากอัตราเลขที่ 014 (เดิม
เป็นตาแหน่ง ยาม วุฒิการจ้าง ม.6)
3). นักวิชาการศึกษา (กิจกรรมนั กศึกษา) (ปัจจุบันมี 1 อัตรา) วุฒิ การจ้างปริญ ญาตรี ขอเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งจากอัตราเลขที่ 026 (เดิมเป็นตาแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิการจ้างปริญญาตรี)
4). นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิการจ้างปริญญาตรี (ปัจจุบันมี 2 อัตรา) ขอเปลี่ยนแปลงตาแหน่งจาก
อัตราเลขที่ 027 (เดิมเป็นตาแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิการจ้างปริญญาตรี)
ประเด็นที่ 2 เสนอแผนเปลี่ยนสถานภาพ 5 ปี ของพนักงานเงินรายได้ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน (มธ.ศูนย์ลาปาง) จากประเภทชั่วคราว เป็น ประเภทประจา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
ปี งบประมาณ 2560 - 2564 เนื่ อ งจากมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ ป ระกาศเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย น
สถานภาพพนักงานเงินรายได้ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานะพนักงานเงินรายได้ฯ ให้เทียบเท่าพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินหน่วยงาน และ
มธ.ศูนย์ลาปาง ได้วิเคราะห์แล้วเห็นสมควรปรับพนักงานเงินรายได้ฯ 7 ตาแหน่ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อ
ส่วนงาน) ซึ่งต้องทา 7 ตาแหน่งข้างต้น จากพนักงานเงินรายได้ ฯ ประเภทชั่วคราว เป็นประเภทประจาก่อน จึง
จะสามารถเปลี่ยนสถานภาพได้ รายละเอียดดังนี้
แผน
ปีงบประมาณ
การเปลี่ยนเป็น
ลา
วุฒิ
พนักงานเงิน
ตาแหน่ง
ดับ
ผู้ครองตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ที่ ประเภท รายได้ ประเภท
เลขที่
ที่
จ้าง
ประจา
และเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
(ชื่อส่วนงาน)
1 น.ส.สุมิตรา สิทธิชุม นักวิชาการเงินและบัญชี
023 ป.ตรี ชั่วคราว
2560
2 นางศิริรัตน์ พุทธสอน นักวิเคราะห์ นโยบายและ 004 ป.ตรี ชั่วคราว
2561
แผน
3 น.ส.สุพัตรา เขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 009 ป.ตรี ชั่วคราว
2561
4 น.ส.ปลินดา ปินค่าว นักวิชาการศึกษา
019 ป.ตรี ชั่วคราว
2561
5 น.ส.อรพรรณ เครื อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 015 ป.ตรี ชั่วคราว
2562
บุญมา

25
6
7

น.ส.พัชรียา ยี่นาง
น.ส.ปิยะฉัตร ทานา

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

005
006

ป.ตรี ชั่วคราว
ป.ตรี ชัว่ คราว

2563
2563

จึงเสนอความเห็ น ชอบจากที่ป ระชุม แผนเปลี่ ยนสถานภาพ 5 ปี ของพนั กงานเงิ น รายได้ งบประมาณ
รายจ่ า ยจากรายได้ ห น่ ว ยงาน (มธ.ศู น ย์ ล าปาง) จากประเภทชั่ ว คราว เป็ น ประเภทประจ า และพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ปีงบประมาณ 2560 - 2564 จานวน 7 ตาแหน่ง
ทั้ งนี้ รายละเอี ย ดพนั ก งานเงิน รายได้ ฯ (งบหน่ ว ยงาน) ปี งบประมาณ 2560 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนอัตรากาลัง กองบริหารศูนย์ลาปาง ทั้ง 2 ประเด็น
4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบการตั้งชื่ออาคารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
อาจารย์ กิ ต ติ พ งศ์ กมลธรรมวงศ์ เสนอขอความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ในการตั้ งชื่ อ อาคารภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีชื่ออาคารเฉพาะสาหรับอาคารเรียนรวม 4
ชั้น อาคารเรียนรวม 5 ชั้น และอาคารเรียนรวม 5 ชั้น หลังใหม่ ทาให้ผู้มาติดต่อไม่ทราบสถานที่ของแต่ละอาคารที่
ชัดเจน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จึงมีความประสงค์เสนอชื่ออาคารเพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งชื่อห้อง / อาคาร / สถานที่ใน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 กันยายน 2540 กรณีใช้ชื่อลักษณะอื่นที่ไม่ใช่ชื่อบุคคล จะต้องเข้าเกณฑ์ดั งต่อไปนี้
1). ต้องเป็นชื่อที่สื่อความหมายได้
2). ต้องเป็นชื่อที่ถูกต้องตามหลักภาษา
โดยให้ ห น่ ว ยงานเสนอเรื่ อ งพร้ อ มเหตุ ผ ลความจาเป็ น ที่ จะตั้ งชื่ ออาคารไปที่ อ ธิการบดี เมื่ อ อธิก ารบดี
พิจารณาความเหมาะสม ให้นาเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แนวคิดในการเสนอชื่อทั้ง 3 อาคารนี้ มาจาก 3 ประเด็น ได้แก่
1. ความสอดคล้องต้องกันของชื่ออาคาร โดยเริ่มจากชื่ออาคารที่มีอยู่แล้วคือ อาคารสิรินธรารัตน์ จึงต่อ
ด้วย ห้างฉัตรเขลางค์ (อาคารเรียนรวม 4 ชั้น) ลาปางนคร (อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ) เวียงละคอรตรีทอง (อาคาร
เรียนรวม 5 ชั้น หลังที่ 2)
2. เป็นชื่อที่แสดงถึงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ที่มีสถานที่ตั้งในอาเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลาปาง อันแสดงถึงการให้ความสาคัญต่อจังหวัดลาปางในการขยายการเรียนการสอนมาสู่ภาคเหนือ
3. เป็นชื่อเดิมของจังหวัดลาปางทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น คาว่า เขลางค์ นคร ละกอน ละคอร
4. ตรีทอง เป็นนามสกุลของท่านบุญชูตรีทอง ที่บริจาคที่ดินและทุนทรัพย์ให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง ได้จัดการเรียนการสอนเป็นการถาวร ณ จังหวัดลาปาง
ศูนย์ลาปาง จึงขอความเห็นชอบการตั้งชื่ออาคารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ได้แก่
1. อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
เป็น อาคารห้างฉัตรเขลางค์
2. อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
เป็น อาคารลาปางนคร
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3. อาคารเรียนรวม 5 ชั้น หลังที่ 2 เป็น อาคารเวียงละคอรตรีทอง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับหลักการและให้ เปลี่ยนแปลงชื่ออาคารได้ ทั้งนี้ ประธาน ฯ ให้ทาประชาพิจารณ์จาก
ประชาคม และประธานฯ รับไปเรียนปรึกษาการตั้งชื่ออาคารเรียนรวมห้าชั้น หลังที่ 2 เป็นอาคารเวียงละคอร
ตรีทอง จากนายบุญชู ตรีทอง ผู้บริจาคเงินก่อสร้างอาคาร ฯ
4.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการฉลอง 25 ปี การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง ในปี 2560
อาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการจัดโครงการฉลอง 25 ปี
ในปี 2560 เนื่องจากเปิดการเรียนการสอนที่จังหวัดลาปางครบ 25 ปี นับจากการ ได้เริ่มต้นพิจารณาการขยาย
การศึกษาไปสู่ภูมิภาคเมื่อปีการศึกษา 2535 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัดลาปาง ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการปกครอง สาหรับนักบริหาร มายังจังหวัด
ลาปางเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2535 จนถึง 2560 เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งอยู่ในเขต
ภาคเหนือ ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมมากกว่า 15 รุ่น สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการทั้งในสถาบันและ
บริก ารต่ อสั งคม จ านวนมาก จึ งเห็ น สมควรเฉลิ ม ฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการมาขยายโอกาสมาสู่
ภาคเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ล าปาง จึ งได้ ก าหนดจั ด งานฉลองครบรอบ 25 ปี มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อ เป็ นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 25 ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการขยายโอกาสทาง
การศึกษามาสู่จังหวัดลาปาง และในเขตภาคเหนือ
2. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3. เพื่ อเป็ น ก ารเชื่ อ ม ค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งศิ ษ ย์ เ ก่ าม ห าวิ ท ยาลั ยธรรม ศ าสต ร์ ศิ ษ ย์ เก่ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ชมรมธรรมศาสตร์ลาปาง ตลอดจน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ คือ วันเสาร์ที่ 4 และอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมประกอบด้วย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล จัดสัมมนาวิชาการ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จัดพิธีการทาง
ศาสนา
ประธานฯ สอบถามสาเหตุการจัดปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองศาสตราจารย์
สายฝน สุเอียนทรเมธี ชี้แจงว่าเนื่องจากจังหวัดลาปางเป็นประตูการค้า ASEAN จึงเป็นโอกาสดีที่จะใช้จุดนี้ในการ
ปาฐกถาพิเศษ
ประธาน ฯ มีความเห็นว่า ควรจะมีการเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม และจัดให้ยิ่งใหญ่ ดังต่อไปนี้
1. พิธีเปิดอาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ลาปาง
2. การจัดอภิปรายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง เช่น ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี
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3. เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน เช่น ราชการจังหวัดลาปาง นายบุญชู ตรีทอง และรัฐมนตรี
4. ให้คณบดีทุกคณะในศูนย์ลาปางเข้าร่วมโดยเดินทางถึงศูนย์ลาปางในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
และให้แต่ละคณะมีกิจกรรมออกบูท และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5. Open House เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบ Admissions ใหม่
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ เสนอว่าควรมีการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหรือการ
บริการสังคมที่ศูนย์ลาปางได้ทาไว้ เช่น ธุรกิจชุมชน และอยากให้ศูนย์ลาปางทาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจาก
รัฐบาลมีงบอุดหนุนเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการของบประมาณ และการให้นักศึกษามีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ เสริมว่าคณะได้มีโครงการที่ลงชุมชน โดยอยู่ ในวิชา
เรียน การลงชุมชน และการวิจัยของอาจารย์ ซึ่งได้รับงบประมาณจากจังหวัด สามารถนาผลงานเหล่านี้มาออก
นิทรรศการได้
รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี ขอเสนอกิจกรรมเพิ่ม คือ วิ่งการกุศล และมอบโล่ ศิษย์เก่า
มธ.ศูนย์ลาปาง ดีเด่น
มติที่ประชุม
ที่ประชุม มีมติเห็ นชอบโครงการฉลอง 25 ปี การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง ในปี 2560 ทั้งนี้ให้เพิ่มกิจกรรมตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
5.1 เรื่อง การพิจารณาเพิ่มหลักสูตรใหม่ ณ มธ.ศูนย์ลาปาง
1.รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิ ต เสนอว่าศูนย์ลาปาง
ควรเพิ่ มหลั กสู ตรปริญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก และ International Program เพื่ อปรับ ปรุงภาพลั ก ษณ์ ของศู น ย์
ลาปาง
ประธาน ฯ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. หารือกับคณบดีวิท ยาลัยสหวิทยาการ เรื่องการเปิดหลักสูตร ตามที่ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
บริหารศูนย์รังสิต เสนอ
2. เปิดวิชาโททางเศรษฐศาสตร์ และบัญชี
3. เปิดหลักสูตรใหม่ สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ โดยบูรณาการระหว่าง เศรษฐศาสตร์ และบัญชี และ
อาจมีกฎหมายเรื่องเศรษฐศาสตร์และบัญชี
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางเรื่องการสร้างหลักสูตรใหม่ ให้มีเศรษฐศาสตร์ และบัญชี โดยมีมิติ
ด้านธุรกิจชุมชน และนิติศาสตร์ และเกรงเรื่องการจ้างงานเนื่องจากบัณฑิตไม่มีความเป็นเฉพาะทาง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบหลักการการหารือการเพิ่มหลักสูตรใหม่ตามที่ได้อภิปราย
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
นางวราภรณ์ ลาภพิสูตร / นางทัศนีย์ บุญลอย ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวสุภาณี แก้วมณี ผู้ตรวจรายงานการประชุม

