รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2558
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
-----------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม
2.นายชัยสิทธิ์
3.นายประสาร
4.ดร.ปรัชญา
5.นางเลื่อมใส
6.นายวันชัย
7.นายสมพงษ์
8.พลโทอิสระ
9.นายศุภกิจ
10.นายบันเทิง
11.นายวัชศักดิ์
12.นายธีระ
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ

สุ่นสวัสดิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
เรืองสุขอุดม
มหาวินิจฉัยมนตรี
ใจแจ้ง
ยุกแผน
สุวรรณคู
วัชรประทีป
อาจวิชัย
แผ่นงาม
จันทรกูล
ภิรมย์พงษ์
บางเขียว
พุทธลา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนิสิต
กรรมการจากประธานสภานิสิต
กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา
กรรมการจากประธานสภานักศึกษา
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายจักรนิศิต
2.นายชาญชัย
3.พันตารวจเอกฐาประวิชญ์
4.นายดุสิต
5.นายทานาย
6.พลเรือตรีธีรัช
7.ดร.นราวัลย์
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
9.นายศักดิ์ชัย
10.นายสนิท
11.นายสมปอง
12.นายสมพร
13.นายอิศรากรณ์

พานิชสวัสดิ์
โชคอานวยกุล
อินทะชัย
ปิยะทัต
ราชโคตร
หทยีช
สุรังค์สุริยกุล
บุญลิขิต
สมบูรณ์วินิจ
จรอนันต์
สิงห์ชู
ทิมแสง
สุวรรณทิพย์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1.นายไพโรจน์
2.นายสมฤทธิ์
3. พันเอก ดร.ก้อง
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
5.รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต

ศรศิลป์
สนขาว
ชัยณรงค์
วณิชยานันต์
โกวิทวที

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ผู้นาเสนอ
ผู้เข้าร่วมการประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุม

6.อาจารย์วนิดา
7.อาจารย์รัตนสุดา
8.อาจารย์ธีรถวัลย์
9. นางสาวกรกาญจน์
10.นางสาวกฤตยา
11.นางสาวภรทิพย์

ชื่นชัน
สกุลทิพย์
ปานกลาง
อุ่นบ้าน
สุวรรณไตรย์
พลอาชีพ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจาปี พ.ศ.
2558 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558
ประธาน แจ้ ง ที่ป ระชุ มทราบว่า ด้ว ยจะมีก ารประชุ มคณะกรรมการส่ ง เสริม กิ จการ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 มี
กาหนดให้ผู้แทนกรรมการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยละไม่เกิน 5 คน และเนื่องด้วยทาง
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้มีโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยมีผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลั ยและเลขานุการ
คณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จ การมหาวิ ทยาลั ย จึง เห็ นสมควรให้ ผู้ แ ทนกรรมการฯร่ว มเดิน ทางไปพร้อ มกั น
กรรมการที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามารถแจ้งความจานงค์ได้ที่ฝ่ายเลขานุการ ส่วนค่าใช้จ่ายขออนุญาต
ใช้เงินคณะกรรมการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เป็นต้น
เลขานุ ก าร กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ทั่ว ประเทศเป็ นการประชุมที่จั ดขึ้น เป็ น ประจาทุกปี เมื่อปี พ.ศ.2557 จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์
ท าให้ ไ ด้ มี โ อกาสพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในการด าเนิ น งานของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลั ยต่างๆ และศึกษาดูงานสถานที่ส าคัญของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ และตามที่ประธานได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการศึกษาดู
งานของสานักงานสภามหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม อนุมัติ เงินคณะกรรมการเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2558
ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2558 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 งานคืน สู่เ หย้า ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้า พระยา “สานสายใย
รวมใจลูกสุริยะ”
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” และมีกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจานวน 4 ท่าน ซึ่งงานดังกล่าวสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 การมอบทุนการศึกษาสาหรับนิสิต ประจาปี 2558
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ สายั ณ พุ ท ธลา แจ้ ง ที่ป ระชุม ทราบว่ า ขอขอบคุณ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ได้มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต จานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) นอกจากนี้ได้มีกรรมการมอบทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล จานวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพัน
บาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) และมีรายชื่อนิสิตที่เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อ
รับทุนการศึกษา จานวน 200 กว่าคน ผ่านการสัมภาษณ์จานวน 88 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบนอก
ระเบียบวาระการประชุม และขอเรียนถามที่ประชุมถึงวันและเวลาในการมอบทุนการศึกษาซึ่งสามารถมอบได้
ในการประชุมครั้งถัดไป
ประธาน กล่ าวเพิ่มเติมว่า หากทราบกาหนดวันแล้ ว จะประสานไปยังส านักกิจการนิสิ ต
นักศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติด
นายศุภกิจ อาจวิชัย แจ้งที่ประชุมทราบว่ากิจกรรมรับขวัญน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และ
กิ จ กรรมปั่ น จั ก รยานต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด ได้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี และจะน าเสนอประมวลภาพกิ จ กรรม
ให้คณะกรรมการรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารฯ ได้ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 และการประชุมวิสามัญ
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา เมื่อวัน พุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และได้มีการนาเสนอ
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยย่อ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า ด้วยพลโทอิสระ วัชรประทีป กรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และนายสมฤทธิ์ สนขาว ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เสนอ
โครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่รณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน เพื่อลดปริมาณการเกิดมลภาวะทางอากาศ กอปรกับมหาวิทยาลัยได้
จัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งศูนย์การศึกษาฯดังกล่าวมีพื้นที่จานวนมากเหมาะแก่
การพัฒนา โดยโครงการดังกล่าวจะทาการศึกษาร่ว มกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขอความเห็นชอบเพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งอาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมรับฟังในวาระนี้ด้วยเพื่อการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

นายสมฤทธิ์ สนขาว นาเสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มี
การพิจารณาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมีที่ดินตาบลสระยายโสมซึ่งไม่ ได้ใช้ประโยชน์ จึงได้เรียน
ปรึ กษากับ พลโทอิส ระ วัช รประทีป ว่าปั จ จุบันรัฐ บาลจะให้ พลั งงานแสงอาทิตย์จานวน 800 เมกะวัตต์
แบ่งเป็นสาหรับทหาร 200 เมกะวัตต์ และหน่วยงานราชการ 600 เมกะวัตต์ จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะสร้าง
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน จึงขอนาโครงการ
ดังกล่าวเสนอแก่กรรมการเพื่อได้พิจารณาร่วมกัน
ประธาน กล่ าวเพิ่มเติมว่ า วัตถุ ประสงค์ ของการพิจารณาคือ หากคณะกรรมการเห็ นว่ า
เป็นประโยชน์ก็จะนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
นายสมพงษ์ สุวรรณคู กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดเดิมได้
มีการศึกษาหาข้อมูลเรื่องดังกล่าวและนาเสนอไปยังอธิการบดีแล้ว แต่เรื่องยังไม่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
พลโทอิ สระ วัชรประที ป กล่ าวเพิ่ม เติ มว่ า จากนโยบายของรัฐ บาลคื อโครงการพั ฒ นา
พลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 มีพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย ณ ตาบลสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเป็นโอกาสดีที่จะมานาเสนอโครงการนี้ให้ที่ประชุม
ได้ร่วมกันพิจารณาว่าคณะกรรมการสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการไปยังมหาวิทยาลัยได้ ระยะที่ 1
ต้องส่งใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยและบริษัทภายในวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2558
และจะมีการประกาศผลผู้มีสิทธิจับฉลากในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 และจับฉลากในวันที่ 15 ธันวาคม
2558 และขอเชิญพันเอก ดร.ก้อง ชัยณรงค์ เป็นผู้นาเสนอโครงการ
พันเอก ดร.ก้อง ชัยณรงค์ นาเสนอที่ประชุมถึงข้อมูลเบื้องต้นของโซล่าฟาร์ม ในพื้นที่ 10
ไร่ สามารถผลิ ตไฟฟ้าได้ 1 เมกะวัตต์ แต่ควรมีพื้นที่ 12 ไร่ เพราะต้องมีพื้นที่ในการซ่อมบารุงอีก 2 ไร่
วัตถุประสงค์ คือ การผลิตไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายให้การไฟฟ้าคือ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทางานคือจะเก็บไฟไว้ มีหม้อแปลงแปลงไฟนาไปจาหน่ายและหยุดผลิตไฟในเวลากลางคืน ปริมาณที่ผลิต
ได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ ซึ่งประเทศไทยมีแสงอาทิตย์จานวนมาก โดยรัฐบาลมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม
คือ (1) สหกรณ์ภาคการเกษตร คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และ (2) หน่วยราชการ
4 ประเภท ได้แก่ 1) กระทรวง ทบวง กรม 2) หน่วยงานที่ตั้งขึ้นที่ไม่ใช่องค์กรมหาชน 3) องค์กรส่วนท้องถิ่น
คือ องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพิเศษ 4) มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ แต่ละส่วนราชการสามารถยื่นได้ 1 โครงการ และไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วม
ได้ เป็ น ไปตามความในมาตรา 59 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2542 ว่ า ทรัพ ย์ สิ น ใดใดก็ ต าม
ที่มหาวิทยาลัยครอบครองสามารถนาไปดาเนินกิจการที่เป็นรายได้กลับเข้ามหาวิทยาลัยได้ในฐานะนิติบุคคล
และได้นาเสนอถึงประโยชน์ของโครงการในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนโดยการนาที่ดินว่าง
เปล่ า เปลี่ ย นเป็ น ทุ น ได้ แก่ (1) ทุน ทางปั ญญา เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ด้ านพลั งงานและเป็ นแหล่ งวิ จัย ให้ นิสิ ต
ได้ฝึกงานเป็นระยะยาวตลอดระยะเวลาของโครงการประมาณ 25 ปี และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยรอบ
ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือการบริการสังคมและเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลพิษ เพราะเป็นการ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมแล้วจาหน่ายให้กับการไฟฟ้า (2) ทุนจากค่าเช่าที่ดิน
ราคาตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท ตามข้อตกลงการดาเนินการต่อปี และยอดจาหน่าย 5% ของพลังงานที่
สะสมแล้ว จ าหน่ ายให้ การไฟฟ้า เป็ นรายได้ของมหาวิทยาลัย ราคา 1 เมกะวัตต์ รายได้ปีละ 7 ล้านบาท
รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ และจากโครงการรัฐ บาลได้ ประกาศไว้ว่ าหน่ว ยงานภาครัฐ ไม่ส ามารถน า
งบประมาณแผ่นดินไปลงทุนได้ แต่ในโครงการนี้จะมีบริษัทมาทาหน้าที่แทนมหาวิทยาลัยในการดาเนินการและ
การลงทุน การดาเนินงานตามโครงการในขั้นตอนที่ 1 คือการนาโครงการเข้าไปร่วมจับฉลาก แบ่งเป็น 2
ระยะ ระยะที่ 1 600 เมกะวัตต์ และระยะที่ 2 200 เมกะวัตต์
โดยลั กษณะของพื้น ที่ตามโครงการดังกล่ าวต้องอยู่ในระยะฟี ดเดอร์ที่สามารถต่อสายกับ
การไฟฟ้ า มี ห ม้ อ แปลงรั บ ฟี ด เดอร์ และไม่ ค วรอยู่ ห่ า งจากฟี ด เดอร์ เ กิ น 2 กิ โ ลเมตร ที่ดิ น ต้ อ งได้ รั บ การ

ตรวจสอบ เป็นที่ดินมีโฉนด ระบุพิกัดได้ และมีผังที่ดิน และจากตรวจสอบเบื้องต้นพื้นที่ของมหาวิทยาลั ย
ณ ตาบลสระยายโสมอยู่ในพื้นที่ฟดี เดอร์ ขั้นตอนการนาเสนอโครงการคือ อธิการบดีลงนามตามความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นสามารถส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการไปก่อนภายในวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน
2558 และสามารถส่ งเอกสารเพิ่มเติมและทาคุณสมบัติให้พร้อมก่อนวันจับฉลาก คือวันที่ 15 ธันวาคม
2558 โดยทางบริ ษั ท ฮิ ว เทค พาวเวอร์ ค อร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด เสนอขอเป็ น ผู้ ล งทุ น ก่ อ สร้ า งทั้ ง หมด
โดยมหาวิทยาลัยต้องระบุบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนในโครงการด้วย ในระยะแรกต้องจาหน่ายไฟให้ได้ภายในวันที่
30 กันยายน 2559
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอาจ
เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลานาน และวัตถุประสงค์ ในการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยคือการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนอาจเป็นการทาผิดวัตถุประสงค์ได้
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ดินดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่กรมป่าไม้ซึ่งมหาวิทยาลัยทาสัญญา
เช่าเป็นระยะเวลาประมาณ 20-30 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยซื้อเพิ่มเติม
เพื่อเป็นพื้นที่ปลูกสวนสมุนไพร ประมาณ 10 กว่าไร่ ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับพื้นที่สูง
ต่า
นายวัน ชัย ยุกแผน กล่าวเพิ่มเติมว่า ควรศึกษาหาข้อมูล ที่ชัดเจนว่ามีพื้นที่ว่างเปล่า เป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และไม่มีภาระผูกพันต่อโครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งที่ดิน
อยู่ระหว่างการดาเนินการยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที การที่จะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยค่อนข้าง
ยาก และหากมีการเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยควรให้ผู้ชานาญการและมีประสบการณ์เข้าไปนาเสนอในที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย
นายประสาร เรื องสุขอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ดิ นดังกล่าวขึ้นกับกรมวิช าการเกษตรโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นสิทธิที่มหาวิทยาลัยจะดาเนินการอย่างอื่นที่
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึง ทาได้ยาก แต่สามารถซื้อที่ดินใหม่ด้านหลังเพิ่มเติมได้ เพราะที่ บริเวณนั้นมีสาย
เมนไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านด้านหน้าแล้ว และราคาจาหน่ายขณะนี้ยังเป็น 5.66 บาท/kWh อยู่หรือไม่ เนื่องจาก
มีการแข่งขันสูงและบริษัทฮิวเทคจะได้กาไรอย่างไร
พันเอก ดร.ก้อง ชัยณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้ของมหาวิทยาลัยมี 2 ส่วน คือ (1) ค่าเช่า
ที่ดิน 5,000 บาท/ไร่ (2) ค่าจาหน่ายไฟฟ้าจานวน 5.66 บาท/kWh ซึ่งเป็นราคาจานวนที่แน่นอน เนื่องจาก
เป็ น ประกาศของคณะกรรมการเงิ น รายได้ เมื่ อ จ าหน่ า ยไฟฟ้ า ได้ จ ะน าเงิ น เข้ า กองทุ น แล้ ว จั ด สรรให้
มหาวิทยาลัยประมาณ 5% ต่อเดือน
นายประสาร เรืองสุขอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยจะต้องเสียที่ดินให้บริษัทเป็นระยะ
เวลานานถึง 25 ปี การนาเสนอต้องมีเหตุและผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที กล่าวเพิ่มเติมว่า พลังงานโซล่าเซลล์เป็นแนวทาง
สาคัญ แต่อย่างไรก็ตามที่ดินของมหาวิทยาลัย ณ ตาบลสระยายโสมมีประมาณ 170-200 ไร่ ซื้อเพิ่มเติมอีก
10 ไร่ จึงควรพิจารณาว่าจะใช้พื้นที่ได้หรือไม่ในระยะเวลา 25 ปี ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความคิดในการพัฒนาศักยภาพของโซล่าเซลล์ ให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้นเป็นส่ว นที่โครงการดาเนินการอยู่
จึงสนับสนุนเต็มที่ในด้านวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่มีโครงการในการ
พัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ของมหาวิทยาลัยในหลายๆด้าน แต่เนื่องจากพื้นที่มีจานวนจากัดและมี
โครงการจะจัดทาแผนพัฒนา แต่หากเป็นพื้นที่ซึ่งจัดซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวและมีโครงการทาศูนย์พันธุ์พืชตาม
โครงการพระราชดาริ อยู่ แล้ว หากจะทาโครงการโซล่ าเซลล์ อาจต้องมีการลงทุนซื้อพื้นที่เพิ่ม ซึ่งก็มีที่ ดิน

ด้านหลังที่อยู่ภายในพื้นที่ใหญ่ มีพื้นที่ว่างอยู่ประมาณ 10 - 20 ไร่ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ามีน้าท่วมถึง ในระยะเวลา
10 ปีอาจยังไม่ใช้ประโยชน์สามารถลงพื้นที่สารวจได้
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเวลาค่อนข้างจากัดในการยื่นเอกสารเข้าร่วมโครงการ
จะต้ อ งให้ อ ธิ ก ารบดี ล งนามและผ่ า นสภามหาวิ ท ยาลั ย การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น พฤหั ส บดี ที่
22 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกระชั้นชิดมาก กรณีเร่งด่วนคือสารวจพื้นที่ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ดร.ปรั ชญา มหาวินิจ ฉั ยมนตรี กล่ าวเพิ่มเติมว่า ตามกฎหมายกรณีที่ห น่ว ยงานของรั ฐ
จะดาเนินการทางธุรกิจต้องมีกฎหมายกาหนดไว้ มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบในการรองรับอานาจหน้าที่เพื่อ
การบริหารจัดการ หากดาเนินการไปโดยที่ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้หรือทาไปเกินขอบเขตที่กฎหมายกาหนดไว้
จะเป็นผลเสียกับเจ้าของโครงการ ต้องมีความระมัดระวังในการดาเนินการ และที่ดินซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้า
ร่วมโครงการ ที่ดินที่ได้รับการบริจาคหรือได้ตกลงกับกระทรวงเกษตรอาจไม่อยู่ในเงื่อนไข และในส่วนของ
สัญญาที่ทากับบริษัทต้องมีระบบการประกันรายได้ เพื่อเป็นการประกันรายได้จากอัตราค่าไฟที่สามารถเพิ่ม
หรือลดได้ในอนาคต
พันเอก ดร.ก้อง ชัยณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มีพลังงานทดแทน
ดังนั้นกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีข้อยกเว้นตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่กาหนด
ให้ สามารถดาเนิ น การต่างๆได้ และประเด็นที่เป็นห่ว งเรื่องที่ดิน ที่ดินมีห ลายรูปแบบ เช่น ที่ดินราชพัส ดุ
และมีการครอบครองหากจะใช้ประโยชน์ต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ และหากพิจารณาแล้วมีความ
จาเป็นที่จะต้องซื้อเพิ่ม บริษัทที่ลงทุนจะเป็นผู้ซื้อแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ไร่ละ 100,000 – 200,000 บาท ส่วน
การประกันรายได้เป็นประกาศของกระทรวงพลังงาน มีการทา MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท และ
MOA ระบุชัดเจนว่าจะจาหน่ายไฟฟ้าในราคา 5.66 บาท/kWh และมอบรายได้ให้มหาวิทยาลัย 5% ต่อเดือน
เป็นการประกันรายได้ แต่การทาธุรกิจมีเกณฑ์เสี่ยงคือการจับฉลาก และหากทาในพื้นที่เล็กจะได้ผลตอบแทน
น้อยหากทาในพื้นใหญ่ก็มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง
ประธาน กล่ า วเพิ่ม เติ ม ว่ า หากคณะกรรมการเห็ น ชอบโครงการนี้ จ ะขอน าเสนอไปยั ง
มหาวิทยาลัยในนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และขออนุญาตแต่งตั้ง คณะกรรมการกลุ่มย่อย
เพื่อทาหน้ าที่ป ระสานกับ มหาวิทยาลั ย คือพลโทอิส ระ วัช รประทีป ดร.ปรัช ญา มหาวินิจฉันมนตรี และ
มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เป็นเลขานุการ
นายประสาร เรืองสุขอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า ลักษณะการเสนอไปยังมหาวิทยาลัยควรเสนอ
เน้นเชิงวิชาการสาหรับนิสิตนักศึกษา
ประธาน กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ต้ อ งมี เ หตุ ผ ลทางวิ ช าการประกอบ หากโครงการนี้ ส าเร็ จ
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการด้านวิชาการอย่างไร
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ช ลิต วณิ ชยานั น ต์ กล่ าวเพิ่ม เติ มว่ า มหาวิท ยาลั ยอยู่ร ะหว่ างการ
ด าเนิ น การปรั บ หลั ก สู ต ร ปั จ จุ บั น ที่ เ ปิ ด อยู่ คื อ สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ และกาลังจะเปิดสาขาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain) ส่วนด้านสาขา
พลังงานยังไม่มีการดาเนินการเพราะการเปิดหลักสูตรต้องมีกระบวนการสารวจความต้องการของท้องถิ่นและ
ความพร้อมของบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีบุคลากรด้านพลังงานรองรับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ยังไม่มี
สาขาวิชาดังกล่าวเช่นกัน มีเพียงด้านฟิสิกส์พื้นฐานยังไม่ได้เข้าไปในภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์
นายประสาร เรืองสุขอุด ม มีข้อเสนอแนะให้ โครงการจัดการศึ กษานอกสถานที่ตั้งอู่ทอง
ทวารวดีสร้างอาคารที่มีหลังคาโซล่าเซลล์ทุกหลัง เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการใช้หลังคาโซล่าเซลล์

มติที่ประชุม
เห็นชอบโครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และมอบคณะกรรมการกลุ่มย่อยดาเนินการ
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่อไป
5.2 การจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เลขานุการฯ ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ได้ดาเนิ นกิจกรรมตลอดปี พ.ศ.2558 เพื่อให้ เกิดสั มพันธภาพอันดีระหว่างคณะกรรมการ จึงเห็ นควร
จัดกิจกรรมสังสรรค์ต้อนรับ “เทศกาลปีใหม่”
ประธาน กล่ าวเพิ่มเติมว่า เมื่อปีที่ผ่ านมาคุณสมพงษ์ สุ ว รรณคู ได้เสนอให้ มีการจัดงาน
สังสรรค์ปีใหม่ หลังจากการประชุม จัดห้องรับประทานอาหารชั้น 14 เนื่องจากปีนี้มีกาหนดจัดประชุม เดือน
ธันวาคม ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 จึงขอเสนอให้เลื่อนการประชุมเป็นวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
และพิจารณารายละเอียดร่วมกันในการประชุมคราวถัดไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

5.3 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธาน ได้นาเสนอที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการพิจารณาประกาศดังกล่าวมาหลายครั้ง
และมีกรรมการบางท่านมีความประสงค์ให้นาเงินของคณะกรรมการเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเงินสวัสดิการ มีผลดี
ด้านการตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยการใช้จ่ายเงินคือ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมต้องมี
การจัดทาหนังสือเสนออธิการบดีอนุมัติและนาไปเบิกจากเงินสวัสดิการ
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นเงินที่คณะกรรมการ
ได้ร่วมกันจัดหามาจึงควรอยู่ที่คณะกรรมการ หากนาเข้ามหาวิทยาลัยจะทาให้มีอุปสรรคในการเบิก-จ่าย
นายประสาร เรืองสุขอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมีขั้นตอนการใช้จ่ายที่ดีอยู่ เดิม
แล้วควรใช้แบบเดิม
นายสมพงษ์ สุวรรณคู กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเป็นเงินของคณะกรรมการจึงไม่ควรทาให้
มีอุปสรรคในการเบิก-จ่าย
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีกรรมการไม่เห็นด้วย จึงขอออกประกาศคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็ น ชอบให้ ออกประกาศคณะกรรมการส่ งเสริม กิจการมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ บ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5.4 รับรองรายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการ ได้รายงานสถานะทางการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในรอบเดือนกัน ยายน 2558 โดยบั ญชีคณะกรรมการฯ ไม่มีการเคลื่ อนไหว ยอดเงินคงเหลื อจานวน
837,238.90 บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานสถานะทางการเงิ น ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ยอดคงเหลือ จานวน 837,238.90 บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมครั้งที่ 11/2558
ประธาน ได้แจ้ งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกาหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน บันทึกการประชุม
และพิมพ์รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

