รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันศุกร! ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห&องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ! ๑๐๐ ป)การฝ+กหัดครูไทย

..............................................................
ผู&มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
รองศาสตราจารยทองหล1อ วงษอินทร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
หม1อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
นายไพรัช อรรถกามานนท

๑๒. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๓. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
ผู)ช1วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผู)ช1วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
ผู)ช1วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยสถาพร ปกปBอง
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส1 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒
ผู&ลาประชุม
๑. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๒. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ผู&เข&าร2วมประชุม
๑. ผู)ช1วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช1วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๕. อาจารยธงชัย ทองอยู1
๖. อาจารยมณฑล จันทรแจ1มใส
๗. ผู)ช1วยศาสตราจารยสมบูรณ บุญโท
๘. ผู)ช1วยศาสตราจารยวัชรินทร อินทรพรหม
๙. นางจันทา สมตน
๑๐. ผู)ช1วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๑๑. นาง ญ หญิง สมแสน
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการบริหารพุทธวิชชาลัย
รองผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ปรึกษาด)านนโยบายและแผน
ผู)ช1วยอธิการบดี/ผู)ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหน)ากลุ1มงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผู)ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู)ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวเปGดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ&งให&ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แสดงความยินดีต2อนักศึกษาที่สร&างชื่อเสียงให&มหาวิทยาลัย
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า
ด)วยชมรมรักษสิ่งแวดล)อม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได)เข)าร1วม
กิจกรรมค1ายเยาวชนรู)งานสืบสานพระราชดําริ (R DPB CAMP) รุ1นที่ ๓ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ

๓
พิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘-๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอ1าวคุ)งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
จันทบุรี และได)ส1งโครงการบําบัดน้ําเสียด)วยพืชกรองน้ําเข)าประกวดในหัวข)อ “เยาวชนรู)งาน สืบสาน
พระราชดําริ” ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข)าร1วมการประกวดโครงการ
ทั้ ง หมดจํ า นวน ๑๗ มหาวิ ท ยาลั ย เช1 น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย
รามคํ า แหง มหาวิ ทยาลั ย รั งสิ ต มหาวิ ท ยาลั ย สยาม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ)านสมเด็จเจ)าพระยา เปVนต)น โครงการดังกล1าวได)รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ กลุ1ม
ภาคกลาง ได)ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
นอกจากนี้ นายนิ วั ติ มวยทองดี นั กศึกษาชั้ น ปX ที่ ๕ หลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาลัยการฝZกหัดครู ได)รับการยกย1องเปVนคนดีศรีสถาบัน ในกิจกรรม
วันวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก ครั้งที่ ๑๐ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเข)ารับ
การประเมิ น และได) รั บ รางวั ล ชมเชยจากสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาในการคั ด เลื อ ก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปXการศึกษา ๒๕๕๕ นายนิวัติ
มวยทองดี เปVนนักศึกษาที่ประพฤติตนเปVนคนดี มีความขยัน มุ1งมั่นและตั้งใจที่จะร1วมพัฒนาเยาวชน
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเปVนผู)เหมาะสมกับรางวัลที่ได)รับดังกล1าว
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวแสดงความยินดีที่นักศึกษาได)สร)างชื่อเสียงให)ทั้งตนเอง
และมหาวิทยาลัย กลุ1มหนึ่งได)ใช)วิชาความรู)ไปแสดงออกถึงความสามารถและเปVนประโยชนต1อสังคม
และอีกคนหนึ่งเปVนคนดี ซึ่งความดีนั้นทําได)ยาก แต1ยากยิ่งกว1าคือการทําความดีให)คงอยู1 การทําดี
ต1อเนื่องตลอดมาแสดงถึงความมั่นคงและความตั้งใจ หลังจากนั้นได)มอบเกียรติคุณบัตรให)นักศึกษาที่
ได)รับรางวัลดังกล1าว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๗ – วันอาทิตยที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน
๑๕ หน)า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก)ไข ดังนี้
๑) หน)า ๘ บรรทัดที่ ๒๑ ให)แก)ไขตําแหน1ง “รองศาสตราจารยอํานวย ปาอ)าย”
เปVน “ผู)ช1วยศาสตราจารยอํานวย ปาอ)าย”
๒) หน)า ๑๑ บรรทัดที่ ๑๓ แก)ไขคําว1า “E-learning” เปVน “e-learning”
๓) หน) า ๑๑ บรรทั ด ที่ ๖ และบรรทั ด ที่ ๑๑ จากท) า ยหน) า คํ า ว1 า Learning
Outcome และ best practices นั้น อักษรตัวแรกของคําให)ใช)ตัวใหญ1นําหน)า

๔

๔)
๕)
๖)
๗)

หรือตัวเล็กนําหน)าให)สอดคล)องกัน คือ “Learning Outcome” และ “Best
Practices”
หน)า ๑๒ บรรทัดที่ ๑, ๓ และ ๕ แก)ไขคําว1า “รายวิชาการศึกษาทั่วไป” เปVน
“รายวิชาศึกษาทั่วไป”
หน) า ๑๓ บรรทั ด ที่ ๒๒ ตั ด ข) อ ความว1 า “สภาวิ ช าการจะสร) า งตั ว เองสู1 การ
ตัดสินใจในการผลิตบัณฑิตอย1างไร”
หน)า ๑๓ บันทึกข)อตกลงความร1วมมือ ใช)อักษรย1อว1า MOU หรือ MoU ก็ได)
แต1ควรใช)ให)เปVนรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
หน)า ๑๓ บรรทัดที่ ๒๖ – ๒๘ ปรับแก)เปVน ๕. มีหน1วยงานหารายได) โดยมีฝpาย
การตลาดเปVน Front Office ที่เหลือเปVน Back Office เช1น ฝpายวิชาการ ฝpาย
ผลิต และฝpายอื่นๆ เปVนฝpายสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ที่ก1อให)เกิด
รายได) เช1น การจัดตั้งศูนยฝZกอบรมและพัฒนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให&ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก2ผู&สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๕๕ รอบที่ ๔ และรอบที่ ๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1ามหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร โดยสํานั กส1งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข)อมูลผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ รอบที่ ๔
และรอบที่ ๕ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โดยผ1านการพิจารณากลั่นกรองจากสภา
วิชาการเมื่ อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และนํ าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบเรียบร)อยแล)ว
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อเสนอแนะว1า
เดิมการอนุมัติปริญญาบัตรเคยมีการรายงานข)อมูลสถิติผู)สําเร็จและไม1สําเร็จการศึกษา แต1ปuจจุบันไม1มีการ
รายงาน จึงควรจัดทํารายงานสถิติผู)สําเร็จการศึกษาและไม1สําเร็จการศึกษา พร)อมเหตุผลประกอบ เสนอต1อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อจะได)วิเคราะหกรณีที่นักศึกษาสําเร็จหรือไม1สําเร็จการศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายให)มหาวิทยาลัยเสนอรายงานข)อมูลสถิติจํานวนผู)สําเร็จ
การศึกษาและไม1สําเร็จการศึกษาเมื่อนําเสนอขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก1บัณฑิตรอบสุดท)าย
ที่จะให)เข)ารับพระราชทานปริญญาบัตรในแต1ละปXต1อสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก1ผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปX
การศึกษา ๒๕๕๕ รอบที่ ๔ และรอบที่ ๕ จํานวน ๒๔๖ คน โดยแยกเปVนระดับปริญญาเอก
จํานวน ๔ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๓ คน ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๑๒ คน และ
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๑๗ คน ซึ่งจําแนกเปVน
(๑) สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จํานวน ๑๘ คน

๕
(๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๗๕ คน
(๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๙๔ คน
(๔) สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) จํานวน ๗ คน
(๕) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๒๑ คน
(๖) สาขาวิชาสถาปuตยกรรมศาสตร (สถ.บ.) จํานวน ๒ คน
๒) มอบนโยบายให)มหาวิทยาลัยนําเสนอรายงานข)อมูลสถิติจํานวนผู)สําเร็จการศึกษาและไม1
สําเร็จการศึกษาเมื่อนําเสนอขออนุมัติปริ ญญาบัตรแก1บัณฑิตรอบสุดท) ายที่จะให)เข)ารั บ
พระราชทานปริญญาบัตรในแต1ละปX
๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไตรมาส ๒)
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญรองศาสตราจารยเพี ยงพบ มนตนวลปรางค รอง
อธิการบดี/ปฏิบัติหน)าที่ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปXงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไตรมาส ๒) ความว1า ด)วยกองนโยบายและแผน ได)จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปX
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไตรมาส ๒) ซึ่ งผ1 านการกลั่ นกรองจากคณะกรรมการดํ าเนิ นงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝpายแผนงบประมาณและการคลังเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ให)ข)อสังเกตใน
หน)า ๓๘ ว1า กราฟแสดงการเบิกจ1ายในไตรมาส ๔ เปVนร)อยละ ๙๕ เพราะเหตุใดไม1เปVนร)อยละ ๑๐๐
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ให)ข)อมูลว1า การเบิกจ1ายในไตรมาส ๔ ใน
ภาพรวมเปVนร)อยละ ๙๕ นั้นเปVนไปตามเปBาหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล)องกับข)อมูลในเอกสารหน)า
๒๕ ที่ ก.พ.ร. กําหนดไว)ว1าหากมหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกจ1ายครบ ๔ ไตรมาสอยู1ที่ร)อยละ ๙๕ จะได)รับ
ผลการประเมิน ๕ คะแนน และการเบิกจ1ายงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมก็จะมีงบประมาณ
ในส1วนที่เหลือ และเปVนไปไม1ได)ที่จะมีการเบิกจ1ายเต็มร)อยละ ๑๐๐
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อสังเกตในหน)า ๕๐ ว1า ควรเปลี่ยนวิธีการในการลง
ข)อมูลเพื่อให)เกิดความเข)าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว1า
๑) บทสรุปผู)บริหาร อธิการบดีควรลงนามกํากับด)วย ๒) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณแบบใด
สมดุล เกินดุล ขาดดุล
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1า คําถามนี้เปVนเรื่องของการ
นํ า เสนอแผนงบประมาณต1 อที่ ป ระชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งผ1 า นขั้ น ตอนนั้ น มาแล) ว โดยสรุ ป คื อ
มหาวิทยาลัยจะต)องมีงบประมาณเหลือไว)อย1างน)อยร)อยละ ๒๐ ของรายรับ จากงบประมาณรายได)

๖
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1า เปVนการขาดดุล เพราะมหาวิทยาลัยต)องนําเงินกองทุน
ของมหาวิ ทยาลั ยจํ านวน ๖๐ ล) านบาทมาใช) ในปX ที่ ผ1 านมา ซึ่ งเปV นการใช) งบประมาณรายได) รวมกั บ
เงินกองทุน
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญหล) า ให) ข) อสั งเกตในหน) า ๓๒ ว1 างบประมาณรายรั บกั บ
งบประมาณรายจ1ายมีความแตกต1างกันอยู1ไม1มากเพียงร)อยละ ๘ ในเชิงปริมาณนั้น ควรจะระบุตัวเลขเพื่อ
หาผลต1าง และนําผลต1างนั้นมาพัฒนา ต)องมีความชัดเจนว1าฝpายแผนงบประมาณต)องการทําอะไร ผลงาน
เปVนอย1างไร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และควรแสดงงบการเงินในภาพรวมทั้งหมด เพราะงบรายรับ
รายจ1ายแสดงถึงความสามารถในการบริหาร งบดุลแสดงฐานะของมหาวิทยาลัยว1าดีขึ้นหรือไม1อย1างไร
นอกจากนั้นการวิเคราะหงบการเงินจะแสดงให)เห็นเชิงคุณภาพการใช)เงิน และวิทยาลัยการฝZกหัดครูซึ่ง
เปVนหน1วยงานที่โดดเด1นแสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและต)องการการพัฒนา แต1ได)รับงบประมาณใน
ลําดับที่ ๑๑ ของงบประมาณทั้งหมด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว1า งบประมาณส1วนใหญ1จะอยู1ที่สํานักงานอธิการบดี
เพราะเปVนแหล1งรวมทั้งงบสาธารณูปโภค งบก1อสร) าง งบอื่นๆ ทั้งหมดที่ใช)ในมหาวิทยาลัย มิใช1เฉพาะ
งบประมาณที่ ใช) ในสํ านั กงานอธิ การบดี เท1 านั้ น จึ งดู เหมื อนมี งบประมาณมาก เปV นลั กษณะการตั้ ง
งบประมาณของมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก เช1น มหาวิทยาลัยราชภัฏ แตกต1างจากมหาวิทยาลัยเดิมของรัฐที่
งบเงินเดือน งบสาธารณูปโภค จัดแยกไปตามคณะ ส1วนการรายงานทางบัญชีนั้นเปVนเรื่องของฝpายบริหารที่
จะต)องพิจารณา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาการได)มา การจัดสรร และการใช)ไปในภาพรวม การรายงาน
งบประมาณนี้ยังไม1บ1งบอกถึงคุณภาพ ซึ่งจะพิจารณากันในสิ้นปXงบประมาณว1า เมื่อใช)งบประมาณไปแล)วมี
ผลเชิงคุณภาพอย1างไรบ)าง
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวแสดงความเปVนห1วงวิทยาลัยการฝZกหัดครูที่เคยมีนโยบาย
ในการผลักดันการพั ฒนาวิทยาลัยการฝZกหัดครูและให)ได)รับงบประมาณมากขึ้น แต1สมรรถภาพการใช)
งบประมาณของวิทยาลัยการฝZกหัดครูไม1ก)าวหน)า นอกจากนั้นยังมีพุทธวิชชาลัยที่ยังดําเนินโครงการไม1
เสร็จสิ้นตามที่กําหนด จึงต)องตรวจสอบว1าเพราะเหตุใดจึงไม1ดําเนินโครงการ หากเกินความสามารถในการ
ใช)งบประมาณหรือดําเนินโครงการก็ให)ลดงบประมาณลง
ผู)ช1วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1ง
บริ หาร/คณบดี วิ ทยาลั ยการฝZ กหั ดครู กล1 าวว1 า ได) รั บตํ าแหน1 งคณบดี วิ ทยาลั ยการฝZ กหั ดครู เมื่ อปลาย
ไตรมาส ๒ แต1ก็เร1งผลักดันและอยู1ระหว1างการดําเนินการ
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยให) ข) อสั งเกตว1 า อาจเปV นเพราะผู) ที่เสนอโครงการในการทํ า
กิจกรรมอาจจะเขียนโครงการโดยไม1ได)มุ1งหวังที่จะดําเนินโครงการอย1างจริงจัง หรือมีแผนในการดําเนิน
กิจกรรม ซึ่งจะส1งผลต1อการผลิตครูที่มีคุณภาพในอนาคต จึงต)องพิจารณาว1าเปVนเพราะอะไร จะปรับปรุง
อย1 างไร พุ ทธวิ ชชาลั ยนั้ นก็ยั งไม1 พัฒนาเท1 าที่ควร ส1 วนวิ ทยาลั ยชั ยบาดาลพิ พัฒนนั้นยั งอยู1 ในช1 วงการ
เริ่มต)น จึงมีความน1าเปVนห1วง เรื่องที่ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ทักท)วงนั้น ให)นําไปพิจารณาและ
เพิ่มเติมข)อมูลให)เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

๗
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตในหน)า ๓๕ ว1า ในหน)านี้ย1อหน)าสุดท)ายจะเปVน
การสรุปการใช)จ1ายจากงบประมาณแผ1นดิน และเงินนอกงบประมาณในภาพรวมที่ชัดเจน สิ่งที่น1าเปVนห1วง
คือหากหน1วยงานใช)งบประมาณในไตรมาสสุดท)าย เพื่อให)งบประมาณหมด จะไม1เกิดผลในทางคุณภาพ ใน
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝpายแผน งบประมาณและการคลัง ได)มอบให)
อธิการบดีตรวจสอบว1า เมื่อผ1านไตรมาสมาแล)ว ๑ เดือนแต1ยังไม1ได)ดําเนินการโครงการ ควรนํางบประมาณ
ไปใช)ในด)านอื่นเพื่อให)เหมาะสม และตามความต)องการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม งบประมาณแผ1นดิน
ต) องใช) ให) หมดภายในวั นที่ ๑๔ สิ งหาคม และงบประมาณรายได) นั้ นต) องใช) ให) หมดภายในวั นที่ ๑๔
กั นยายน ตามกํ าหนด จึ งจะมี งบประมาณเหลื ออี กมากถ) าจ1 ายไปตามวั ตถุ ประสงคของโครงการหรื อ
กิจกรรม จึงมีการตั้งข)อสังเกตและแนวทางบริหารงบประมาณต1อไป สิ่งที่ต)องดําเนินการคือ ๑) ติดตาม
ตรวจสอบ โครงการใดที่ ยั งไม1 ดํ าเนิ นการ หากเลยระยะเวลาก็ ไม1 ควรอนุ มั ติ ให) ดํ าเนิ นการ ๒) ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเชิงคุณภาพ โดยคิดตัวบ1งชี้ในเชิงคุณภาพออกมาให)ได)และประเมินแต1ละโครงการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าเคยมีการตกลงกันแล)วว1า โครงการใดที่ไม1ได)ดําเนินการ
ตามระยะเวลาที่กําหนด ให)นํางบประมาณไปให)ผู)มีความสามารถใช)งบประมาณในการดําเนินการโครงการ
อื่นๆ ที่มีประโยชนต1อไป จึงควรติดตาม ตรวจสอบ โครงการทั้งหมดว1ามีการดําเนินโครงการไปแล)วมาก
น)อยเพียงใด มีปuญหาอันใด จะแก)ไขอย1างไร และรายงานให)สภามหาวิทยาลัยทราบ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
เสนอแนะว1า ควรตรวจสอบบางรายการ เช1น วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ที่มีข)อมูลการเบิกจ1ายงบประมาณ
ไปแล)ว แต1ข)อมูลการดําเนินการที่แล)วเสร็จยังไม1มี ข)อมูลที่มีอยู1จึงไม1สอดคล)องกัน
รองศาสตราจารยเพี ยงพบ มนตนวลปรางค ให) ข) อมู ลว1 า การดํ าเนิ นโครงการของ
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น เปVนโครงการต1อเนื่องยาวในแต1ละไตรมาส
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก)ว ให)ข)อเสนอแนะว1า ควรเพิ่ มเติมตารางผลการดําเนิ น
โครงการว1ามีความคืบหน)าไปแล)วร)อยละเท1าใด เพื่อให)เห็นภาพที่ชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะว1า อาจจะเพิ่มตารางจํานวนระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการของหน1วยงานว1าใช) ระยะเวลาเท1าใด เพราะบางโครงการอาจจะดําเนินโครงการตั้ งแต1
ไตรมาสที่ ๑ – ๔
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอให)พิจารณาข)อมูลประกอบในหน)า ๓๙ จะทราบว1าผลการ
ส1งเบิกงบประมาณ มีความคืบหน)าไปแล)วร)อยละเท1าใด ส1วนในหน)า ๕๐ นั้นเปVนผลการดําเนินกิจกรรม
ของหน1 วยงาน หากพิ จารณาระบบ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครมี ระบบที่ ดี เพราะทุ กโครงการ ทุ ก
กิจกรรม หน1วยงานต)องลงนามตกลงกับอธิการบดี อาจารยที่ทําโครงการก็จะต)องลงนามตกลงกับคณบดี
แต1ยังขาดการติดตาม ตรวจสอบ อย1างจริงจังสามารถดําเนินการได)มากน)อยเพียงใด โครงการที่ยังไม1ได)
ดําเนินการนั้นอาจจะอยู1ในช1วงการเปลี่ยนแปลงผู)บริหาร หากมีการติดตามการดําเนินการโครงการก็จะดีขึ้น
และต)องตั้งกรรมการประเมินคุณภาพ

๘
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1า ผู)ทําโครงการขาดความรู)ในทางปฏิบัติ ไม1ทราบว1าควร
จะทําโครงการ/กิจกรรมเมื่อใด ไม1มีการวางแผนการดําเนินโครงการที่เหมาะสม จึงควรกวดขันว1าหากจะ
ดําเนินโครงการก็ควรทําได)ในทางปฏิบัติ และมีความเห็นเช1นเดียวกับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยว1า การ
บริหารการเงินของมหาวิทยาลัยนั้นมีระบบดีพอใช)หากเทียบกับที่อื่น ข)อสังเกตท)วงติงนั้นเพื่อให)เกิดการ
พัฒนา
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไตรมาส ๒)
โดยให)รับข)อสังเกตของกรรมการไปปรับปรุง รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ โครงการที่
ยังไม1ได)ดําเนินการและรายงานต1อสภามหาวิทยาลัยต1อไป
๓.๓ พิจารณาแต2งตั้งผู&อํานวยการสํานักส2งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญรองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี
รายงานการพิจารณาแต1งตั้งผู)อํานวยการสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียนว1า ด)วยผู)อํานวยการ
สํานั กส1งเสริ มวิช าการและงานทะเบี ยนครบวาระการดํา รงตํ าแหน1งในวั นที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได)ดําเนินการสรรหาผู)สมควรดํารงตําแหน1งดังกล1าว โดยแต1งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา ดําเนินการตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
ผู)อํานวยการส1วนราชการ หรือหัวหน)าหน1วยงานที่เรียกชื่ออย1างอื่นที่ฐานะเทียบเท1าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยดํ า เนิ น การมาตามลํ า ดั บ และนํ า เสนอผู) ที่ ส มควรดํ า รงตํ า แหน1 งผู) อํ า นวยการตามข) อ ๒ แห1 ง
ข)อบังคับดังกล1าวต1ออธิการบดีเพื่อพิจารณา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแต1งตั้งดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า เนื่ อ งจากอาจารยณั ฐ พล ชุ ม วรฐายี เปV น
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการและกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง เมื่อได)รับการ
แต1งตั้งเปVนผู)อํานวยการสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแล)ว ก็ต)องพ)นจากตําแหน1งดังกล1าว
ผู) ช1 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับข)อบังคับในการสรรหาผู)อํานวยการและคณบดีว1า การเสนอชื่อบุคคลตาม
วรรคหนึ่ง ต)องเสนอพร)อมความยินยอมของผู)ที่ได)รับการเสนอชื่อด)วย ดังนั้น การนําเสนอต)องระบุ
ด)วยว1า ได)รับการยินยอมจากผู)ได)รับการเสนอชื่อแล)ว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว1า ในการสรรหา มีแบบฟอรมรับการยินยอม
จากผู)ได)รับการสรรหาแล)ว ขออภัยที่มิได)นํามาเสนอต1อที่ประชุม
มติที่ประชุม แต1งตั้งอาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี เปVนผู)อํานวยการสํานักส1งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และมอบฝpายเลขานุการจัดทําคําสั่งแต1งตั้งต1อไป
๓.๔ พิจารณาผู&สมควรดํารงตําแหน2งคณบดีคณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารยประจํ า /กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะ

๙
วิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ร ายงานข) อ มู ล ความว1 า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได) มี คํ า สั่ ง แต1 ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามข) อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ
ได)ดําเนินการสรรหาผู)สมควรดํารงตําแหน1งคณบดีเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม แต1งตั้งผู)ช1วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ ดํารงตําแหน1งคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
๓.๕ พิจารณาเรื่องขอให&ชําระหนี้ค&างจ2ายของสถาบันส2งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝpายกฎหมาย
นําเสนอข)อมูลต1อที่ประชุมความว1า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได)มีโครงการความร1วมมือกับ
สถาบั น ส1 ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ตั้ ง แต1 ปX พ.ศ. ๒๕๔๙ และสิ้ น สุ ด การจั ด การเรี ย นการสอนในปX
การศึกษา ๒๕๕๑ นั้น เนื่องจากการดําเนินงานในโครงการความร1วมมือดังกล1าวมีรายละเอียดของ
ข)อตกลงไม1ชัดเจน และความคิดเห็นในการดําเนินโครงการไม1สามารถที่จะดําเนินไปได)ในแนวทาง
เดียวกัน จึงทําให)เกิดปuญหาในการจ1ายเงินสนับสนุนและค1าหนังสือที่ใช)เปVนสื่อในการเรียนการสอน
ตามประกาศและหลั ก เกณฑของมหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น ส1 งเสริ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชนได) มี ห นั งสื อมายั ง
มหาวิทยาลัยให)ชําระหนี้ค)างจ1าย ซึ่งมหาวิทยาลัยได)ดําเนินการแล)ว ดังนี้ ๑) เพื่อการประสานความ
เข)าใจในเบื้องต)น มหาวิทยาลัยได)เชิญผู)แทนจากสถาบันส1งเสริมวิสาหกิจชุมชนมาประชุมเพื่อปรึกษา
ร1วมกันเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในประเด็นข)อเรียกร)องให)ชําระหนี้ค)างจ1ายของสถาบัน
ส1งเสริมวิ สาหกิ จ ชุมชน ในรายการต1 อไปนี้ รายการที่ ๑) ค1 าบริ หารจั ด การ ๒๑,๓๘๙,๐๔๐ บาท
รายการที่ ๒) ค1าหนังสือเรียน ๓,๓๐๒,๔๗๖ บาท รายการที่ ๓) เงินสํารองจ1ายอื่นๆ แก1ศูนยการ
เรียนรู) ๔๑๕,๐๘๐ บาท และ ๑๐๓,๔๐๕ บาท รวม ๒๕,๒๑๐,๐๐๑ บาท ๒) มหาวิทยาลัยได)จัดทํา
บันทึกเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรึกษาการดําเนินการต1อไป นายกสภามหาวิทยาลัยมอบให)นํา
เรื่องเข)าพิจารณาในคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝpายกฎหมาย ซึ่งสรุปข)อพิจารณา
ของคณะกรรมการนํ าเสนอต1 อสภามหาวิทยาลัย ได)ดังนี้ ๑) กรณีที่ส ถาบั นส1งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน
เรียกร)องตามรายการที่ ๑) และ ๓) นั้น คณะกรรมการพิจารณาแล)วเห็นชอบด)วยกับอธิการบดี ที่
วินิจฉัยและมีหนังสือแจ)งไปยังสถาบันส1งเสริมวิสาหกิจชุมชนแล)ว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๖๕/๔๑๗๒
ลงวั นที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒) รายการที่ ๒) ค1 าหนั งสื อเรี ย น เปVน เงิน ๓,๓๐๒,๔๗๘ บาท
สามารถพิสูจนได)ว1าเกิดขึ้นจริง ประกอบกับมหาวิทยาลัยได)ประโยชนจากการนี้แล)ว เห็นสมควรว1า
จ1ายได) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จากนั้นได)ให)ข)อมูลว1า ขณะนี้
สถาบันส1งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเปVนมูลนิธิส1งเสริมวิสาหกิจชุมชน และจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงผู)บริหาร

๑๐
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1า สถาบันส1งเสริมวิสาหกิจชุมชนได)จัดตั้งเปVนสถาบัน
การเรียนรู)เพื่อปวงชน ได)เปGดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปVนสถาบันการศึกษาเอกชน แต1ก็มีปuญหาเรื่อง
มาตรฐานการศึกษามาก เพราะมีการเปGดศูนยการศึกษานอกที่ตั้งซึ่งขัดต1อระเบียบ แต1ด)วยความมีชื่อเสียง
ทางด)านพัฒนาชุมชนท)องถิ่น จึงได)ผู)ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงเปVนนายกสภาสถาบัน และได)รับพระกรุณา
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปGดสถาบันด)วย
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย ให) ข)อมูล เพิ่มเติมว1 า สถาบั น ส1 งเสริมวิ ส าหกิ จชุ มชน
อาจจะมองเห็น ปu ญหาที่เ กิ ดขึ้ น จากการดํา เนิน การร1 ว มกั บ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครและจาก
มหาวิ ทยาลั ยรามคํ า แหง แต1 เดิ มที่ ไม1ได) เปV น นิติ บุ คคล ต1 อมาจึ งได)จั ด ตั้งเปVน นิ ติบุ คคลในชื่ อมูล นิ ธิ
ส1งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขณะที่ลงนามความร1วมมือนั้นอยู1ในชื่อ สถาบันส1งเสริมวิสาหกิจชุมชน MoU
ที่ทําไว)ก็กว)างเกินไปสําหรับสถาบันส1งเสริมวิสาหกิจชุมชน ไม1มีผลใช)บังคับว1าสถาบันที่ไปร1วมมือกัน
นั้นต)องจ1ายเงินสนับสนุนหน1วยงานเท1าใด
อาจารยณั ฐ พล ชุ ม วรฐายี ให) ข) อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว1 า นอกจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครแล)ว ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ อีก ๓ แห1ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีส ะเกษ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏชั ยภูมิ ต1 อมาสถาบัน ส1งเสริ มวิส าหกิจชุ มชนได) ขยายความ
ร1วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงได)เปลี่ยนแปลงสถานะเปVนมูลนิธิส1งเสริมวิสาหกิจชุมชน และได)แจ)ง
มายั งมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครว1าจะขอลงนามความร1ว มมือใหม1 แต1ร องศาสตราจารยเปรื่อง
กิจรัตนภร ไม1เห็นด)วย ให)ใช) MoU เดิม และไม1ได)ไปร1วมทํา MoU ใหม1
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว1 า หลั งจากนั้ น มี ปuญ หาขั ด แย) งกั น จึ งไม1 ได)
ร1วมมือกันอีกในรุ1นที่ ๒ และ ๓
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว1าค1าหนังสือเรียนที่จะจ1ายให)นั้น จะจ1ายที่ผู)ใด
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กล1าวว1าภายหลังในการติดต1อกันก็จะใช)ชื่อ
มูลนิธิส1งเสริมวิสาหกิจชุมชน และตามหนังสือทวงหนี้ก็เปVนชื่อมูลนิธิส1งเสริมวิสาหกิจชุมชนมาโดย
ตลอด อีกทั้งการเชิญประชุมก็รับรู)ว1าผู)แทนมูลนิธิส1งเสริมวิสาหกิจชุมชน เปVนผู)แทนสถาบันส1งเสริม
วิสาหกิจชุมชน และมหาวิทยาลัยก็ยังไม1เคยทําหนังสือรับรองการเปVนมูลนิธิส1งเสริมวิสาหกิจชุมชน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว1า มหาวิทยาลัยทําหนังสือส1งถึงสถาบันวิสาหกิจชุมชนในชื่อผู)ใด
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตอบว1า ทําหนังสือเรียนผู)อํานวยการสถาบันส1งเสริม
วิสาหกิจชุมชน และไม1เคยเรียนผู)อํานวยการมูลนิธิส1งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กล1าวว1า มหาวิทยาลัยยังขาดขั้นตอนการ
ตรวจสอบการเปVนมูลนิธิ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1า โดยคุณธรรมแล)วเมื่อได)รับของของเขามาแล)วก็ควร
จ1ายชําระเงิน แต1สําคัญที่ว1าจะต)องจ1ายให)กับผู)ใด
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กล1าวว1าคล)ายๆ กับสถาบันสิ่งแวดล)อมไทย ที่ตอน
แรกเริ่มตั้งก1อนเปVนมูลนิธิสิ่งแวดล)อมไทย ซึ่งหางบประมาณและมีสถาบันเปVนผู)บริหารจัดการ จึงตั้ง

๑๑
เปVนมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล)อมไทย และสอบถามว1าผู)ที่ก1อตั้งสถาบันส1งเสริมวิสาหกิจชุมชน และมูลนิธิ
ส1งเสริมวิสาหกิจชุมชนนั้นผู)ก1อตั้งชุดเดียวกันหรือไม1
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว1าเปVนชุดเดิม
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กล1าวว1าการพิจารณาว1าจะชําระอย1างไรนั้น
เปVนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะมีเงื่อนไขเจรจาต1อรองกันต1อไป
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อสังเกตว1าหากชําระ ๓ ล)านบาทเศษ แต1เจรจา
ว1าในส1วนอื่นๆ ไม1ชําระได)หรือไม1
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กล1าวว1าขึ้นอยู1กับการเจรจา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ให)ข)อสังเกตว1าหากต)องชําระในจํานวน ๓ ล)านกว1า
บาทเศษนี้ มหาวิทยาลัยมีบัญชีรายได)ในการดําเนินการร1วมกับ สสวช. ซึ่งสามารถตรวจสอบได)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลเพิ่มเติมว1าเงินรายได)นี้อยู1ในบัญชีแยกประเภท
ของการจั ด ศู น ยเรี ย นรู) อ ยู1 แ ล) ว แต1 ตั ว เลขยั ง ไม1 ส ามารถแยกเปV น รายได) แ ต1 ล ะรุ1 น ได) ส1 ว นเงิ น ที่
มหาวิทยาลัยตั้งไว)เพื่อของบประมาณจ1ายค1าหนังสือนั้น ได)ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเปVนรายจ1าย
ของปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว)แล)ว เพราะอัยการที่นายกสภามหาวิทยาลัยแนะนําให)มหาวิทยาลัย
ไปปรึกษานั้นมีความเห็นว1าควรจะชําระในส1วนนี้ จึงได)ขอตั้งงบประมาณไว)
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ถามว1า โครงการนี้มีรายได)เท1าใด
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี ให)ข)อมูลว1า รายได)จากความร1วมมือกับ สสวช. นั้นมีเพียง
๑ รุ1น ที่เหลืออีก ๒ รุ1นนั้นมหาวิทยาลัยเปVนผู)ดําเนินการเอง รายได)จึงคํานวณจากนักศึกษารหัส ๔๙
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ความเห็นว1า เนื่องจากเปVนความร1วมมือรายได)
จึงควรแบ1งกันเพื่อความเหมาะสม ส1วนค1าหนังสือ ๓ ล)านบาทเศษนั้นควรเจรจาให)เหมาะสม
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยให)ข)อมูลว1า จากเงิ นรายได)ร)อยละ ๘๐ มหาวิ ทยาลั ย
จัดสรรร)อยละ ๕๐ เพื่อเปVนค1าสอน มหาวิทยาลัยรับภาระในส1วนของการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ส1วนร)อยละ ๑๕ แรกนั้นในหลักเกณฑการจ1ายระบุว1าจะสนับสนุน สสวช. ไม1เกินร)อยละ ๑๕ แต1ต)องมี
โครงการมาของบประมาณในส1วนนี้ ส1วนที่เหลือไม1เกินร)อยละ ๑๕ มอบให)กับศูนยการเรียนรู)ใน
ท) องถิ่ น ซึ่ งจ1 า ยไปเรี ย บร) อยแล) ว ส1 ว นของ สสวช. นั้ น ได) จ1 า ยเพี ย งปX แ รกที่ ร1 ว มมื อกั น เปV น จํ า นวน
ประมาณ ๑๑ ล)านบาท และค1าหนังสืออีกประมาณ ๒ ล)านบาทเศษ ส1วนงวดหลัง สสวช. มีหนังสือ
แจ)งว1า ไม1ขอดําเนินการเนื่องจากเงินที่มหาวิทยาลัยจะต)องจ1ายให) สสวช. ควรเปVนเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่ง
ไม1ต)องจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณ
ศาสตราจารยกิ ตติคุณวิ ษณุ เครื องาม ให) ข)อสั งเกตว1 า ๑) หากมหาวิ ทยาลั ยชําระค1 า
บริหารงาน ๒๑ ล)านบาทเศษ จะใช)เงินงบใด หมวดใด หากจ1ายสภามหาวิทยาลัยจะผิด เพราะไม1ได)มี
การขอจัดสรรงบประมาณไว) ไม1เหมือนกับกรณีที่มหาวิทยาลัยถูกฟBองแล)วศาลสั่งให)จ1าย ก็จ1ายให)ไป
ตามคําพิพากษา ๒) หากจะชําระก็ไม1ทราบว1าจะชําระเท1าใด ให)ใคร ค1าอะไรเพราะไม1มีการจัดทํา

๑๒
โครงการแจ)งรายละเอียดมา ส1วนค1าหนังสือ ๓ ล)านบาทเศษนั้น สสวช. เปVนผู)ผลิต และนักศึกษาก็ได)
ใช)แล)ว จึงควรชําระในส1วนนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว1า รุ1นแรกชําระค1าหนังสือ ๒ ล)านบาทเศษ
ต1อมาเหตุใดจึงต)องชําระ ๓ ล)านบาทเศษ
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี ให)ข)อมูลว1าหนังสือนั้นไม1ใช1ตําราเรียน แต1เปVนเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนซึ่งจัดทําโดย สสวช. ต1อมาจึงขอให)จัดทําเปVนตําราเรียนโดยจัดทําร1วมกัน
ส1งโรงพิมพและจัดส1งให)นักศึกษาด)วย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว1าค1าหนังสือจํานวน ๒ ล)านเศษที่ชําระไปครั้ง
แรกนั้นสําหรับการจัดการศึกษา ๒ ภาคการศึกษา จาก ๗ ภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตรนักศึกษา
เรี ย น ๗ ภาคการศึ กษา ๒ ภาคการศึ กษาแรกชํ า ระให) สสวช. ๒ ล) า นบาทเศษ ที่ เ หลื อ ๕ ภาค
การศึกษาไม1ได)ชําระอีก ๓ ล)านบาทเศษ
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า เสนอแนะว1 า ควรนํ า ตั ว เลขมาพิ จ ารณาเพื่ อปG ด
โครงการ หากจะชําระในส1วนที่ต)องชําระ จะต)องชําระในจํานวนที่สมควรและเปVนธรรม
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ให)ข)อสังเกตว1า ประเด็นที่ สสวช. ไม1รับเงินนั้น เพราะ
ต)องการรั บเต็ มจํ านวนที่ เ รีย กร) อง แต1 มหาวิทยาลั ย ต)องชํ า ระตามกฎระเบีย บที่มีอยู1 จึงเปV น เหตุ ที่
สสวช. ไม1ทําโครงการเพื่อขอรับงบประมาณต1อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลเพิ่มเติมว1า ในปX ๒๕๕๒ เลขานุการโครงการ
ของ สสวช. ได)ทําโครงการย)อนหลังเพื่อขอรับงบประมาณ มหาวิทยาลัยก็ไม1สามารถจ1ายให)ได) เพราะ
ไม1ได)ตั้งงบประมาณไว)
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า เสนอแนะว1 า ควรยึ ด หลั กความจริ ง ไม1 ค วรยึ ด
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเพียงฝpายเดียว และควรมีการเจรจาให)สมเหตุสมผล
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายว1า ความเปVนธรรมในระบบราชการหรือหลักราชการ
คื อ ต) อ งมี ห ลั ก ฐานชั ด เจนแน1 น อน มิ ฉ ะนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จะต) อ งเปV น ผู) รั บ ผิ ด ชอบ และสรุ ป ว1 า ให)
ดําเนินการตามที่ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม พิจารณาก1อน โดยแจ)ง สสวช. ตามข)อวินิจฉัย
และควรมีเงื่อนไขว1าทั้งมูลนิธิและ สสวช. จะยุติปuญหาและไม1เรียกร)องอีก
มติที่ประชุม อนุมัติให)จ1ายค1าหนังสือเรียนเปVนเงิน ๓,๓๐๒,๔๗๘ บาท โดยให)เชิญประชุมและ
ชี้แจง สสวช. แล)วให)ลงนามรับเงินโดย
๑) ให)มูลนิธิยืนยันว1าได)รับสิทธิและหน)าที่ของ สสวช. ถ)ามีเหตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครจะต)องจ1ายให) สสวช. อี ก มูลนิธิยิน ยอมคืนเงิน ให)และคนที่ เกี่ยวข)องกั บ
สสวช. ต)องยืนยันว1ามูลนิธิมีอํานาจแทน สสวช.
๒) มูลนิธิและ สสวช. ตกลงยุติปuญหา จะไม1เรียกร)องอีก

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม1มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให&ที่ประชุมทราบ
ไม1มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ เรียนเชิญร2วมงานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะและร2วมเปGนเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ)งที่ประชุมว1า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกําหนด
จั ด พิ ธี ม อบครุ ย วิ ทยฐานะและงานแสดงมุ ทิต าจิ ต บั ณฑิ ต กิ ต ติ มศั กดิ์ (Chancellor Professor
Thomas F. George) ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต1เวลา ๑๗.๐๐ น. เปVนต)นไป
ณ หอประชุมพิฆเนศวร รายละเอียดดังหนังสือเชิญที่มอบให) จึงเรียนเชิญร1วมเปVนเกียรติในงานแสดง
มุทิตาจิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครร2วมกับวัด พระศรี มหาธาตุวรมหาวิ หารจั ด
ผ&าปJาเพื่อบูรณะองค!พระมหาเจดีย!ศรีมหาธาตุ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ)งที่ประชุมว1า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร1วมกับ
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจะจัดผ)าปpาเพื่อบูรณะองคพระมหาเจดียศรีมหาธาตุในวันพฤหัสบดีที่
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กล1าวว1า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีกรณี
ฟBองร)องกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในเรื่องค1าเช1าที่ดิน ได)มีการไกล1เกลี่ยให)ยกฟBอง แต1มีการ
คิดดอกเบี้ยค1าฟBอง ดอกเบี้ยค)างจ1าย และค1าธรรมเนียมทนายความ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม1สามารถจ1ายได)
ในส1วนนี้ จึงมีการเจรจาต1อรองและได)แจ)งวัดว1าจะพยายามรวบรวมเงินถวายวัดเพื่อบูรณะองคพระ
มหาเจดียศรีมหาธาตุ ทางวัดก็ยินดีเพราะเปVนการทําบุญเพื่อบูรณะองคพระมหาเจดียศรีมหาธาตุ ซึ่ง
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส1วนค1าเช1าที่ดินเปVนไปตามที่สํานักงบประมาณจ1ายให)เดือนละ ๒๖๑,๓๖๐
บาท ในอนาคตจะเช1าเปVนผืนเดียวกันโดยจะหารือกับวัดผ1านมหาเถรสมาคมต1อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยแจ)งที่ประชุมว1า สภามหาวิทยาลัยได) กําหนดการประชุ ม
สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ในวั นศุ กรที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห)องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปXการฝZกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๔
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู)ช1วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

