๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/๒๕๕9
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์
สะเพียรชัย
ประธานกรรมการ
2. นายสมเชาว์
เกษประทุม
กรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการ
4. ดร.ดิเรก
พรสีมา
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
บางเขียว
เลขานุการ
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. อาจารย์อภิญญา
หนูมี
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่การประชุม
1. นางสาวกัลย์ธมน
ภัคเวทพิสิษฐ์
เจ้าหน้าที่การประชุม
2. นางกมลทิพย์
เชื้องาม
เจ้าหน้าที่การประชุม
3. นางสาวนิศาชล
ฉัตรทอง
เจ้าหน้าที่การประชุม
4. นางสาวสุนิสา
รีรานนท์
เจ้าหน้าที่การประชุม
5. นางสาววรรณฤดี
แสงมาศ
เจ้าหน้าที่การประชุม
6. นางสาวกฤตยา
สุวรรณไตรย์
เจ้าหน้าที่การประชุม
7. นางสาวภรทิพย์
พลอาชีพ
เจ้าหน้าที่การประชุม
ผู้รับการตรวจเยี่ยม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วภิ า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
3. อาจารย์ปณิตา
4. อาจารย์จารุกิตติ์
5. อาจารย์นงลักษณ์
6. อาจารย์ธนเดช
7. อาจารย์ณัฐพงษ์
8. นางสาวสุนารี
9. นางสาวรัชดาภรณ์
10. นางสาวภุมพันติดา
11. นายสรรเพชร

ดิลกสัมพันธ์
ปทุมชาติพัฒน์
แจ้ดนาลาว
ดิษสระ
นิมิตรภูวดล
สอนสะอาด
แต้มแก้ว
นาคทองอินทร์
สวยค้าข้าว
ชุ่นเจา
ปทุมสูติ

รองอธิการบดี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตงั้ อู่ทองทวารวดี

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการเกษตร

๒

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
เลขานุ ก ารฯ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.๒๕๕9 โดยมีการแก้ไข
หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 2 แก้ ไขเพิ่ม เติม ผู้เ ข้าร่ว มประชุม อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
“ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์”
หน้าที่ 6 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เพิ่มข้อ “6.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา สถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามที่ใช้ในการสอบถามประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะมีการวิเคราะห์
โดยที่มีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป และในการตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยฯ ควรเตรียมข้อมูล
ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ค่อนข้างละเอียดมากขึ้น”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการตวจเยี่ย มและติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยศูนย์ก ารศึก ษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี ได้นาเสนอปัญหา
การดาเนินการพัฒนาและแนวทางการดาเนินงาน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ รายละเอียด
ตามเอกสารสรุปดังแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การตรวจเยี่ ย มและติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง อู่ทองทวารวดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี ได้นาเสนอ
แนวทางการดาเนินงานและปัญหาการดาเนินการพัฒนา ดังนี้

๓

1. ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
1) ผลการดาเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา มี 7 โครงการ ได้แก่ อบรมการใช้
ห้องสมุด พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาบุคลิกภาพ
และมารยาทในพิธีการ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน พัฒนาทักษะด้าน IT เพื่อปรับพื้นฐานแก่นิสิตนักศึกษาใหม่
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี งบประมาณ 2559 รวมเป็นงบประมาณในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น
239,575 บาท ส่วนใหญ่ ผู้เ ข้ารับการอบรมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 2 โครงการสุดท้ ายอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
2) ผลการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม มี 5 โครงการ ได้แก่ ไหว้ครู งานวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 (ไม่ใช้งบประมาณเนื่องจากเข้าร่วมกับท้องถิ่น) การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด
มรดกวัฒนธรรมและจริยธรรม งานพิร าลัย และทาบุญปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2559 รวมเป็นงบประมาณ
ในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น 64,946 บาท ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
3) ผลการดาเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร มี 4 โครงการ
ได้แก่ ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในงานพิธีการ งานประกันคุณภาพการศึกษา แผนบริ หาร
ความเสี่ ย ง การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ด้า นการบริห ารงานสารบรรณและ
การให้บริการ(โครงการร่วมกับกองกลาง) รวมเป็นงบประมาณในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น 118,775 บาท
ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โครงการสุดท้ายอยู่ระหว่างดาเนินการ
4) ผลการด าเนิ นงานด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม มี 4 โครงการ ได้ แ ก่
คายสรางความพรอมดานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขาสูประชาคมอาเซียน เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน พัฒนาความรู ด าน AEC OPEN HOUSE ประจาป ๒๕๕๙ และการเพิ่มมู ลค่าสินค้ า
วิสาหกิจชุมชน รวมเป็นงบประมาณในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น 350,000 บาท ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โครงการสุดท้ายอยู่ระหว่างดาเนินการ
5) ผลการดาเนินงานด้านการรับเอกสาร ขอมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาในหน่วยงาน แหล่งข่าวข้อมูล ได้แก่ เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง บริษัท แลคตาซอย
จากัด เทศบาลเมืองสองพี่นอง และสานักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
6) ผลการดาเนินงานด้านการเขาร่วมกิ จกรรมของชุมชน ท้ องถิ่น และหน่วยงาน
ราชการ ได้แก่ เทศบาลตาบลอู่ทอง สานักงานเกษตรจังหวั ดสุพรรณบุรี เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง เทศบาล
ตาบลสระยายโสม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
7) ผลการดาเนินงานด้านการสนับสนุนข้ อมูล ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชน ท้องถิ่น
และหน่วยงานราชการ ได้แก่ ที่วาการอาเภออู่ทอง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง สานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8) ผลการดาเนินงานการจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก โดยตลอด
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลัก สูต รกลยุทธ์ ก ารบริหารการปฏิบัติห น้ าที่ สมาชิกสภาท้ อ งถิ่น ผู้ บ ริหารท้ องถิ่น
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อย่ างมืออาชีพ และหลัก สูตรเทคนิคการเงินการคลัง ท้องถิ่นอย่างมื ออาชีพ มีผู้เข้าอบรม
จานวน 292 คน โดยรายได้จากการจัดโครงการก่อนหักค่าใช้จ่ายเข้ามหาวิทยาลัย (20%)
9) ผลการดาเนินงานการผลิตผลผลิตทางการเกษตร เช่น เกี่ ยวข้ าวไรซ์เ บอรรี่
บรรจุ หี บ ห่ อ ข้ า วไรซ์ เ บอรรี่ สู ญ ญากาศ เพื่ อ จั ด จ าหน่ า ยและเป็ น ที่ ร ะลึ ก จั ด ท าโครงการผลิ ต ผลผลิ ต
ทางการเกษตร และนาผลผลิตที่ผลิตได้จาหน่ายผักปลอดสารพิษ

๔

10) การให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การให้บริการคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ในการใชสถานที่จัดบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนมัธยม ในเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี
11) การเตรียมความพร้ อมจัดตั้งวิทยาเขตอู่ ทองทวารวดี ผลการดาเนินงานด้าน
การบริหาร มีความแน่ชัดในเรื่องพื้นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาอูท่ องทวารวดี และมีการปรับแผนการดาเนินงาน
ซึ่งงบประมาณ บกศ. คงคลัง ที่ได้รับอนุมัติ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น 91,313,743 บาท
ใช้จ่ายจริง 4,550,917 บาท และคงเหลือ 86,762,826 บาท
12) ผลการดาเนินงานด้านวิชาการ โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ ทอง
ทวารวดี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนในพื้นที่
ท้อ งถิ่น และการอานวยความสะดวกในการเดินทางของนัก ศึกษา ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 1/2559 มีนิสิต
ที่ร ายงานตัวและเข้ าระบบของมหาวิท ยาลัยแล้ ว จ านวน 25 คน อยู่ ร ะหว่ างการรอรายงานตัวรอบที่ 4
จานวน 15 คน รวมนิสิต ทั้งสิ้น 40 คน
13) ผลการการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการเกษตรและซัพพลายเชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการรับทราบหลักสูตร
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 180 วัน ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559
14) การประชาสัม พันธ์ รับสมั ครนิสิตนัก ศึก ษา ปัจ จุบันอยู ในช่ วงการรับ สมั คร
รอบที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2559 มีนิสิตสมัครเข้าเรียนทั้งสิ้น 40 คน
15) ผลการดาเนินงานด้านครุภัณฑ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการปรับงบประมาณ
โดยแบ่งเปนครุภัณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องกั บ การแปรรูป ผลผลิต หอพัก สานักงาน อาคารสถานที่ และการรัก ษา
ความปลอดภัย รายการครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดซื้อเสร็จสมบูร ณ์มี 9 รายการ รวมงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 690,643 บาท และครุภัณฑ์ที่อยูระหวางดาเนินการจัดซือ้ มี 38 รายการ รวมเป็งบประมาณทั้งสิ้น
5,270,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 ความสาเร็จของงาน
16) ผลการดาเนินงานด้านสิ่ง ก่อสร้าง ได้ออกแบบอาคารและสิ่ง ก่ อสร้าง และ
สารวจพื้นที่เ พื่อ รองรับ โดยปริมานการก่ อสร้ างทั้ง หมด 21 รายการ มี รายการที่ ดิน อาคาร/สิ่ง ก่อสร้าง
ที่ดาเนินการแล้ว 3 รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 19,149,000 บาท อยู่ร ะหว่างการดาเนินการ
จัด จ้า ง 11 รายการ รวมเป็น งบประมาณทั้ ง สิ้น 8,883,000 บาท อยู่ร ะหว่ างดาเนิน การออกแบบ
มี 2 รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้ งสิ้น 2,600,000 บาท และรายการที่ไม่สามารถดาเนินการจัดจ้าง
มี 9 รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 70,670,000 บาท
สรุปผลการดาเนินงานทั้งหมด ที่ได้ทาไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 55 ของการดาเนินงาน
ตลอดโครงการ
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) ครุภัณฑ์ที่ ไม่ส ามารถซื้อได้ เนื่องจากราคาในท้ องตลาดปรับขึ้น ไม่มี สถานที่
จัดเก็บเนื่องจาก บางรายการต้องรอการปรับปรุง/หรือก่อสร้าง
2) การอาศัยความร่วมมือจากส่วนที่เกี่ยวของ และฝ่ายพัสดุภาระงานในส่ วนกลาง
มี ป ริ ม าณมาก ประกอบกั บ การดาเนิน การในแต่ ล ะเรื่อ งมี ขั้ น ตอนของทางราชการหลายขั้ น ตอน เช่ น
การจัดซื้อ/จ้าง การกาหนดขอบเขตของงาน (TOR) เป็นต้น ทาให้ต้องล่าช้าออกไปมาก
3) ขั้น ตอนการออกแบบ TOR และ BOQ ไมมี วิ ศวกรกอสร้ า ง และสถาปนิ ก
เพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งานท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการออกแบบ และไม่ มี ผู้ ท วนสอบการออกแบบ
การออกแบบผิดพลาดจากการไม่ ตรวจสอบพื้นที่ห น้ างานจริง แบบแปลนก่ อสร้างอาคารเดิม ได้สูญ หาย
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ต้องเขียนแบบอาคารเดิมใหม่ ไม่มีผู้ชานาญในการเขียนรายละเอียดอ้างอิงประกอบแบบก่อสร้าง (TOR) ทาให้
เกิดความผิดพลาดต่อการซื้อจ้าง และไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง (BOQ)
4) ขั้นตอนการกาหนดและตรวจสอบราคากลาง ไมมีผู้ตรวจสอบราคากลางที่เ ป็น
ส่วนกลาง และเป็นผู้ชานาญการโดยตรง
5) ขั้นตอนการประกาศซื้อจ้าง มีความล่าช้าในด้านการตรวจสอบเอกสาร เอกสาร
สูญหายและขาดการติดตามให้บอ่ ยครั้ง และขั้นตอนการอนุมัติการดาเนินการที่ซ้าซ้อนทาใหเกิดความล่าช้า
6) ขั้นตอนก่อสร้าง ไม่มีผู้ควบคุมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงมาคุมหน้ างานการ
ก่ อ สร้ า ง หน้ า งานของผู้ รั บ จ้ า งไม่ ต รงตามแบบก่ อ สร้ า งที่ ท าสั ญ ญาว่ า จ้ า งมา มี ก ารอนุ มั ติ ขั้ น ตอน
การดาเนินงานที่ทาให้การก่อสร้างเกิดความผิดพลาด และเสียหายโดยไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
7) แนวทางและนโยบายของการพัฒ นาวิท ยาเขตอู่ ท องทวารวดี มีก ารเปลี่ยน
ผู้บริหารทาให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดาเนินงานบ่อย
8) บุคลากร บุคลากรอยูในช่วงดาเนินการรับสมัครทาให้ มีไม่เพียงพอต่อภาระงาน
ที่มีปริมาณมาก และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ส วนใหญ่รับบรรจุใหม่ ทาใหขาดประสบการณในการทางาน
จึงสงผลใหงานลาชาไดในบางขั้นตอน
9) การอาศัย ความรวมมื อ จากสวนที่ เ กี่ ยวของ เชน กองอาคารสถานที่ ฯ และ
ฝายพัส ดุ โดยภาระงานในสวนกลางมี ป ริมาณมากและบุคลากรในสวนกลางไมเพียงพอตอการท างาน
บุคลากรสวนกลางไมมี บุคลากรในสวนของงานกอสราง และงานออกแบบสิ่งกอสรางขนาดใหญ อีก ทั้ ง
ไมสามารถลงนามอนุมัติแบบสิ่งกอสรางได และขั้นตอนของทางราชการและกระบวนการซื้อจางลาชาจากการ
ที่ไมมีพัสดุที่ศูนยฯ โดยตรง มีเพียงสวนกลางซึ่งทาใหกระบวนการลาชา
10) สรางแรงจูงใจในการทางานใหบุคลากร งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร
และการศึก ษาดูง านมี น อยเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ สวนกลาง และจากขอจ ากั ด ดานงบประมาณท าใหไมมี
คาตอบแทนและคาลวงเวลาเพิ่ม
11) ปัญหาจานวนอาจารย์ยังไม่ได้ตาม TQF เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร เพราะต้องมา
ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ทิศทางการพัฒนา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมุ่ง สู่
ความเป็นเลิศด้านการเกษตร
2. ควรมีแผนแม่บท เพื่อกาหนดทิศทางในอนาคตของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี
3. หลักสูตรใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน สามารถตอบโจทย์
ของศูนย์ก ารศึก ษานอกที่ ตั้ง อู่ ท องทวารวดี ได้ม าก ในอนาคตสามารถเป็น ต้นแบบการเกษตรแนวใหม่
หรืออื่นๆ ได้ ควรวางแผนในอนาคต
4. ควรขอความร่วมมือกั บมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ที่ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อหาผู้จบการศึกษาด้านการเกษตร
ประมาณ 2 – 3 คน ที่ มี ความมุ่ ง มั่ น ตั้ง ใจ และสามารถมาปฏิบัติง าน ณ ศูนย์ก ารศึก ษานอกที่ ตั้ง อู่ท อง
ทวารวดีได้
5. การออกแบบสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง หากดาเนิน การด้ว ยตนเองมี ค วามเสี่ย งสูง มาก ควรผ่ า น
คณะกรรมการส่วนกลาง หาบุคคลที่มีความชานาญในการอ่านแบบ สามารถตรวจการซื้อจ้าง บุคคลกลุ่มนี้
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ไม่จ าเป็นต้องมี ลายเซ็นต์ แต่ส ามารถให้ข้อเสนอแนะผู้รับเหมาได้ หรือหาบุคคลที่ส ามารถปรึ ก ษาได้ เช่น
โยธาธิการจังหวัด ขอความช่วยเหลือในการออกแบบก่อสร้างในเบื้องต้น
6. การจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี เป็นวิทยาเขต ควรดาเนินการตามปกติ
แต่ขณะเดียวกันต้องทาภารกิจของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจน
7. ศูนย์ก ารศึก ษานอกที่ ตั้ง อู่ท องทวารวดี มี พื้นที่ จ านวนมาก ระหว่างที่ ร อความชัดเจน
ในเรื่ อ งต่ า งๆ ควรมี ก ารด าเนิ น โครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและส ารวจการจั ด ท าโครงการการเกษตรที่
มีความเหมาะสม
8. กระบวนการบริห ารงานของศูนย์ก ารศึกษานอกที่ตั้ง อู่ท องทวารวดี ควรเชื่อมโยงกั บ
คณะกรรมการส่วนกลาง มีการหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
9. ควรรายงานปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานต่างๆ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว
เพื่อสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
10. งานวิจัยเรื่องการเลี้ยงหอยมุกน้าจืดของ รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที ควรปรับการดาเนินงาน
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้และเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ชุมชน
11. ควรคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่ชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2559
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2559 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ
ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มี 4 ข้อ ดังนี้
1. หน่วยงานมีผลการดาเนินงานเรื่องต่อไปนี้อย่างไร เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ ผ่านมา
ก. การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ข. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ค. การนาข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาทั้ ง ภายใน
และภายนอก และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มาพัฒนาหน่วยงาน
2. ความก้าวหน้าของหน่วยงาน และการแก้ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน
3. หน่วยงานยังมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอที่จะนาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และ
พิจารณาให้การสนับสนุนอย่างไร
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กล่าวเพิ่ม เติม ในที่ ป ระชุม ว่า ขอเสนอวิธีก าร
สัมภาษณ์ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้วิธีการแจกแบบฟอร์มให้ทุกคนในหน่วยงานได้กรอกข้อมูล
ทาให้มีโ อกาสได้ข้อ มูล ไม่ตรงกั น หากเปลี่ยนให้คณบดีกรอกข้อมู ลลงแบบสัม ภาษณ์ โดยประชุม หารือกั น
ทั้งหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูล 1 ชุด จะทาให้สะดวกในการสรุปผลมากขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศ มหาวิทยาลัยเตรียมการอย่างไร เพื่อยกระดับการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ
ทาอย่างไรให้เป็นการศึกษาเพื่อการทางานและเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ควรหารือกับอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ก่อนออก
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยนาหัวข้อที่จะสอบถามให้อธิการบดีล่วงหน้า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การปฏิรูปการศึกษา
นายสมเชาว์ เกษประทุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลจากกระทรวง เกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษา นิสิตนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ต้องตอบสนองความต้องการของท้องถิ่ น ซึ่งต้องหาวิธีการในการ
จัดทาหลักสูตรต้องสารวจความต้องการของท้องถิ่นว่าต้องการอะไร
ดร.ดิเ รก พรสีม า แจ้ง ให้ที่ ป ระชุม ทราบ การปฏิรูป คุรุส ภา นิสิตนัก ศึก ษาที่ เ รียน 5 ปี
หากจบการศึกษา 5 ปี แล้วต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจากเดิมเมื่อสาเร็จการศึกษา
5 ปี ตามหลักสูตรที่ครุสภารับรองจะได้ รับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ แต่ขณะนี้ทางรัฐมนตรีแจ้งว่าเมื่อรับรอง
หลักสูตรให้ไปแล้วจะนาไปใช้หรือไม่ เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย แต่เวลาจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต้องมาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต และนอกจากนั้นมาตรฐานผู้บริหารการศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นจานวนมากนั้น ผู้บริห ารจะสาเร็จการศึก ษาด้านใดก็ ได้ แต่เมื่ อ ขอใบอนุญ าตผู้บ ริหาร ต้องสอบตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้เช่นกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

