๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.พลสัณห์
โพธิ์ศรีทอง
กรรมการ
2. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา
อนุวงศ์
กรรมการ
3. ผศ.พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์
เศรษฐขจร
กรรมการ
5. ผศ.พิษณุ
บางเขียว
เลขานุการ
6. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
ทองคาสุก
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. ผศ.สายัณ
พุทธลา
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. ดร.จานงค์
ตรีนุมิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่การประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นางสาวนิศาชล
3. นางสาวกฤตยา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวภรทิพย์
6. นางสาวภรณ์ทิพย์
7 นายวิชชา
ผู้ไม่มาประชุม
1. ศ.ดร.พจน์

สิงห์ชัย
ฉัตรทอง
สุวรรณไตรย์
แสงมาศ
พลอาชีพ
สกุลชูชาติ
สุขรัตน์
สะเพียรชัย

ผู้รับการตรวจเยี่ยม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลิต
2. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
3. อาจารย์ปณิตา
4. นายสุชาครีย์

เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม
เจ้าหน้าที่การประชุม

ลาการประชุม
วณิชยานันต
ทองสิน
แจ้ดนาลาว
ก่อเกียรติตระกูล

ผูชวยอธิการบดี
รักษาการผูอานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ที่ปรึกษาด้านอาคารสถานที่

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
เลขานุการแจ้ งที่ป ระชุมว่า ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ ขอลาการประชุม
จึงขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่ง ทาหน้าที่ประธานการประชุม กรรมการเลือก ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
เป็นประธานการประชุม
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ นาเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25
กรกฎาคม พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ในวัน ศุก ร์ที ่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยศูน ย์ก ารศึก ษาอู ่ท องทวารวดี ได้น าเสนอ
ผลการดาเนิน งานและรับ ฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์การศึ กษาอู่ทองทวารวดี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การตรวจเยี่ ย มและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปเรื่อง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ในวัน พุธ ที ่ 9 สิง หาคม พ.ศ.2560 โดยศูน ย์ก ารศึก ษาอู ่ท องทวารวดี ได้น าเสนอแนวทางและ
ผลการดาเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี ได้ รั บ นโยบายจากสภามหาวิ ท ยาลั ย
ในการพั ฒ นาเป็ น วิทยาเขตอู่ท องทวารวดี ซึ่งผ่ านการอนุ มัติจากสภามหาวิทยาลั ย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
พ.ศ.2557 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 120 ล้านบาท จากเงินบารุงการศึกษาคงคลัง (บ.กศ.คงคลัง)
มี ร ะยะเวลาด าเนิ น การ 3 ปี ตั้ ง แต่ วั น ที่ 20 มี น าคม พ.ศ.2557 ถึ ง วั น ที่ 20 กั น ยายน พ.ศ.2560
ซึ่งการดาเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และดาเนินการ ดังนี้

๓

แนวทางการดาเนินงาน
๑. พัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
๒. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ และสิ่งเอื้ออานวยความสะดวก
๓. จั ดตั้งหน่ ว ยงานในระดับคณะและหน่ วยงานสนับ สนุน ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การจัดตั้งวิทยาเขต
1. ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
1) ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มีจานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 73 คน แยกเป็น เข้าเรียนปีการศึกษา 2558 จานวน 23 คน คงเหลือ 15 คน
เข้าเรีย นปี การศึกษา 2559 จ านวน 44 คน คงเหลื อ 36 คน รวมนักศึกษาที่ออกกลางคัน หรือไม่สาเร็จ
การศึกษา 16 คน และปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาใหม่จานวน 22 คน
2) เปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช านวั ต กรรมการจั ด การเกษตรและซั พ พลายเชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน ณ ส่วนกลาง ฝึกปฏิบัติที่ศูนย์การศึกษาฯ มีนักศึกษา
ใหม่จานวน 3 คน
3) นั ก ศึ ก ษาตกค้ า ง พ.ศ.2551 – 2555 สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ในระบบ
เนื่องจากไม่ชาระค่าเทอม/รักษาสภาพ/ผลการเรียนไม่ครบ จานวนทั้งสิ้นรวม 39 คน ภาคปกติ จานวน 3 คน
และภาค กศ.พ. จานวน 36 คน
4) ผลการด าเนิ น งานด้ า นงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
(1) งบประมาณแผ่นดิน ได้รับอนุมัติ 501,120 บาท เบิกจ่าย 341,490 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการ 159,119 บาท และคงเหลือ 511 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
โครงการบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และโครงการบริการวิชาการ
(2) งบประมาณบารุงการศึกษา ได้รับอนุมัติ 532,000 บาท เบิกจ่าย 442,070
บาท อยู่ ร ะหว่ างด าเนิ น การ 43,664 บาท และคงเหลื อ 46,266 บาท ได้ แ ก่ โครงการจั ด การเรีย น
การสอนระดับอุดมศึกษา โครงการพัฒ นาคุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ และโครงการบริห ารงานกลาง
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
(3) งบประมาณ บ.กศ. คงคลัง (งบประมาณ 120ล้าน) ได้รับอนุมัติ 92,609,655
บาท เบิ ก จ่ า ย 3,698,011.42 บาท อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ 11,913,979.70 บาท และคงเหลื อ
76,997,663.88 บาท โดยมีงบประมาณบางรายการยังไม่สามารถคานวณเงินคงเหลือที่แท้จริงได้เนื่องจาก
ยังไม่สิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง มีการผูกพันไว้ในระบบ และอยู่ในขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาให้ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5) การดาเนินงานด้านงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
(1) ด้านครุภัณฑ์จานวน 27 รายการ ดาเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 12 รายการ
งบประมาณ 896,213 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการในระบบ 12 รายการ งบประมาณ 2,540,875.80 บาท
และอยู่ระหว่างดาเนินการ ด้านเอกสาร 3 รายการ งบประมาณ 2,796,540.00 บาท
(2) ด้านอาคาร/สิ่ งก่อสร้าง ดาเนินการแล้วเสร็จตลอดโครงการฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จานวน 4 รายการ งบประมาณ 1,899,633.20 บาท ได้แก่ ห้องน้าในตัวอาคารสุริ ยมณฑล
รั้วรอบมหาวิทยาลัย โรงซ่อมบารุง และโรงเพาะชา

๔

(3) ด้ านอาคาร/สิ่ งก่ อสร้างในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 20รายการ
งบประมาณ 82,158,250บาท คงเหลื อ จากการจ้างถู กกว่าแผนงบประมาณ 1,337,541.71 บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 รายการ 1,464,590.42 บาท ได้แก่ ปรับปรุงรางระบายน้า ป้อมยาม และ
จ้ า งออกแบบอาคาร และอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ/ตรวจรั บ งาน จ านวน 9 รายการ งบประมาณ
8,642,367.87 บาท ได้แก่ ปรับปรุงอาคารสุริยมณฑล ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงจอดรถ เรือนรับรองผู้บริหาร
โรงปั๊มน้าพร้อมระบบปั๊ม ห้องน้าสาหรับหอพักนักศึกษา ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงอาคารศิลปะอาชา
และปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย น และอยู่ ใ นขั้ น ตอนด้ า นเอกสาร จ านวน 6 รายการ งบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น
52,463,750.00 บาท
6) รายงานสรุปรายรับของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
(1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 -2559 จานวน 27,640 บาท ได้แก่ ค่าหอพัก/
สถานที่ จานวนเงินทั้งสิ้น 40,140 บาท โดยหักเป็นเงินค่ามัดจาหอพัก (สาหรับคืนนักศึกษา) 12,500 บาท
คงเหลือ 27,640 บาท
(2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 1,406,622.10 บาท ได้แก่ โครงการของ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จานวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท
ส่งเข้ามหาวิทยาลัย 10% คงเหลือ 1,350,000บาท ค่าหอพัก/สถานที่ จานวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
และค่าจาหน่ายผักจานวนเงินทั้งสิ้น 18,469 บาท ส่งเข้ามหาวิทยาลัย 10% คงเหลือ 16,622.10 บาท
7) ดาเนินการจัดทาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ โดยมี ค วามสอดคล้ องกับ หลั ก แนวคิ ด ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง นโยบายรัฐ บาล และ
ยุทธศาสตร์จั งหวัดสุพรรณบุ รี พ.ศ.2558 –2561 คือ การเพิ่มขี ดความสามารถด้านเกษตร เชื่อมโยงสู่
เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและส่งออก เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) บูรณาการรายวิชาในสาขาวิชา และเกิดการบริการวิชาการที่ร่วมมือกันระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน
(2) เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาปรับ
ใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพและถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของตนเองได้
(3) เกษตรกรได้รับความรู้ด้านวิชาการสามารถนาความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(4) เกษตรกรได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน เกษตรกรต่างพื้นที่ เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ นามาพัฒนาในแปลง
ของตนเองต่อไป
(5) เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร
- วิธีการดาเนินการ
(1) ปรับพื้นที่และจัดทาแปลงสาธิตการเรียนรู้
(2) ประชุมชี้แจงโครงการ
(3) รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
(4) อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
(5) สรุปผลการดาเนินงาน
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8) นาผลงานทางวิชาการ เช่น เรื่องของศิลปวัฒนธรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น นาเสนอเพื่อเป็นนโยบายให้กับทางจังหวัดสุพรรณบุรี
9) ศูน ย์ การศึก ษาอู่ท องทวารวดี ได้รับ การจั ดสรรงบประมาณส่ ว นหนึ่ ง จากทางจังหวัด
สุพรรณบุรี โดย ปี พ.ศ.2560 ในการจัดทาโครงการชุมชนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองโบราณ
ด้วยงบประมาณ 1,500,000 บาท และ พ.ศ.2561 พื้นที่ การเกษตร อบท. 7 การท่องเที่ยวอู่ทอง ให้
งบประมาณ ในเรื่องการฝึกอบรม
2. ปัญหาและอุปสรรค
1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดไว้ รวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องของประสบการณ์ การสอน
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2) การจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีในปัจจุบันไม่ชัดเจน ว่าจะดาเนินการอะไรบ้าง
และต้องการต้นแบบในการดาเนินการอย่างไร หากให้สภามหาวิทยาลัย กาหนดนโยบายดาเนินการพัฒ นา
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยทางศูนย์ฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว
3) การขับเคลื่อนด้านอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เป็นไปอย่างล่าช้า
รวมถึงงานด้านบุ คลากรต้องพัฒ นาคณาจารย์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้ มี ศักยภาพทางด้านวิช าการและงานวิจัย
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มี ความเห็นดังนี้
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตหากไม่ผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทีก่ าหนดไว้ จะมีผลกระทบทาให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม่สามารถเปิดรับ
นักศึกษาได้ในปีการศึกษาถัดไป จึงควรหาวิธีการแก้ปัญหาว่าจะดาเนินการอย่างไร มหาวิทยาลัยอาจจะต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจั ด การศึ ก ษาและศึ ก ษาบทบาทภารกิ จ ทั้ ง 8 ประการ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าจะดาเนินการอะไร อย่างไร ให้เหมาะสมได้บ้าง
2) ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ควรพิจารณาทบทวนการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตว่าเป็นไปตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือไม่
3) ในการจั ดการเรี ย นการสอนของมหาวิท ยาลั ย หลายแห่ ง มี การใช้ ระบบ network
หรือระบบเครือข่าย โดยมหาวิทยาลัยต้องมีเครือข่ายเพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการ
เรียนการสอนด้านการเกษตร อาจจะเข้าร่วมกับกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์
4) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ควรสารวจความต้องการและทิศทางของประเทศ
เป็นหลัก และควรทบทวนหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วและไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5) ปัญหาของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เกี่ยวข้องกับความไม่ชัดเจนในเรื่องโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
6) ควรมีแ ผนแม่ บ ท เพื่ อก าหนดทิ ศทางในอนาคตของศูน ย์ การศึ กษาอู่ ท องทวารวดี
ว่าจะมีเป้าหมายเป็นอะไรและมีกลยุทธ์ที่จะนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างไร
7) มหาวิทยาลัยควรดาเนินการทาวิจัยสารวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ว่ายังขาด
อะไรบ้าง ที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในพื้นทีย่ ังทาไม่ได้ และยังไม่ได้ทา
8) ควรพิจารณาว่า จุดแข็งของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีคืออะไร
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9) ควรเพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ านจ านวนบุ ค ลากรของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี อาจน า
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทีไ่ ม่มภี าระงานสอน มาประจาทีศ่ ูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
10) ควรจั ด ตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอู่ ท องทวารวดี ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ผู้บริหารศูนย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง
11) การเปิดหลักสูตรใหม่ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ควรพิจารณาจากศักยภาพ
ของอาจารย์เป็นสาคัญ จึงควรนาข้อมูลจากผลการประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มาเป็นแนวทางในการกาหนดหลักสูตร
12) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์การศึกษาอูทองทวารวดี ต้อง
ได้รับการประเมินโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกหลักสูตร ก่อนการเปิดรับนักศึกษา
โดยต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
13) การวางแผนงบประมาณและการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีควรเชื่อมโยงกับ
แนวพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 งบประมาณส่วนที่ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏละ 5 ล้านบาท นั้น
อาจจะวางแผนนางบประมาณไปดาเนินงานที่ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ไม่ควรกระจายงบประมาณไปให้
ทุกคณะ ซึ่งอาจจะได้ประโยชน์น้อย
14) ควรมี ร องอธิก ารบดี ที่ ป ระจ าศู น ย์ การศึ กษาอู่ ท องทวารวดี และเข้ าร่ว มประชุ ม
กับทางจังหวัดสุพรรณบุรีทุกครั้ง เพื่อรับทราบนโยบายและการขับเคลื่อนของจังหวัด
15) การเข้ า ร่ ว มโครงการกั บ ชุ ม ชน ควรบู ร ณาการสร้ า งผลงานวิ ช าการหรื อ สร้ า ง
ผลงานวิจัยขึ้นมา โดยมีการติดตามผลว่าดาเนินการไปแล้วเกิดผลอะไรขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ดาเนินการที่จะ
พัฒนาต่อไป
16) ควรเข้าพบเพื่ อ หารือกั บ ผู้ บ ริห ารของสถาบั น อุ ดมศึ กษาอื่น ที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด
สุพรรณบุรี เพื่อหารือและหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เพื่อเติมเต็มศักยภาพการจัด
การศึกษาภายในพื้นที่ และให้เกิดการทางานที่ไม่ทับซ้อนกัน
17) ควรสนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ เ ขี ย นโครงการเพื่ อ ขอทุ น วิ จั ย ของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจั ย แห่ งชาติ (วช.) ที่ ร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) เกี่ ย วกั บ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น เกษตรกรท้องถิ่น และมีนักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผลงานดังกล่าวจะได้ทั้งบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ผลงานวิจัย และการทา
ผลงานของ ผศ. รศ. ได้
มติที่ประชุม รับ ทราบ ผลการดาเนิ นงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และขอให้ศูนย์ฯ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
๖.1 ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 5/2560
กาหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2560 และตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒ นา และส านักประชาสัมพันธ์ฯ
ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

