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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 5/๒๕๕9 
วันศุกร์ท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 
------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย ประธานกรรมการ 
2. นายสมเชาว์   เกษประทุม กรรมการ 
3. นายชัยสิทธ์ิ   ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
4. ดร.ดิเรก   พรสีมา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์   อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. อาจารย์อภิญญา   หนูม ี ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
1. นางสาวกัลย์ธมน   ภัคเวทพิสิษฐ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางกมลทิพย์   เช้ืองาม เจ้าหน้าที่การประชุม 

3. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 

4. นางสาวสุนิสา   รีรานนท์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 
ผู้รับการตรวจเยี่ยม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จันทร์วภิา   ดิลกสมัพันธ์ รองอธิการบด ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ปทุมชาติพัฒน ์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวด ี
3. อาจารยป์ณิตา   แจ้ดนาลาว รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้อู่ทองทวารวด ี
4. อาจารยจ์ารุกิตต์ิ   ดิษสระ อาจารย ์
5. อาจารย์นงลักษณ์ นิมิตรภูวดล อาจารย ์
6. อาจารย์ธนเดช สอนสะอาด อาจารย ์
7. อาจารย์ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว อาจารย ์

8. นางสาวสุนาร ี นาคทองอินทร ์ เจ้าหน้าที ่
9. นางสาวรัชดาภรณ์ สวยค้าข้าว เจ้าหน้าที ่
10. นางสาวภุมพันติดา ชุ่นเจา นักวิชาการการเงินและบัญชี 

11. นายสรรเพชร ปทุมสูต ิ นักวิชาการเกษตร 
 
 

 



๒ 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี   

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2559  
  เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม  ครั้ งที่  4/2559                         
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.๒๕๕9 โดยมีการแก้ไข  
  หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม 
“ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์”  
  หน้าที่ 6 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เพิ่มข้อ “6.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา สถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามที่ใช้ในการสอบถามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะมีการวิเคราะห์ 
โดยที่มีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวข้ึนไป และในการตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยฯ ควรเตรียมข้อมูล
ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ค่อนข้างละเอียดมากขึ้น”  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง  
 ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1 ผลการตวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งอู่ทองทวารวดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี ได้น าเสนอปัญหา
การด าเนินการพัฒนาและแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ รายละเอียด
ตามเอกสารสรุปดังแนบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง อู่ทองทวารวดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี ได้น าเสนอ
แนวทางการด าเนินงานและปัญหาการด าเนินการพัฒนา ดังนี ้ 



๓ 

 

  1. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
   1) ผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา มี 7 โครงการ ได้แก่ อบรมการใช้
ห้องสมุด พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาบุคลิกภาพ
และมารยาทในพิธีการ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน พัฒนาทักษะด้าน IT เพื่อปรับพื้นฐานแก่นิสิตนักศึกษาใหม่ 
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2559 รวมเป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 
239,575 บาท ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 2 โครงการสุดท้ายอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
   2) ผลการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม มี 5 โครงการ ได้แก่ ไหว้ครู งานวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 (ไม่ใช้งบประมาณเนื่องจากเข้าร่วมกับท้องถ่ิน) การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด
มรดกวัฒนธรรมและจริยธรรม งานพิราลัย และท าบุญปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2559 รวมเป็นงบประมาณ                 
ในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 64,946 บาท ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี   
   3) ผลการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร มี 4 โครงการ 
ได้แก่ ฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในงานพิธีการ งานประกันคุณภาพการศึกษา แผนบริหาร
ความเสี่ยง การจัดท าแผนกลยุทธ์ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ด้านการบริหารงานสารบรรณและ                      
การให้บริการ(โครงการร่วมกับกองกลาง) รวมเป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 118,775 บาท 
ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โครงการสุดท้ายอยู่ระหว่างด าเนินการ 
   4) ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มี 4 โครงการ ได้แก่                      
คายสรางความพรอมดานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขาสูประชาคมอาเซยีน เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน พัฒนาความรูดาน AEC OPEN HOUSE ประจ าป ๒๕๕๙ และการเพิ่มมูลค่าสินค้า
วิสาหกิจชุมชน รวมเป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 350,000 บาท ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม             
มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดี โครงการสุดท้ายอยู่ระหว่างด าเนินการ 
   5) ผลการด าเนินงานด้านการรับเอกสาร ขอมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาในหน่วยงาน แหล่งข่าวข้อมูล ได้แก่ เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง บริษัท แลคตาซอย 
จ ากัด เทศบาลเมืองสองพี่นอง และส านักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
   6) ผลการด าเนินงานด้านการเขาร่วมกิจกรรมของชุมชน ท้องถ่ิน และหน่วยงาน
ราชการ ได้แก่ เทศบาลต าบลอู่ทอง ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง เทศบาล
ต าบลสระยายโสม โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ 
   7) ผลการด าเนินงานด้านการสนับสนุนข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชน ท้องถ่ิน 
และหน่วยงานราชการ ได้แก่ ที่วาการอ าเภออู่ทอง เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   8) ผลการด าเนินงานการจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก โดยตลอด
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน อย่างมืออาชีพ และหลักสูตรเทคนิคการเงินการคลังท้องถ่ินอย่างมืออาชีพ มีผู้เข้าอบรม
จ านวน 292 คน โดยรายไดจ้ากการจัดโครงการก่อนหักคา่ใช้จ่ายเข้ามหาวิทยาลัย (20%)   
   9) ผลการด าเนินงานการผลิตผลผลิตทางการเกษตร เช่น เกี่ยวข้าวไรซ์เบอรรี่      
บรรจุหีบห่อข้าวไรซ์เบอรรี่สูญญากาศ เพื่อจัดจ าหน่ายและเป็นที่ระลึก จัดท าโครงการผลิตผลผลิต                       
ทางการเกษตร และน าผลผลิตที่ผลิตได้จ าหน่ายผักปลอดสารพิษ 



๔ 

 

   10) การให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การให้บริการคณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ในการใชสถานที่จัดบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนมัธยม ในเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี 
   11) การเตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี ผลการด าเนินงานด้าน                
การบริหาร มีความแน่ชัดในเรื่องพื้นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาอูท่องทวารวดี และมีการปรับแผนการด าเนินงาน             
ซึ่งงบประมาณ บกศ. คงคลัง ที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น 91,313,743 บาท               
ใช้จ่ายจริง 4,550,917 บาท และคงเหลือ 86,762,826 บาท 
   12) ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทอง
ทวารวดี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนในพื้นที่                
ท้องถ่ิน และการอ านวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 1/2559 มีนิสิต                   
ที่รายงานตัวและเข้าระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว จ านวน 25 คน อยู่ระหว่างการรอรายงานตัวรอบที่ 4 
จ านวน 15 คน รวมนิสิต ทั้งสิ้น 40 คน  
   13) ผลการการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม                    
การจัดการเกษตรและซัพพลายเชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปจัจุบันอยูร่ะหว่างการรบัทราบหลกัสตูร
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 180 วัน ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 
   14) การประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตนักศึกษา ปัจจุบันอยูในช่วงการรับสมัคร               
รอบที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2559 มีนิสิตสมัครเข้าเรียนทั้งสิ้น 40 คน 
   15) ผลการด าเนินงานด้านครุภัณฑ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการปรับงบประมาณ 
โดยแบ่งเปนครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การแปรรูปผลผลิต หอพัก ส านักงาน อาคารสถานที่ และการรักษา                  
ความปลอดภัย รายการครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดซื้อเสร็จสมบูรณ์มี 9 รายการ รวมงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 690,643 บาท และครุภัณฑ์ที่อยรูะหวางด าเนินการจัดซือ้ มี 38 รายการ รวมเป็งบประมาณทั้งสิ้น 
5,270,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 ความส าเร็จของงาน  
   16) ผลการด าเนินงานด้านสิ่งก่อสร้าง ได้ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง และ
ส ารวจพื้นที่เพื่อรองรับ โดยปริมานการก่อสร้างทั้งหมด 21 รายการ มีรายการที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง                   
ที่ด าเนินการแล้ว 3 รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 19,149,000 บาท อยู่ระหว่างการด าเนินการ               
จัดจ้าง 11 รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 8,883,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบ                     
มี 2 รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,600,000 บาท และรายการที่ไม่สามารถด าเนินการจัดจ้าง                       
มี 9 รายการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 70,670,000 บาท  
  สรุปผลการด าเนินงานท้ังหมด ท่ีได้ท าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 55 ของการด าเนินงาน
ตลอดโครงการ  
  2. ปัญหาและอุปสรรค  
   1) ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากราคาในท้องตลาดปรับข้ึน ไม่มีสถานที่
จัดเก็บเนื่องจาก บางรายการต้องรอการปรับปรุง/หรือก่อสร้าง 
   2) การอาศัยความร่วมมือจากส่วนที่เกี่ยวของ และฝ่ายพัสดุภาระงานในส่วนกลาง  
มีปริมาณมาก ประกอบกับการด าเนินการในแต่ละเรื่องมีข้ันตอนของทางราชการหลายข้ันตอน เช่น         
การจัดซื้อ/จ้าง การก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) เป็นต้น ท าให้ต้องล่าช้าออกไปมาก 
   3) ข้ันตอนการออกแบบ TOR และ BOQ ไมมีวิศวกรกอสร้าง และสถาปนิก
เพียงพอต่อการด าเนินงานท าให้เกิดความล่าช้าในการออกแบบ และไม่มีผู้ทวนสอบการออกแบบ                    
การออกแบบผิดพลาดจากการไม่ตรวจสอบพื้นที่หน้างานจริง แบบแปลนก่อสร้างอาคารเดิมได้สูญหาย                      



๕ 

 

ต้องเขียนแบบอาคารเดิมใหม ่ไม่มีผู้ช านาญในการเขียนรายละเอียดอ้างอิงประกอบแบบก่อสร้าง (TOR) ท าให้
เกิดความผิดพลาดต่อการซื้อจ้าง และไม่มีผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบรายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง (BOQ)  
   4) ข้ันตอนการก าหนดและตรวจสอบราคากลาง ไมมีผู้ตรวจสอบราคากลางที่เป็น        
สว่นกลาง และเปน็ผู้ช านาญการโดยตรง 
   5) ข้ันตอนการประกาศซื้อจ้าง มีความล่าช้าในด้านการตรวจสอบเอกสาร เอกสาร
สูญหายและขาดการติดตามให้บอ่ยครั้ง และข้ันตอนการอนุมัติการด าเนินการที่ซ้ าซอ้นท าใหเกิดความล่าช้า 
   6) ข้ันตอนก่อสร้าง ไม่มีผู้ควบคุมงานที่มีความเช่ียวชาญโดยตรงมาคุมหน้างานการ
ก่อสร้าง หน้างานของผู้รับจ้างไม่ตรงตามแบบก่อสร้างที่ท าสัญญาว่าจ้างมา มีการอนุมัติ ข้ันตอน                    
การด าเนินงานที่ท าให้การก่อสร้างเกิดความผิดพลาด และเสียหายโดยไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
   7) แนวทางและนโยบายของการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี มีการเปลี่ยน                  
ผู้บริหารท าให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการด าเนินงานบ่อย 
   8) บุคลากร บุคลากรอยูในช่วงด าเนินการรับสมัครท าให้มีไม่เพียงพอต่อภาระงาน          
ที่มีปริมาณมาก และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สวนใหญ่รับบรรจุใหม่ ท าใหขาดประสบการณในการท างาน                
จึงสงผลใหงานลาชาไดในบางข้ันตอน 
   9) การอาศัยความรวมมือจากสวนที่เกี่ยวของ เชน กองอาคารสถานที่ฯ และ                    
ฝายพัสดุ โดยภาระงานในสวนกลางมีปริมาณมากและบุคลากรในสวนกลางไมเพียงพอตอการท างาน 
บุคลากรสวนกลางไมมีบุคลากรในสวนของงานกอสราง และงานออกแบบสิ่งกอสรางขนาดใหญ อีกทั้ง                  
ไมสามารถลงนามอนุมัติแบบสิ่งกอสรางได และข้ันตอนของทางราชการและกระบวนการซื้อจางลาชาจากการ
ที่ไมมีพัสดุที่ศูนยฯ โดยตรง มีเพียงสวนกลางซึ่งท าใหกระบวนการลาชา 
   10) สรางแรงจูงใจในการท างานใหบุคลากร งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร
และการศึกษาดูงานมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับสวนกลาง และจากขอจ ากัดดานงบประมาณท าให ไมมี                     
คาตอบแทนและคาลวงเวลาเพิ่ม 
   11) ปัญหาจ านวนอาจารย์ยังไม่ได้ตาม TQF เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร เพราะต้องมา
ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มีข้อเสนอแนะดังน้ี  
  1. ทิศทางการพัฒนา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมุ่งสู่
ความเป็นเลิศด้านการเกษตร 
  2. ควรมีแผนแม่บท เพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี 
  3. หลักสูตรใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน สามารถตอบโจทย์
ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดีได้มาก ในอนาคตสามารถเป็นต้นแบบการเกษตรแนวใหม่                  
หรืออื่นๆ ได้ ควรวางแผนในอนาคต  
  4. ควรขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           
วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อหาผู้จบการศึกษาด้านการเกษตร
ประมาณ 2 – 3 คน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทอง              
ทวารวดีได ้
  5. การออกแบบสิ่งก่อสร้าง หากด าเนินการด้วยตนเองมีความเสี่ยงสูงมาก ควรผ่าน
คณะกรรมการส่วนกลาง หาบุคคลที่มีความช านาญในการอ่านแบบ สามารถตรวจการซื้อจ้าง บุคคลกลุ่มนี้            



๖ 

 

ไม่จ าเป็นต้องมีลายเซ็นต์ แต่สามารถให้ข้อเสนอแนะผู้รับเหมาได้ หรือหาบุคคลที่สามารถปรึ กษาได้ เช่น              
โยธาธิการจังหวัด ขอความช่วยเหลือในการออกแบบก่อสร้างในเบื้องต้น   
  6. การจัดต้ังศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี เป็นวิทยาเขต ควรด าเนินการตามปกติ
แต่ขณะเดียวกันต้องท าภารกิจของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจน 
  7. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดีมีพื้นที่จ านวนมาก ระหว่างที่รอความชัดเจน                
ในเรื่องต่างๆ ควรมีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและส ารวจการจัดท าโครงการการเกษตรที่                           
มีความเหมาะสม 
  8. กระบวนการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี ควรเช่ือมโยงกับ
คณะกรรมการส่วนกลาง มีการหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ      
  9. ควรรายงานปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานต่างๆ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 
เพื่อสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  
  10. งานวิจัยเรื่องการเลี้ยงหอยมุกน้ าจืดของ รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที ควรปรับการด าเนินงาน
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้และเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ชุมชน  
  11. ควรคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่ชุมชน     

มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 6/2559 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2559 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ                
ช้ัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 6.2 แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มี 4 ข้อ ดังนี้  
  1. หน่วยงานมีผลการด าเนินงานเรื่องต่อไปนี้อย่างไร เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
   ก. การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
   ข. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ค. การน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน            
และภายนอก และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มาพัฒนาหน่วยงาน 
  2. ความก้าวหน้าของหน่วยงาน และการแก้ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน 
  3. หน่วยงานยังมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอที่จะน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และ
พิจารณาให้การสนับสนุนอย่างไร 

  4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 



๗ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ขอเสนอวิธีการ
สัมภาษณ์ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้วิธีการแจกแบบฟอร์มให้ทุกคนในหน่วยงานได้กรอกข้อมูล 
ท าให้มีโอกาสได้ข้อมูลไม่ตรงกัน หากเปลี่ยนให้คณบดีกรอกข้อมูลลงแบบสัมภาษณ์ โดยประชุมหารือกัน               
ทั้งหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูล 1 ชุด จะท าให้สะดวกในการสรุปผลมากขึ้น  
  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์   สะเพียรชัย กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุม ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศ มหาวิทยาลัยเตรียมการอย่างไร เพื่อยกระดับการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
ท าอย่างไรให้เป็นการศึกษาเพื่อการท างานและเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ควรหารือกับอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ก่อนออก
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยน าหัวข้อที่จะสอบถามให้อธิการบดีล่วงหน้า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การปฏิรูปการศึกษา  
  นายสมเชาว์  เกษประทุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลจากกระทรวง เกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษา นิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ต้องตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน ซึ่งต้องหาวิธีการในการ
จัดท าหลักสูตรต้องส ารวจความต้องการของท้องถ่ินว่าต้องการอะไร  
  ดร.ดิเรก  พรสีมา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การปฏิรูปคุรุสภา นิสิตนักศึกษาที่เรียน 5 ปี           
หากจบการศึกษา 5 ปี แล้วต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจากเดิมเมื่อส าเร็จการศึกษา 
5 ปี ตามหลักสูตรที่ครุสภารับรองจะได้รับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ แต่ขณะนี้ทางรัฐมนตรีแจ้งว่าเมื่อรับรอง
หลักสูตรให้ไปแล้วจะน าไปใช้หรือไม่ เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยแต่เวลาจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต้องมาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต และนอกจากนั้นมาตรฐานผู้บริหารการศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นจ านวนมากนั้น ผู้บริหารจะส าเร็จการศึกษาด้านใดก็ได้ แต่เมื่อขอใบอนุญาตผู้บริหาร ต้องสอบตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้เช่นกัน    

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

      นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


