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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

สรุปเรื่อง  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ2559   
ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน
และปัญหาการด าเนินการพัฒนา ดังนี ้ 

  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                      
คายสรางความพรอมดานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขาสูประชาคมอาเซียน เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน พัฒนาความรูดาน AEC OPEN HOUSE ประจ าป ๒๕๕๙ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน รวมเป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 350,000 บาท ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ              
พึงพอใจอยู่ในระดับดี โครงการสุดท้ายอยู่ระหว่างด าเนินการ 
   5) ผลการด าเนินงานด้านการรับเอกสาร ขอมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาในหน่วยงาน แหล่งข่าวข้อมูล ได้แก่ เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง บริษัท แลคตาซอย 
จ ากัด เทศบาลเมืองสองพี่นอง และส านักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
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   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      
บรรจุหีบห่อข้าวไรซ์เบอร รี่สูญญากาศ เพื่อจัดจ าหน่ายและเป็นที่ระลึก จัดท าโครงการผลิตผลผลิต                       
ทางการเกษตร และน าผลผลิตที่ผลิตได้จ าหน่ายผักปลอดสารพิษ 
   10) การให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การให้บริการคณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ในการใชสถานที่จัดบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนมัธยม ในเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี 
   11) การเตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี ผลการด าเนินงานด้าน                
การบริหาร มีความแน่ชัดในเรื่องพื้นที่ตั้งของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 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 โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอู่ทองทวาร
วดี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนในพื้นที่                
ท้องถ่ิน และการอ านวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 1/2559 มีนิสิต                   
ที่รายงานตัวและเข้าระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว จ านวน 25 คน อยูร่ะหว่างการรอรายงานตัวรอบที่ 4 จ านวน 
15 คน รวมนิสิต ทั้งสิ้น 40 คน  
   13) ผลการการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม                    
การจัดการเกษตรและซัพพลายเชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปจัจุบันอยูร่ะหว่างการรับทราบหลักสูตร
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 าเนินการจัดซื้อ 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 าเนินงานตลอด
โครงการ  
  2. ปัญหาและอุปสรรค  
   1) ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากราคาในท้องตลาดปรับข้ึน ไม่มีสถานที่
จัดเก็บเนื่องจาก บางรายการต้องรอการปรับปรุง/หรือก่อสร้าง 
   2) การอาศัยความร่วมมือจากส่วนที่เกี่ยวของ และฝ่ายพัสดุภาระงานในส่วนกลาง  
มีปริมาณมาก ประกอบกับการด าเนินการในแต่ละเรื่องมีขั้นตอนของทางราชการหลายข้ันตอน เช่น         การ
จัดซื้อ/จ้าง การก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) เป็นต้น ท าให้ต้องล่าช้าออกไปมาก 
   3) ข้ันตอนการออกแบบ TOR และ BOQ ไมมีวิศวกรกอสร้าง และสถาปนิกเพียงพอ
ต่อการด าเนินงานท าให้เกิดความล่าช้าในการออกแบบ และไม่มีผู้ทวนสอบการออกแบบ                    การ
ออกแบบผิดพลาดจากการไม่ตรวจสอบพื้นที่หน้างานจริง แบบแปลนก่อสร้างอาคารเดิมได้สูญหาย                      
ต้องเขียนแบบอาคารเดิมใหม่ ไม่มีผู้ช านาญในการเขียนรายละเอียดอ้างอิงประกอบแบบก่อสร้าง (TOR) ท าให้
เกิดความผิดพลาดต่อการซื้อจ้าง และไม่มีผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบรายละเอียดราคาค่ากอ่สร้าง (BOQ)  
   4) ข้ันตอนการก าหนดและตรวจสอบราคากลาง ไมมีผู้ตรวจสอบราคากลางที่เป็น        
ส่วนกลาง 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 และข้ันตอนของทางราชการและกระบวนการซื้อจางลาชาจากการที่
ไมมีพัสดุที่ศูนยฯ โดยตรง มีเพียงสวนกลางซึ่งท าใหกระบวนการลาชา 
   10) สรางแรงจูงใจในการท างานใหบุคลากร งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร
และการศึกษาดูงานมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับสวนกลาง และจากขอจ ากัดดานงบประมาณท าใหไมมี                     
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
ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี ได้มาก 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            
ไม่จ าเป็นต้องมีลายเซ็นต์ แต่สามารถให้ข้อเสนอแนะผู้รับเหมาได้ หรือหาบุคคลที่สามารถปรึกษาได้ 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 
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5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อน าข้อมูลที่ ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ          
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ /
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ จ านวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ส าคัญอื่น ๆ  

การด าเนินการ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
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