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 4.1 ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งอู่ทองทวารวดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สรุปเรื่อง  

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยม 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ งอู่ทองทวารวดี  จั งห วัดสุพรรณบุรี  เมื่ อ วันที่  30 มิ ถุนายน พ.ศ.  2558                             
โดยศูนย์การศึกษานอกที่ ตั้ งอู่ทองทวารวดี  ได้น าเสนอปัญหาการด าเนินการพัฒนาและแนวทาง                          
การด าเนินงานดังนี้ 

  1) การจัดตั้งหน่วยฝึกปฎิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทอง               
ทวารวดี เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จะต้องด าเนินการตามข้อก าหนด 8 ข้อ ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ขณะนี้ด าเนินการได้ 7 ข้อ และก าลังด าเนินการเกี่ยวกับการเช่ือมต่อข้อมูลในฐานข้อมูล
ออนไลน์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถใช้ห้องสมุดได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลของมหาวิทยาลัย จึงต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล   
  2) การจัดตั้งเป็นศูนย์นอกที่ตั้ง สามารถของบประมาณแผ่นดินได้  โดยจะด าเนินการ                 
เป็นวิทยาเขตในล าดับต่อไป  
  3) ผลการส ารวจความต้องการของชุมชนในท้องถ่ิน พบว่าชุมชนท้องถ่ินต้องการเรียน                 
4 หลักสูตร คือ การเกษตร การผลิต การอุตสาหกรรมแปรรูป การขนส่ง จึงรวมเป็ น 1 หลักสูตร                       
คือ หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน คณะวิทยาศาตร์               
และเทคโนโลยี หากหลักสูตรแรกบรรลุเป้าหมายจะด าเนินการเปิดหลักสูตรต่อไป ปัญหาที่พบ คือ ในท้องถ่ิน
แจ้งว่าจะมีนิสิตนักศึกษามาเรียน แต่มีความกังวลว่าจะมีมาเรียนตามจ านวนที่ก าหนดหรือไม่ เนื่องจากพ่อแม่
ต้องการให้บุตรอยู่ใกล้บ้าน แต่บุตรต้องการเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพ  
  4) การวางแผนที่จะพัฒนาอาคารเป็นที่พักของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในอนาคต                     
และพัฒนาเป็นสถานที่ ให้ เ ช่าส าหรับจัดกิจกรรมของชุมชน หรือ การจัดกิจกรรมของค่ายลูกเสือ                         
ของมหาวิทยาลัย จะเป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วย   
  5) ปัญหาที่เกิดข้ึน คือ เรื่องการลักขโมยทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย แก้ปัญหาโดยการสร้างรั้ว
ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงสามารถสร้างห้องพักได้ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านใกล้เคียงดึงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยไปใช้              
ซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งกับทางผู้น าในพื้นที่ช่วยดูแล  
  6) การด าเนินการเรื่องเอกสารมีความล่าช้า ท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  1) การด าเนินการในระยะยาว ควรมุ่งไปที่การจัดตั้งเป็นวิทยาเขต เนื่องจากเป็นรูปแบบ
ราชการที่ชัดเจน   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/๒๕๕9 



  2) ควรสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย        
และช่วยดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ด้วย ท าให้ท้องถ่ินและมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน   
  3) การเปิดหลักสูตร ควรมีเป้าหมาย คือ สร้างบัณฑิตให้มีงานท า และค านึงถึง ชุมชน                 
เป็นที่ตั้ง ควรมีความร่วมมือกับชุมชนท้องถ่ิน และเจ้าของกิจการใหญ่ๆ ในเขตพื้นที่ หรือการเปิดหลักสูตร                 
ในรูปแบบสหกิจศึกษา และควรร่วมมือกันตั้งแต่ต้นไม่ได้เป็นเพียงการส่งไปฝึกงานอย่างเดียว บริษัทหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวควรมีตัวแทนเป็นอาจารย์ผู้สอน หรือบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมมาศึกษา                          
ที่มหาวิทยาลัย รวมถึงหลักสูตรที่ก าหนดควรให้เจ้าของกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมก าหนด          
และควรมีกิจกรรมที่จัดท าร่วมกันต้ังแต่ต้น เช่น เมื่อเรียนจบแล้วต้องไปท างานที่โรงงานอุตสาหกรรมนั้น  
  4) เห็นด้วยกับการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในท้องถ่ิน และสิ่งที่ได้จาการส ารวจ คือ        
มีผู้ให้ความสนใจและต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยจ านวนมาก แต่ความเป็นจริงเมื่อเปิดหลักสูตรแล้ว                         
ไม่มีผู้เข้ามาเรียน ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้รอบคอบ 
  5) เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน คือ บุคคลในท้องถ่ิน และบุคคลที่ท างานแล้ว                 
จึงควรเปิดการเรียนการสอนนอกเวลา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของคนท างานสามารถพัฒนาการท างาน
หรืออาชีพได้ 
  6) ควรเปิดหลักสูตรที่รัฐบาลส่งเสริมให้เปิดที่เกี่ยวกับความต้องการของประเทศ เช่น 
วิศวกรระบบงาน การจัดการน้ า เกษตรอินทรีย์ และอื่นๆ  
  7) ควรเปิดสาขาวิชาหรือคณะตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีการจัดอบรมระยะสั้น
หรือระยะยาวส าหรับบุคคลที่ท างานแล้ว 
  8) มหาวิทยาลัยควรเน้นการเรียนการสอนแบบ Learning by doing อาจจะเป็น 
Research based learning หรือ Project based learning มากข้ึน เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด                      
และการท างานของนิสิตนักศึกษา 
  9) จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาหลายแห่ง ควรท าอะไรที่แตกต่างจากแหล่งเรียนรู้                 
ในพื้นที่ หรือสร้างให้เป็นแหล่งรายได้ เป็นศูนย์การวิจัย และสร้างจุดเด่นให้เป็นที่สนใจ 
  10) ที่ดินเป็นของกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ ควรด าเนินการให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหา                         
ที่อาจจะเกิดข้ึนภายหลัง   
  11) การจัดที่พักให้บุคลากร เป็นสิ่งที่ดี และเป็นแรงจูงใจ  
  12) มหาวิทยาลัยควรน ากระบวนการวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร .สาธิต โกวิทวที               
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา ทุกคณะ เพื่อเป็นนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย               
ซึ่งมหาวิทยาลัยควรผลักดันนโยบายนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
  13) มหาวิทยาลัยควรถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาระบบการเลี้ยงอัตโนมัติหอยมุก               
น้ าจืดระยะจู วีไนล์  ของรองศาสตราจารย์ ดร .สาธิต  โกวิทวที  เพื่อเป็นแนวทางการสร้างงานวิจัย                             
เพื่อการพัฒนาให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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 5.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งอู่ทองทวารวดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง  

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา วิจัย  ดังนี้ (1) ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ                
การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน  (2) รายงานผล                    
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมความเห็น                           
ต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดท าเล่ม                  
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559                  
และตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าว                             

การด าเนินการ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะด าเนินการ                 
ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559  
 
  จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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