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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที ่10/2563 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 น. 

ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ผู้มาประชุม 
1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. รองศาสตราจารย์สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ  
8.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ  
การขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝุายบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดการลงพ้ืนที่
เยี่ยมชมผลการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยฝุายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์ 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการจึงได้มอบหมายให้ นายชูชีพ  
พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานการพัฒนาท้องถิ่น  
มาท าหน้าที่แทน โดยคณะกรรมการติดตาม ตวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยขอรับทราบผล 
การด าเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัด 
ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี (ผศ.ดร.ปณิตา  แจ้ดนาลาว) บรรยายสรุป
โครงการ/แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1) การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านแหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ศูนย์ 
คือ ศูนย์สร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพร โดยทั้ง 3 ศูนย์ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของหน่วยงานทั้งจังหวัดโดยเป็นคณะกรรมการร่วมกับ
ทางมหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดกิจกรรม/การฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น 

2) มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมอบหมายให้
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีจัดท าในเรื่องของการบริการวิชาการ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกับท้องถิ่นเปิดตลาด
ชุมชนหนองโอ่ง ตลาดชุมชนของต าบลจรเข้สามพัน และการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย
ได้จัดอบรมขึ้น อีกทั้งมีพ้ืนที่แปลงทดลองและโรงแปรรูปที่ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอมาตรฐาน อย.   

3) มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559 โดยส่งเสริมในด้านการวิจัยและการเพาะปลูกเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ณ สระยายโสม ศูนย์การศึกษา 
อู่ทองทวารวดี โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 30 ไร่ ในปัจจุบันได้รับงบประมาณให้ก่อตั้งโรงผลิตยา ซึ่งจะก่อสร้าง
ประมาณการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 ที่จะพัฒนาในส่วนของมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing 
Practice) หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เป็นแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมการผลิตยา 

4) ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด
สุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2562 เป็นงบในการพัฒนารัฐวิสาหกิจชุมชนในจังวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในโครงการนี้ 
ทางจังหวัดได้เสนอโครงการของมหาวิทยาลัยให้เป็นโครงการดีเด่นของมหาดไทยชวนรู้ประจ าปี พ.ศ. 2562 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  (นายชูชีพ พงษ์ไชย) กล่าวชื่นชมการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และพร้อมจะให้ความร่วมมือทุก
โครงการ โครงการใดที่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนได้ก็จะด าเนินการทันที โดยกล่าวว่าในจังหวัด
สุพรรณบุรี มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ามาเป็นแหล่งวิชาการให้จังหวัด 4 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ



๓ 
 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ และขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ
ต่อไป 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1. จังหวัดสุพรรณบุรี มีเจตคติที่ดีต่อการเข้ามาท างานด้านการบริ การวิชาการของศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ในการท าหน้าที่เชิงวิชาการและร่วมพัฒนาท้องถิ่นกับจังหวัด 

2. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ควรร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ  
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุพรรณบุรี กับสถาบันอุดมศึกษาอีก 3 แห่ง ต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.2 การเยี่ยมชมชุมชนที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดการตรวจเยี่ยม
พบปะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ  
การขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝุายบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดการลงพ้ืนที่
เยี่ยมชมผลการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยฝุายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ประสานงานลงพ้ืนที่ชุมชนต าบล
หนองโอ่ง และชุมชนบ้านดงเย็น อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมี  
ผลการด าเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรม/อบรมในพ้ืนที่ชุมชนต าบลหนองโอ่ง และชุมชนบ้านดงเย็น  
1.1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การพัฒนาภาคการเกษตร การสร้างความ

ภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพฯ การปลูกผักปลอดภัย การเพ่ิมขีดความสามารถให้กับการเกษตร  
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ เป็นต้น 

1.2) กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตชุมชน เช่น การพัฒนาวัตถุดิบและ
แปรรูป (ท าแปูงกล้วย) การพัฒนาวัตถุดิบและแปรรูป (น้ าอ้อยไซรัป) การน าผลผลิตในชุมชนมาแปรรูปเป็น
ขนมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (กล้วยฉาบ, กล้วยตาก) การแปรรูปเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าสินค้า (หมูยอ, ลูกชิ้น) การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  

1.3) การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดจ าหน่ายสินค้า ผ่านระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา การจัดท าเว็บไซต์  
การใช้สื่อออนไลน์ เป็นต้น 

1.4) การพัฒนาตลาดชุมชนให้คงอยู่แบบยั่งยืน 
โดยทุกกิจกรรม/โครงการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่ชุมชนนั้น มีการติดตาม

และประเมินผลการจัดกิจกรรมตลอดทุกกิจกรรม/โครงการ  
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1) ขอชื่นชมคณะท างานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 



๔ 
 

2) ควรมีตัวชี้วัดในการจัดโครงการร่วมกับชุมชน ที่แสดงถึงความส าเร็จของการจัดโครงการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามเปูาหมายต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การเยี่ยมชมชุมชนที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

4.3 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยทางศูนย์การศึกษา
อู่ทองทวารวดีได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 

1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
 ๑) วางแผนด าเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นศูนย์การเรียนรู้   

การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมฯ ๓ กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ ๑ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
 กิจกรรมที่ ๒ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร 
 กิจกรรมที่ ๓ ศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป 
 ๒) ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยด าเนินการจัดโครงการ “การอบรม 

เชิงปฏิบัติการพัฒนาให้กับชุมชนต้นแบบเพื่อต่อยอดศักยภาพ ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนท้องถิ่น 
และถ่ายทอดความรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติให้กับชุมชน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือสนับสนุนและสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชนต้นแบบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น และเกิด
ความยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต้นแบบกับชุมชนข้างเคียง ในด้านการผลิต ผลผลิต และการจัดจ าหน่าย 

 ๓) ด าเนินการก่อสร้างอาคารหอพักฯ เพ่ือรองรับการให้บริการด้านที่พักทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก 

 ๔) ด าเนินการจ้างออกแบบหอประชุม เพ่ือรองรับการให้บริการเช่าสถานที่ การประชุม  
การอบรม/สัมมนา ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และเป็นสถานที่ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย 

 ๕) ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน 
 ๖) วางแผนการปรับปรุงพ้ืนที่ทางการเกษตรเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
 ๗) ด าเนินการจัดท าสวนนิทรรศการสวนสมุนไพร 

 

2 . ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๑) ตามพันธกิจของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี คือการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ

และการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการทดลองฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ  
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการและการเพ่ิมมู ลค่าผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นนั้น แต่ด้วยโครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดียังมีไม่ครบ ยังขาดหัวหน้างาน  
การบริหารศูนย์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ผลักดันการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 



๕ 
 

ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหาอุปสรรค ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๒) การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เกิดความล่าช้า เนื่องจาก
บุคลากรไม่เพียงพอ 

 

3. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย 
1) การพัฒนาตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และควรก าหนดตัวบ่งชี้ในเชิง

ผลผลิตหรือผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ 
๒) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมบริการ

วิชาการให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓) มหาวิทยาลัยควรระบุเปูาหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตามพันธกิจให้ชัดเจน 

เช่น จะมุ่งสู่การสร้างรายได้ การให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือการสร้างภาพลักษณ์
โดยรวมใหแ้ก่มหาวิทยาลัย 

๔) มหาวิทยาลัยควรก าหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจนว่าจะเป็น
หน่วยงานหลักในการให้บริการ หรืออาจเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย  

๕) การด าเนินการจัดการความรู้ควรก าหนดประเด็นที่เป็นพันธกิจหลักของหน่วยงาน และ
การน าไปเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1) ขอชื่นชมแนวคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีและมีการพัฒนาจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด ท าให้ท้องถิ่นเกิดเจตคติที่ดีไปด้วย 

2) ควรปรึกษากับผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ อย่างรวดเร็วอยู่เสมอ เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ศูนย์สมุนไพรจะด าเนินการอย่างไร หรือด าเนินการไปในทิศทางใด หรือเกิดปัญหา
และอุปสรรคอะไร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ควรรับรู้รับทราบด้วย 

3) ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ช่วยผลักดันให้บรรลุ เปูาหมายการด าเนินการตามพันธกิจ  
โดยสัดส่วนเป็นการวัดกระบวนการทีเ่น้นผลลัพธ์เพ่ิมข้ึนและเชื่อมโยงเปูาหมายกับพันธกิจของศูนย์ฯ  

4) ควรจัดท าแผนให้ครอบคลุมตามพันธกิจต่าง ๆ เช่น การทดลองฝึกปฏิบัติด้านการเรียน
การสอน การวิจัย หรือการสร้างนวัตกรรม การขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตที่ต้องรองรับกิจกรรมที่ให้เปล่า  
กับชุมชน และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้  

5) ควรปรับโครงสร้างขององค์กร หรือโครงสร้างการบริหาร ที่อาจท าให้เกิดปัญหา เพ่ือให้เกิด
การสื่อสารในองค์กรที่ดีขึ้น คือทั้ง 3 ศูนย์ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
เพ่ือให้แผนการด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความล่าช้า และสะดวกต่อการด าเนินงานให้
บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด  

6) ควรกลับมาผลิตบัณฑิตเมื่อมีความพร้อม เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ นั้น  
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาก
ยิ่งขึ้น 

  

มติที่ประชุม รับทราบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
ก าหนดนัดหมายการประชุม เพ่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่ 1 – 4 ในวันจันทร์ที่ 9 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์  
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


