
๑ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครั้งที ่๑๐/2564 

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 0๙.๓0 น. 
เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  

(Meeting ID: 9๖๖ ๐๑๙๐ ๒๓๗๕ Passcode: 112233) 
 

ผู้มาประชุม 
1.  ดร.พลสัณห์    โพธิ์ศรีทอง ประธาน 
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
3. รศ.สุธน   เสถียรยานนท์ กรรมการ 
4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
5. รศ.ดร.สุวัฒน์    ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
8.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
    

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกลุชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๖. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๗. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 0๙.๓0 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/2564 เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  
โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

ในหน้า ๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
มีความเห็นดังนี้  ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “๒. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดประเด็นของส านักแล้วจัดท า 



๒ 
แผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน” และให้เพ่ิมข้อ “๓. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก ส ารวจปัญหาความต้องการในชุมชนก่อนที่จะส่งนักศึกษาออกไปท างาน”  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/2564 ตามที่ได้มีการแก้ไข 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

๔.1 การตรวจเยี่ยมชุมชนหรือองค์กรในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สรุปเรื่อง 
          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทางชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย  
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 

โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

1.1 โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้กับชุมชนต้นแบบเพ่ือต่อยอดศักยภาพ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนท้องถิ่นและถ่ายทอดความรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ให้กับชุมชนใหม่  

1.2 หลกัการและเหตุผล : ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้น และการแข่งขัน
จะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งทางด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านบริการ ในแต่ละด้านยังมีปัจจัยอีก
หลายอย่างเป็นองค์ประกอบ เช่น การลงทุน การส่งออก คู่แข่ง เป็นต้น เพ่ือให้การพัฒนาในด้านต่าง  ๆ  
เป็นไปอย่างครบวงจร และน าไปสู่ความยั่งยืนด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา ศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดีจึงได้จัดท าโครงการการการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนการเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถ เพ่ือการถ่ายทอด องค์ความรู้และขยายเครือข่ายชุมชน
ท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และเป็นการตอบสนองพระบรมราโชบาย ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้
มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ : 1. สนับสนุนและสร้างกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนต้นแบบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและยกระดับ 

  2.พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้กับชุมชน 
ในด้านต่างๆให้มีความเข้มแข็งมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น และเกิดความยั่งยืน 

  3.ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
และของมหาวิทยาลัย  

  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต้นแบบกับชุมชนข้างเคียง  
ในด้านการผลิต ผลผลิต และการจัดจ าหน่าย 

  5. น าบริบท ข้อมูล มาสร้างงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 



๓ 
1.4 การด าเนินงาน/งบประมาณ งบประมาณ 500,000 บาท   

การด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมทีมงานชุมชนและการวางแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักที่ 2 ศึกษาความจ าเป็น ส ารวจปัญหา และความต้องการเชิงลึก 
กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตชุมชน 

กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การต่อยอดการพัฒนาวัตถุดิบ และยกระดับ 
ให้กับชุมชนที่รับการพัฒนา 
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการแพคเกจ 
บรรจุภัณฑ์ ให้น าไปสู่ตลาดที่มีความทันสมัย 

กิจกรรมหลักที่ 4 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเปิดตลาด 
การผลิตสื่อออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย 

กิจกรรมหลักที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
 

โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1.1 โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป
กิจกรรมดนตรีและการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพผู้สูงวัย 

1.2 หลักการและเหตุผล : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยสภาพ
ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔ โดยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่ากลุ่มประชากรผู้สูงอายุควรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทางด้านการ
สร้างเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ และทางปัญญา เน้นการมีส่วนร่วมการจัดการ ดูแล
สุขภาพตนเอง และคนในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งทางมหาวิทายาลัยมี
นโยบายที่จะด าเนินการสร้าง “ศูนย์สร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป” ณ ที่ตั้ง ศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้บริการข้ อมูลด้าน
สุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ให้บริการแพทย์ทางเลือกและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย การตรวจเยี่ยมและอบรมให้
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบสุขภาพดี 

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนา 
ศูนย์สร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
เป็นศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้สมุนไพร ศาสตร์พระราชา และการ
สร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีในการดูแลตนเองในเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน
ร่างกาย และจิตใจกับผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป เพ่ือให้บริการข้อมูล ให้ค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพขั้น
พ้ืนฐานและเพ่ือให้บริการแพทย์ทางเลือกและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย  

 1.3 วัตถุประสงค์ : ๒.๘.๑ เพ่ือให้ผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติท่ีดีในการดูแลตนเองในเบื้องต้น 

๒.๘.๒ เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย และจิตใจกับผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไป 
๒.๘.๓ เพ่ือให้บริการข้อมูล ให้ค าแนะน าด้านการดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน  

 ๒.๘.๔ เพ่ือให้บริการแพทย์ทางเลือกและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงวัย 
 



๔ 
 1.4 การด าเนินงาน/งบประมาณ งบประมาณ ๘๓,๕๙๐ บาท 
  1. เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงส ารวจความต้องการกลุ่มผู้สูงอายุ โรงเรียน

ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๒. วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ด าเนินการ 

จัดกิจกรรมดนตรีและการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพผู้สูงวัย ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สร้างเสริม
ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิทยาลัยการดนตรี และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1.1 โครงการ : การพัฒนาองค์ความรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการดูแลสุขภาพ  

1.2 หลักการและเหตุผล : สมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้ท าเป็นเครื่องยา สมุนไพรที่ก าหนด
มาจากธรรมชาติ และมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะทาง ในทางสุขภาพ อันหมายถึง การส่งเสริม
สุขภาพและการรักษาโรค ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบพ้ืนบ้านดั้งเดิมที่
อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละสังคม วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และรูปแบบการรักษามีทั้งการใช้ยาสมุนไพร การนวด การผดุง
ครรภ์ตลอดจนการรักษาทางจิตใจโดยใช้พิธีกรรมหรือคาถาต่างๆ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านการรักษาสุขภาพ และความเจ็บปุวยของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่จากการพัฒนาในทุกด้านที่ยึด
การพัฒนาตามระบบทุนนิยมท าให้ชุมชนมีค่านิยมตามแนวทางของตะวันตกเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านการ
จัดการสุขภาพที่เน้นการพ่ึงพิงจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้การ
ดูแลสุขภาพเดิมที่มีอยู่ในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนาและถูกทอดทิ้งจากคนรุ่นใหม่ ขาดการสืบทอดและผู้รู้
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งนับวันจะมีจ านวนลดลง ท าให้ชุมชนรับประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน
น้อยกว่าที่ควรจะเป็นทั้ง ๆ ที่ความรู้เหล่านี้สามารถช่วยดูแลรักษาความเจ็บปุวยให้กับชาวบ้านได้อีกทั้งองค์
ความรู้ทางการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ทั้งที่เป็นตัวหมอพ้ืนบ้าน ต ารา พันธุ์พืชที่ใช้เป็นยา สมุนไพร วิธีการการ
รักษาโรค ตลอดจนสังคมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตฯลฯมีความส าคัญและเป็นสิ่งล้ าค่าที่ควรจะเก็บ
รวบรวม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทย เพ่ือเป็นมรดกต่อลูกหลาน
ในการสืบทอดองค์ความรู้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้สมุนไพรตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการดูแลสุขภาพ 

1.3 วัตถุประสงค์ : ๑. บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับการเรียนการสอน
และงานบริการวิชาการ 

 ๒. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 
           ๓. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในครัวเรือน 

1.4 การด าเนินงาน/งบประมาณ งบประมาณ ๑00,000 บาท 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน 

 
 
 
 



๕ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ควรมีการติดตามผลถึงชุมชนที่ได้รับการอบรมไปแล้วนั้นสามารถน าไปต่อยอดได้หรือไม่ 
อย่างไร  

๒. ควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนถึงประโยชน์ และโทษของสมุนไพร 
๓. ควรเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยเน้นเรื่องของการวิจัยในเรื่องของสมุนไพร

พ้ืนบ้านในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องของต าหรับยาของจังหวัดสุพรรณบุรี  ในเรื่องของการจัดจ าหน่าย  
การสร้างรายได้ การส่งเสริมในเชิงเศรษฐกิจต้องประสานความร่วมมือกับทางจังหวัด 

๔. ควรเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน โรงเรียนต่าง ๆ ให้สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ 
๕. ควรมีคณะกรรมการวางแผนการท ายุทธศาสตร์การวิจัย เรื่อง สมุนไพรที่อยู่ใน พ้ืนที่

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๖. ควรติดต่อกับโรงเรียน ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมชุมชนหรือองค์กรในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ในอ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 

สรุปเรื่อง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  
โดยทางศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ผลงานที่โดดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
 ๑.๑ โครงการบริการวิชาการการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน น าไปสู่การสร้างและพัฒนา
ตลาดบริการที่ครบวงจร และการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา  
เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 
 ๑.๒ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การเพ่ิม
ศักยภาพ และขีดความสามารถ เพ่ือการขยายตัวในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ณ ต าบลหนองโอ่ง อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
 ๑.๓ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาให้กับชุมชนต้นแบบเพ่ือต่อยอดศักยภาพ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนท้องถิ่นและถ่ายทอดความรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ให้กับชุมชนใหม่” ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต าบลหนองโอ่งและต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง 
จงัหวัดสุพรรณบุรี 

 2. จุดเด่นตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 ๒.๑ การด าเนินการจัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ หมายเลข ๑๐ ด าเนินการปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจ ที่เป็นไม้ดอกและไม้ผล รวมถึงพืชผักสวนครัว  
ในพื้นที่หมายเลข ๑๐ รวมทั้งได้ด าเนินการปล่อยปลาในหนองน้ า และด าเนินการจัดตั้งเป็นฐานการเรียนรู้  
ฐานการประชาสัมพันธ์ และเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้ทางด้านแนวกสิกรรมทางธรรมชาติ ในพื้นที่ประมาณ ๙ ไร ่



๖ 
 ๒.๒ ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพร ด าเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ และท าการถมดิน

เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการประกวดสวนสมุนไพรพฤกษชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพร 

 ๒.๓ ศูนย์สร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ ๑. กิจกรมการบริหารจัดการศูนย์การสร้างเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และ
ประชาชนทั่วไป (ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ) 
 กิจกรรมที่ ๒. กิจกรรมดนตรีและการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย  
  กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น 
  กิจกรรมที่ ๔. กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ มหัศจรรย์ศิลปะบน “ผืนผ้า” เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาวะผู้สูงวัย 
 กิจกรรมที่ ๕. กิจกรรมการท าเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือสูตรพิเศษเพ่ือ
สุขภาพผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมที่ ๖. กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคตามบริบทของหน่วยงาน 
  ๓.๑ ตามพันธกิจของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี คือการส่งเสริมสนับสนุนการบริการ
วิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการทดลองฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ส่ง เสริมสนับสนุนการท านุบ ารุ งและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการและการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นั้น แต่ด้วยโครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดียังมีไม่ครบ ยัง
ขาดหัวหน้างานการบริหารศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ท าหน้าที่ผลักดันการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหา
อุปสรรค ท าให้การด าเนินงานล่าช่าไม่เป็นไปตามแผนที่ว่างไว้ 
 ๓.๒ การด าเนินการก่อสร้างอาคารเกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  
 ๓.๓ การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เกิดความล่าช้าเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  และบุคลากรไม่เพียงพอ 
 ๔. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่ายบริหาร 
ดังนี้  

 ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องด้วยทางศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. การพัฒนาตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และควรก าหนดตัวบ่งชี้ในเชิง
ผลผลิตหรือผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ 

๒. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. มหาวิทยาลัยควรระบุเปูาหมายของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตามพันธกิจให้ชัดเจน 
เช่น จะมุ่งสู่การสู่สร้างรายได้ การให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือการสร้าง
ภาพลักษณ์โดยรวมให้กับมหาวิทยาลัย 



๗ 
๔. มหาวิทยาลัยควรก าหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีให้ชัดเจนว่า

จะเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ หรืออาจเป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งต้องเกิดจากบุคคลภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน 

๕. การด าเนินการจัดการความรู้ควรก าหนดประเด็นที่เป็นพันธกิจหลักของหน่วยงาน และ
การน าไปเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

โดยทางคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอน าเรียนไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

๑. ควรมีความชัดเจนในการจัดตั้งศูนย์ เริ่มตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ ใหม่ พันธกิจต้อง
ชัดเจน ก าหนดยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีโดยตรง และควรให้ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
มีเอกภาพ 

๒. ควรจัดตั้งศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้เป็นหน่วยงานอิสระ แต่ยังอยู่ภายใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๓. ควรมีคณะกรรมการจากภายนอกซ่ึงเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยเฉพาะ  
เพ่ือร่วมกันด้านงานวิจัย 

๔. ควรวางแผนแล้วก าหนดตัวชี้วัดที่บ่งบอกวัตถุประสงค์ของแผนอย่างแท้จริง หรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการควรเป็นเชิงคุณภาพ และมีการประเมินเชิงคุณภาพ 

๕. ควรศึกษาการสร้างแบรนด์ การท าตราสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่นโยบายการสร้างแบรนด์ 
สื่อสารในเชิงสหภาค  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    

 ๖.๑ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/ส านักงาน เวลา สถานที ่
๑. วันศุกร์ที่ ๒๔ 

กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยีย่มโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ท่ีบริการ 
ใน กทม. สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี 

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 
เลิกประชุม เวลา 1๕.๐๐ น. 
 

นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


