การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครั้งที่ 12/๒๕๕8
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕8
เวลา 13.๓๐ น.
ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2558
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
..........................................................................

ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

๑
๒
3
4
4.1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕8
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจา
คณะ (แก้ไข)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2559
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 11/๒๕๕8
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อย
แล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558
วาระที่ 4.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ (แก้ไข)
สรุปเรื่อง
ด้ ว ยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กิ ตติ รั ตน์ ฐานสุ ว รรณศรี รองคณบดี บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย
และเป็ น คณะกรรมการประจ าบั ณฑิ ตวิ ท ยาลั ย ได้ ล าออกจากต าแหน่ ง รองคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงแต่งตั้งอาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ เป็นรองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยแทน และตามความในวรรคท้ายของคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่
1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ สานัก และสถาบัน ให้อธิการบดีจัดทาเป็นคาสั่ง
และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
การดาเนินการ
มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 3334/2558
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ ส านัก และสถาบัน (แก้ไข) โดยแต่งตั้งอาจารย์ ดร.คณกร
สว่างเจริ ญ เป็ นคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2558 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558
วาระที่ 5.1 การทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 ให้สภามหาวิทยาลัย
มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่
(1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. พระราชบั ญญัติมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) กาหนดให้
อธิการบดีมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ (6) เสนอรายงานประจาปี
เกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2562 โดยได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
2 เมษายน พ.ศ. 2558 แผนกลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 19 ยุทธวิธี และ 44 มาตรการ
4. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ น าแผนกลยุ ท ธ์ ฯ ดั ง กล่ า วไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 ในขณะนี้ครบรอบ 1 ปีงบประมาณของการใช้แผนกลยุทธ์ฯ จึงเป็นการสมควรที่จะได้มี
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย และเป็นการทบทวนงานนโยบาย
(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยที่มอบให้มหาวิทยาลัยดาเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวด้วย
การดาเนินการ
1. มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทาโครงการ
สัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่
18 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2. มหาวิทยาลัยได้มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาเอกสาร “สรุป
สาระสาคัญของการดาเนิ น งานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2558 - 2562” นาเสนอต่อ
สภามหาวิท ยาลั ย ในการสั ม มนาดัง กล่ าว เพื่ อเป็นข้ อมู ล พื้น ฐานของสภามหาวิท ยาลั ย ใช้ป ระกอบ
การทบทวนนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสาระสาคัญในเอกสารฯ
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่ วนที่ 1 ที่มาและภาพรวมของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558 - 2562 ส่วนที่ 2
ผลการดาเนิ นงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปัจจัยที่เอื้อต่อการดาเนินงาน และบริบทของ
ความเปลี่ ย นแปลง ที่ น ามาสู่ ก ารก าหนดเป็ นข้ อเสนอเพื่อ การปรั บ ปรุ ง (Retreat) การด าเนิ นงาน
ตามแผนกลยุ ท ธ์ พ.ศ. 2558 - 2562 และ ส่ ว นที่ 3 ภาคผนวก น าเสนอภาพกิ จกรรมส าคั ญๆ
ของการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558
วาระที่ 6.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 1/2559
สรุปเรื่อง
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 ดังนี้
ครั้งที่
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2559
9/2559
10/2559
11/2559
12/2559

วัน เดือน ปี
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

การดาเนินการ
ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/๒๕๕9 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 21 มกราคม
พ.ศ.๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัย

