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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 

 
4.1 ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเภทงบประมาณ บกศ.คงคลัง ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
 

ความเป็นมา 
 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทงบประมาณ บ.กศ.คงคลัง ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีต้ังแต่วันท่ี 1 
มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และน าเสนอข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณพื้นฐานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ 
รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 4/2560 วันจันทร์ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐาน ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 หรือ 
2. อนุมัติงบประมาณพื้นฐาน ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 

  
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 

 
4.2 การประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (Retreat)  

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
 

ความเป็นมา 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และระดับคณะ/วิทยาลัย ในช่วงเดือน
สิงหาคม 2560 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาด้านบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและคณะ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน และให้น าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 2. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 4 ว่าด้วย 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในมาตรา 49 และมาตรา 50 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  
วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มี
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นรายปีงบประมาณ พร้อมเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
ทุกปี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 12/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ได้มีมติเห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  
 3. ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ .) ในคราวประชุมครั้ง ท่ี
3(135)/2560 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี  
สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ให้ความเห็นชอบยกร่างยุทธศาสตร์ ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
ตามค าแนะน าของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และตามพระราโชบาย และส านักงาน ทปอ.
มรภ. ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจัดท าโครงการสัมมนาผู้รับผิดชอบงานนโยบายและ 
แผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพื่อระดมความคิดและรับฟังข้อแนะน าให้การด าเนินการจัดท าร่าง
ดั งก ล่าว เรียบร้อ ยสมบู รณ์ ตาม เจตน ารม ณ์  เมื่ อ วั น ท่ี  1 7  – 1 8  พ ฤษ ภาคม  พ .ศ . 2 5 6 0  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นส านักงาน ทปอ.มรภ. ได้ประชุมสังคราะห์ยุทธศาสตร์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประชุมหารือกับคณะท างานองคมนตรีจนเสร็จส้ิน ได้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 



การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 และ 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมท้ัง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) น าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 4/2560 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและน าไปสู่
การจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2580) ต่อไป 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
 - ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
 - ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
 - ด้านยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 - ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  มกราคม พ.ศ.2561 
2/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
3/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  มีนาคม พ.ศ.2561 
4/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  เมษายน พ.ศ.2561 
5/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ.2561 
6/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  21  มิถุนายน พ.ศ.2561 
7/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  19  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
8/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  16  สิงหาคม พ.ศ.2561 
9/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  กันยายน พ.ศ.2561 

10/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  18  ตุลาคม พ.ศ.2561 
11/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  15  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
12/2561 วันพฤหัสบดีท่ี  20  ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/๒๕61 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม พ.ศ.๒๕61  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14 อาคาร 100 ปี  
ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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