
 

 
 
 

การประชุมวิสามัญ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 1/๒๕๕8 
วันพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายน พ.ศ.๒๕๕8   

เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) 

ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2558 

วันพฤหัสบดีที ่2 เมษายน พ.ศ.๒๕๕8  เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)  

ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
.......................................................................... 
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เรื่อง 

ร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562 
ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี 
พ.ศ. .... 
ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 
ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 

 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 

 
วาระท่ี 5.1  ร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562 

 

สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวน และรับฟังค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท าเป็นร่างแผน 
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบมส.)  
ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน าร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 

 
วาระท่ี 5.2 ร่างข้อบังคับฯว่าด้วยการบริหารงานและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี  

พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัย 
การดนตรี ให้เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยการดนตรี ประกาศ  
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และจัดท าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
ของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. .... น าเสนอให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจ
แก้ไข ในคราวประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 คณะกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณาตรวจแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเห็นควร 
ให้น าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานและการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. ....  
เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงาน 
ของวิทยาลัยการดนตรี พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี ๕.3 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. …. และน าเข้าสู่การพิจารณา
ตรวจแก้ไขของคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 หลังจากนั้นจึงได้น าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. . . . .  ที่ผ่ านการพิจารณาตรวจแก้ไข 
จากคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2558 และน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
การด าเนินการ 

 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 

 

วาระท่ี ๕.4 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไดจ้ัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และน าเข้าสู่การพิจารณาตรวจแก้ไขของคณะกรรมการด้านกฎหมาย 
ของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 หลังจากนั้น 
จึงได้น าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาตรวจแก้ไข 
จากคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2558 และน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
การด าเนินการ 

 ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินเดือนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี
ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 

 
 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 

 
สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558 
4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 
5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 
9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558 

10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

 

 
การด าเนินการ 
 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/๒๕๕8 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา ๑๓.3๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
ศรีสุริยวงศ ์

  
 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

            
             
             
            
             
             


