
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
วิสามัญสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ 2/๒๕65 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตยท์ี่ 20 กุมภาพันธ ์พ.ศ.๒๕65   
เวลา 09.00 น. 

  ณ อาคาร 1 ชั้น 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 



ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65   

 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

 
4.1 การทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความเป็นมา 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและ
อนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ก าหนดให้อธิการบดีมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมิน  
ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ (6) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
 3. มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2564 – 2568) ฉบับปรับปรุง โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
 
การด าเนินการ 
  1. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดท าโครงการ สัมมนา
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. มหาวิทยาลัยได้มอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าเอกสาร “ผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยในการสัมมนาดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของสภามหาวิทยาลัยใช้ประกอบการทบทวนงาน
นโยบายและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 
ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. ทบทวนงานนโยบายและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕65 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2565 วันอาทิตย์ที่  23  มกราคม พ.ศ.2565 
2/2565 วันพฤหัสบดีที่  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
3/2565 วันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม พ.ศ.2565 
4/2565 วันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน พ.ศ.2565 
5/2565 วันพฤหัสบดีที ่ 19  พฤษภาคม พ.ศ.2565 
6/2565 วันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน พ.ศ.2565 
7/2565 วันพฤหัสบดีที่  21  กรกฎาคม พ.ศ.2565 
8/2565 วันพฤหัสบดีที ่ 18  สิงหาคม พ.ศ.2565 
9/2565 วันพฤหัสบดีที่  15  กันยายน พ.ศ.2565 

10/2565 วันพฤหัสบดีที่  20  ตุลาคม พ.ศ.2565 
11/2565 วันพฤหัสบดีที่  17  พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
12/2565 วันพฤหัสบดีที่  15  ธันวาคม พ.ศ.2565 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/๒๕65 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.๒565  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 13 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
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