
















































































































































































































































ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 
4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. .... 

ความเป็นมา 
 1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019  
(COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา โดยได้จัดท า  
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ 
และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563  
พ.ศ. .... 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พ.ศ. .... โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯและเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บ
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 พ.ศ. .... น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 พ.ศ. .... 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



ร่าง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยการเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา  
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓  

พ.ศ. .... 
    

  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา 
ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ../....  
เมื่อวันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. .... จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการเก็บ
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนาสาขาวิชา ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ พ.ศ. ....” 

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ลดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการพัฒนา
สาขาวิชาลงร้อยละยี่สิบของอัตราที่เรียกเก็บตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 

  ข้อ ๔ นักศึกษาที่ช าระค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือการ
พัฒนาสาขาวิชาตามข้อ ๓ ในส่วนที่เกินไปแล้ว ให้ยื่นค าร้องขอรับเงินส่วนที่เกินได้ที่กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาการตามระเบียบนี้ และ
ให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

  ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
และให้เป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน .....  พ.ศ. .... 

 

 

   















































ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

 
5.5 ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 

ความเป็นมา 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 
18 มีนาคม พ.ศ.2564 เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 



 
ก ำหนดกำรโครงกำรประชุมสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) 
ของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปี 2564  

วันพฤหัสบดีที ่18 มีนำคม พ.ศ.๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 1 ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

********************************************* 
เวลำ รำยละเอียด 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนำคม พ.ศ.2564 
09.30 น. – 10.30 น. การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2564 
10.40 น. – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และรองอธิการบดีน าเสนอ 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้องรับรอง อาคาร 1 ชั้น 4) 
13.00 น. – 14.30 น. รับฟังข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือปรับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
14.40 น. – 16.30 น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี 
16.30 น. เสร็จกิจกรรม 

 

 หมำยเหตุ :   1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
             2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
         3. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ 
   บริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) และประธานสาขาวิชา จ านวน 200 คน 




	หน้าปก.pdf
	สารบัญ.pdf
	1.1.pdf
	2.1.pdf
	3.1.pdf
	4.1.pdf
	4.2.pdf
	4.3.pdf
	4.4.pdf
	4.5.pdf
	4.6.pdf
	4.7.pdf
	4.8.pdf
	ระเบียบวาระสภา
	ร่างระเบียบการค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

	5.1.pdf
	5.2.pdf
	5.3.pdf
	5.4.pdf
	5.5.pdf
	กำหนดการรีทีค

	6.1.pdf

