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4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) 

ความเป็นมา 
 1. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) มีความจ าเป็นต้อง
เก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาเพ่ิมเติม จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) 
 2. คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 มติเห็นชอบ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา 
(เพ่ิมเติม) เฉพาะสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) และมอบหมายอาจารย์
มรกต  ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี และนายพิสิฐ  วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลพิจารณา
อีกครั้ง 
 3. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 14/2564 มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 
เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.2 (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ความเป็นมา 
 ด้วยสภาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีค าสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 

 1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 3. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผล 
การด าเนินงานการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 
 4. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืนตามความในข้อ ๑๓ 
ของกฎกระทรวง 
 5. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะโครงการตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการ
ผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน  
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาสภามหาวิทยาลัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกด้วย 

การด าเนินการ 

  กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการดังนี้ 

 ๑. จัดท าค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  ๑๔๙๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
 ๒. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๓. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจ าแนกคณะอนุกรรมการฯ 
ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  

  ๓.๑  คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดท า
แผนการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม  
ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืนตามความในกฎกระทรวงข้อ ๑๓ รวมถึงจัดท า
ข้อเสนอโครงการตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย หรือโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Reinventing University) เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 



  ๓.๒  คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  
มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและน าเข้าข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงานเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม ( UCLAS-Thai 
University Strategic Classification and Self-Assessment System) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) รวมถึงรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่มต่อ  
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ๔.  คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และน าเข้าข้อมูลลงในระบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (UCLAS) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ๕. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ๖. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร่วมกับคณะอนุกรรมการด าเนินการ
จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๗. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ด าเนินการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๗๐) 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
 2. หากที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติแล้วจะด าเนินการน าส่งแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพ่ือรับทราบต่อไป (สป.อว. ก าหนดให้น าส่งภายในวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๔) 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.3 การขอความเห็นชอบในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต 

ความเป็นมา 
 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ข้อ 7 ได้ระบุว่า “สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดด าเนินการ
หลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิตโดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ให้กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการเรียน
การสอนระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข...” 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการไดเ้สนอเรื่องการขอความเห็นชอบในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 
 
 เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง  
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
 2. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทาง  
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. ขอความเห็นชอบ ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

ความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ขอน าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์
ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มี
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.5 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการ
กลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม  ครั้งที่ 8/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และ
น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564  
วันเสาร์ที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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4.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร  
การแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่าน 
การกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
2/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์
ที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
4.7 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านการกลั่นกรอง
เรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์
ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลัน่กรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการและน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์
ที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
4.8 การขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน  
เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยหลักสูตรดังกล่าว  ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและ 
ผ่านการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
2/2564 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การด าเนินการ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 
2/2564 วันเสาร์ที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
 

เอกสารและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (7) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 1. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 



มติสภามหาวิทยาลัย 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ความเป็นมา 
 1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวของนั กศึกษา โดยได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 
 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2564 มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยเสนอต่ออธิการบดี  
ลงนาม และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 
การด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการได้น าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
              
             
             
             
              
             
              
             
              



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
5.2 รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
จ านวน 3,507 คน ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี    จ านวน 85 หลักสูตร  จ านวนนักศึกษา 2,930 คน 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต   จ านวน 1 หลักสูตร  จ านวนนักศึกษา 137 คน 
 ปริญญาโท   จ านวน 14 หลักสูตร  จ านวนนักศึกษา 265 คน 
 ปริญญาเอก   จ านวน 7 หลักสูตร  จ านวนนักศึกษา 175 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
             
              
             
              



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 

วาระที่ 6.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 

 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ดังนี้ 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2564 วันพฤหัสบดีที่  21  มกราคม พ.ศ.2564 
2/2564 วันพฤหัสบดีที่  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
3/2564 วันพฤหัสบดีที่  18  มีนาคม พ.ศ.2564 
4/2564 วันพฤหัสบดีที่  22  เมษายน พ.ศ.2564 
5/2564 วันพฤหัสบดีที ่ 20  พฤษภาคม พ.ศ.2564 
6/2564 วันพฤหัสบดีที่  17  มิถุนายน พ.ศ.2564 
7/2564 วันพฤหัสบดีที่  15  กรกฎาคม พ.ศ.2564 
8/2564 วันพฤหัสบดีที ่ 19  สิงหาคม พ.ศ.2564 
9/2564 วันพฤหัสบดีที่  16  กันยายน พ.ศ.2564 

10/2564 วันพฤหัสบดีที่  21  ตุลาคม พ.ศ.2564 
11/2564 วันพฤหัสบดีที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
12/2564 วันพฤหัสบดีที่  16  ธันวาคม พ.ศ.2564 

 

 
การด าเนินการ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.๒564  
เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

             
             
             
             
             
             
             
              


