
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2563 

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรัชญา       มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ว่าที่ร้อยตรีกานต์      เหมสมิติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสนั่น       ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.นราวัลย์       สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.ศิวาพร       ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายจรูญ     มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สมฤทธิ์      สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายวิทยา       พิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายไพศาล     ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. พลโทอิสระ     วัชรประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. พล.ร.อ.สุพจน์     สุดประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายอิศรากรณ์     สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
18. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
19. นายอิทธิพัทธ์   จิราพงษ์   กรรมการจากนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
20. นางสาวธนภรณ์    เปรมทอง  กรรมการจากประธานสภานักศึกษา  
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
21. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   ผู้ช่วยเลขานุการ (แทน) 
22. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ร.อ. ดร.ธรรมนัส     พรหมเผ่า  ติดภารกิจ 
2. นายอภิชาติ      ไชยปรมัตถ์  ติดภารกิจ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ขอเชิญผู้อ านวยการเขตธนบุรีแนะน าตัว 

สรุปเรื่อง 
  ประธาน ได้เชิญ นางสาวกนกวรรณ เอ่ียมลิ้ม ผู้อ านวยการเขตธนบุรีคนปัจจุบัน กล่าวแนะน าตัว 
ในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2 การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease (COVID - 19)) 
สรุปเรื่อง 
  ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease (COVID - 19)) มหาวิทยาลัยจึงงดการเรียนการสอนโดย
ก าหนดให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์หรือใช้สื่อออนไลน์แทน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 เลขานุการ น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง 

เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal 
Somdet CHAOpraya (CCCC)” 
สรุปเรื่อง 

นางสาวกนกวรรณ เอ่ียมลิ้ม ผู้อ านวยการเขตธนบุรี ได้น าเสนอความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และท าความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จ
เจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOpraya (CCCC)” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดสรุปได้ว่า โครงการดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และ ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ าเน่าเสีย โดยอาศัยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนที่  ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ  
ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาการปรับปรุงคลองและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ าเน่าเสีย และการรุกล้ า
พ้ืนที่สาธารณะบริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณริมคลอง
สมเด็จเจ้าพระยาให้ชุมชนมีความน่าอยู่อาศัยและมีภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นจุดที่น่าสนใจ  และเพ่ือสร้าง Landmark 
แห่งใหม่ให้ประชาชนได้มีพ้ืนที่พบปะสังสรรค์และท ากิจกรรมร่วมกัน (Public Space) เป็นพ้ืนที่ของทุกคนที่เป็น
เจ้าของร่วมกัน มีการด าเนินงาน ดังนี้ 



 - จัดตั้ง Team Building CCCC ประชุมน าเสนอความคิดเห็น แนวคิดโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
มาใช้ค้นหาความต้องการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ต่อมาได้ 
ลงส ารวจพื้นที่ สอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือร่วมหารือ สอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
พ้ืนที ่

- แต่งตั้งคณะท างานโครงการเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานและ
ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจสภาพก่อนด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อมาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง และปรับภูมิทัศน์ 
โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOphraya (CCCC)” 
ณ คลองสมเด็จเจ้าพระยา วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยได้ประดับ
ตกแต่งต้นไม้ การติดตั้ง ทาสีราวกันตก และทาสี ขาว-แดงขอบถนน การขอความร่วมมือและบังคับใช้กฎหมายห้าม
วางหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าและพ้ืนการจราจร ประสานงานกับภาคีทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์และการ
บังคับใช้กฎหมาย และการจอดรถ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าและ 
พ้ืนการจราจรริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาในกิจกรรมอาหารปลอดภัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

การพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) เพ่ือให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนในระยะยาว ควรปรับเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ปลูกเพ่ือความร่มรื่นและ
เกิดประโยชน์กับชุมชน แต่ต้องไม่บดบังทัศนียภาพการสัญจร โดยพิจารณาความเหมาะในการดูแลรักษาและศึกษา
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง 
  (2) ควรบังคับใช้กฎหมายในการห้ามจอดรถริมถนนอย่างจริงจัง และควรห้ามจอดตลอดเวลา 
เพราะท าให้เกิดปัญหาในการจราจร  
  (3) การแก้ไขปัญหาเรื่องการทิ้งขยะลงในคลองโดยใช้มาตรการทางกฎหมายประกอบกับการใช้
กล้อง CCTV จับภาพคนทิ้งขยะจะได้ผลชัดเจนในการจับ-ปรับคนทิ้งขยะ โดยปรับแผนการตรวจของพนักงานเทศกิจ
ให้จัดเวรเข้ามาดูแลตรวจสอบเป็นประจ า แต่ก่อนด าเนินการดังกล่าวต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
สร้างเครือข่ายความรับผิดชอบร่วมกันให้แก่ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ด้วย  
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอาจมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งกล้อง CCTV 
ดังกล่าว 
  (4) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดสร้างอาคารจอดรถเพ่ือแก้ไขปัญหาการจอดรถริมถนน  
และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในการบ าบัดน้ าเสียด้วย รวมถึงได้น านักศึกษาร่วมโครงการจิตอาสา 
  (5) ควรจัดกิจกรรม Big Cleaning เป็นประจ าทุกเดือน โดยเชิญชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับ
ประชาชนในพ้ืนที ่  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 

สรุปเรื่อง 
  สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  



มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 17 มีนาคม – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม  
พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

4.3 มาตรการช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และชุมชนสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สรุปเรื่อง 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เล็งเห็นถึงผลกระทบของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ที่เกิดขึ้นต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเสนอ
มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินมาตรการช่วยเหลือบุคลาการ นักศึกษา และ
ชุมชนสังคม ดังนี้ 
 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
 1. การคืนเงินบางส่วน ได้แก่ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา 
 2. การเพ่ิมระยะเวลาการผ่อนผัน การจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา 
 3. การยกเว้นค่าปรับการคืนหนังสือล่าช้าจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. การให้บริการและแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 5. การให้บริการยื่นค าร้องเอกสารต่าง ๆ ทางออนไลน์ 
 6. การปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 7. การควบคุมดูแลสุขอนามัย คัดกรอง นักศึกษาต่างชาติ 
 8. การจัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท างานที่หอพัก/บ้าน 
 9. การจัดการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 10. การจัดกองทุน BSRU สู้ภัย COVID – 19 ส าหรับนักศึกษา 
 11. การปรับรูปแบบการเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา 
 การให้ความช่วยเหลือบุคลากร 
 1. การท าประกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทุกคน โดยกรมธรรม์ของบริษัททิพยประกันภัย  
 2. การฉีดพ่นเพื่อก าจัดเชื้อโรคตามห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ 
 3. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานช่วง COVID – 19  
 4. การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
 5. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนสู้ภัย COVID – 19 
 6. การบริการจัดหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 
 



 การให้ความช่วยเหลือชุมชนสังคม 
 1. การให้บริการและแจกเจลล้างมือแก่ชุมชน 
 2. การจัดท าสื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันโควิค – 19 แก่ชุมชน 
 3. การจัดท าหน้ากากอนามัยแจกชุมชน 
 4. การประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล การควบคุมโรค เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และฝ่ายอนามัยของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลอาการทุกวัน 
 5. การยกเว้นค่าเช่าพ้ืนที่ร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 6. การจัดท าและแจกเฟสชิลด์ (Face shield) 
 7. การจัดโครงการ “แบ่งปันความอ่ิมสู่พี่น้องจากเราชาวบ้านสมเด็จ” 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. บริจาคเงินจัดตั้งกองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เป็นเงิน  20,000 บาท 
จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 

3/2563 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบริจาคเงิน
จัดตั้งกองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
สรุปเรื่อง 

ที่ประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2563  
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13  อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 

นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 
 
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


