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วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2563 
 

สรุปเร่ือง 
 

 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ครั้ง ท่ี 
4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ท่ี 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 17 มีนาคม – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 วันศุกร์ท่ี 22 พฤษภาคม 
พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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วาระที่ 4.3 มาตรการช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และชุมชนสังคม  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
เร่ืองสรุป 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ขยายวงกว้างขึ้นท่ัวโลกและมีจ านวนผู้ติดเช้ือสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เล็งเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ
บุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัด อว. จึงเห็นควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  
 

การด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ด าเนินมาตรการช่วยเหลือบุคลาการ นักศึกษา และ
ชุมชนสังคม ดังนี้ 
การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
 1. การคืนเงินบางส่วน ได้แก่ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงคณะ ค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา 
 2. การเพิ่มระยะเวลาการผ่อนผัน การจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา 
 3. การยกเว้นค่าปรับการคืนหนังสือล่าช้าจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. การให้บริการและแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
 5. การให้บริการ ยื่นค าร้องเอกสารต่างๆ ทางออนไลน์ 
 6. การปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 7. การควบคุมดูแลสุขอนามัย คัดกรอง นักศึกษาต่างชาติ 
 8. การจัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท างานท่ีหอพัก/บ้าน 
 9. การจัดการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
 10. การจัดกองทุน BSRU สู้ภัย COVID – 19 ส าหรับนักศึกษา 
 11. การปรับรูปแบบการเก็บช่ัวโมงกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา 
การให้ความช่วยเหลือบุคลากร 
 1. การท าประกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรทุกคน โดยกรมธรรม์ของบริษัททิพยประกนัภัย  
 2. การฉีดพ่นน้ ายาป้องกันเช้ือโรคตามห้องเรียนและอาคารต่างๆ 
 3. การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานช่วง COVID – 19  
 4. การจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานการป้องกันและแก้ปัญหาโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
 5. การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการกองทุนสู้ภัย COVID – 19 
 6. การบริการจัดหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 
 
 



การให้ความช่วยเหลือชุมชนสังคม 
 1. การให้บริการและแจกเจลล้างมือแก่ชุมชน 
 2. การจัดท าส่ือให้ความรู้ด้านการป้องกันโควิค – 19 แก่ชุมชน 
 3. การจัดท าหน้ากากอนามัยแจกชุมชน 
 4. การประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล การควบคุมโรค เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและฝ่ายอนามัยของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลอาการทุกวัน 
 5. การยกเว้นค่าเช่าพื้นท่ีร้านค้าต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 
 6. การจัดท าและแจกเฟสชิลด์ (Face shield) 
 7. การจัดโครงการ “แบ่งปันความอิ่มสู่พี่น้องจากเราชาวบ้านสมเด็จ” 
 

 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 วันศุกรท่ี์ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 รายละเอียด 
ตามเอกสารดังแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2563 
 

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการ ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. บริจาคเงินจัดต้ังกองทุน BSRU สู้ภัย COVID 19 เป็นเงิน  20,000 บาท 
   

       รวมทั้งส้ิน 20,000 บาท 
  จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม  
ครั้งท่ี 3/2563 วันศุกร์ท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/๒๕63 

 
วาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ท่ีสามของเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี

1/2563           วันศุกร์ท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2563 
2/2563           วันอังคารท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2563  
3/2563           วันศุกร์ท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
4/2563           วันศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563   
5/2563 วันศุกร์ท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 
6/2563     วันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
7/2563           วันศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 วันศุกร์ท่ี 17 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ช้ัน 14   
อาคาร 100 ป ีศรีสุริยวงศ์  

 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย มดีังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


