
 
 

 
 
  

 
 
 

 
การประชุม 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 

ครั้งที่ 4/๒๕63 
 
 
 
 

วันศกุรท์ี่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 

 
 
 
 

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์
มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 4/2563 วันศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
………………………………………………………….. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      1 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม       2 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนือ่ง         8 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ        9 
  4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2563    9 
  4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   14 
  4.3  การบรรยายพิเศษ เรื่อง กัญชารักษาได้หลายโรคจริงหรือ  
   โดย ดร.สุเทพ  สุวรรณเกตุ และ อาจารย์ประทีป ต้ังสหไมตรี    16 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา        17 
  5.1 การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาด 
   คลอง 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใส 
   สมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOpraya (CCCC)” 17 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ         19 
  6.1  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไปและก าหนดการประชุม ปี พ.ศ.2563   19 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕63 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
คร้ังที่ 3/2563 วันศุกร์ท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563  

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕63 
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    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 

วาระที่ 4.1 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2563 
 

สรุปเร่ือง 
 

 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ครั้ง ท่ี 
5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 

การด าเนินการ 
 

  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้น าเสนอมติท่ีประชุมโดยย่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

 

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 

วาระที่ 4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเร่ือง 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 
วันท่ี 18 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 วันศุกรท่ี์ 19 
มิถุนายน พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 
  จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 

 

วาระท่ี 4.3 การบรรยายพิเศษ เรื่อง กัญชารักษาโรคได้จริงหรือ 
 

เร่ืองสรุป 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง กัญชารักษา
โรคได้จริงหรือ โดยได้เรียนเชิญ ดร.สุเทพ  สุวรรณเกต ประธานนักวิชาการคณะ 8 สภานักวิชาการสมัชชามวลชน
เพื่อความมั่นคงภายในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และอาจารย์ประทีป ต้ังสหไมตรี 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงน าเรียนให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 4/2563 วันศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 
 

วาระที่ 5.1 การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาด 
คลอง 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใส 
สมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOpraya (CCCC)” 

 
สรุปเร่ือง 
  

 ส านักงานเขตธนบุรี ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นคลอง
เป้าหมายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ และ
โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ าใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOpraya 
(CCCC)” โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและแก้ไขปัญหาความต้ืนเขิน การท้ิงขยะ น้ าเน่าเสียในคลอง
สมเด็จเจ้าพระยา โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพ
คลองสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ตลอดแนวล าคลองสมเด็จเจ้าพระยา
บริ เวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเ จ้าพระยา  และมีกิจกรรมในการวาดภาพวิถี ชีวิตและ 
อัตลักษณ์ของชาวธนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

การด าเนินการ 
  ส านักงานเขตธนบุรีจึงขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามท่ีเห็นสมควร ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ การวาดภาพวิถี
ชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวธนบุรีท่ีรั่วก าแพงริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นจุดเช็คอิน
แห่งใหมร่ิมคลองสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าเรียนให้ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2563 วันศุกรท่ี์ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 

  จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/๒๕63 
 

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 19 มิถุนายน พ.ศ.2563   
5/2563           วันศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563   
6/2563 วันศุกร์ท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2563 
7/2563     วันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
8/2563           วันศุกร์ท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2563 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


