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ปทีี่ ๖ ฉบับที่ ๖ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เก่งเลิศเลอการแพทย์วิทย์สถิตมั่น
ทรงคิดค้นหนทางสร้างสถาบัน “จุฬาภรณ์” เพื่อป้องกันโรคนานา

ส่ีกรกฎาคมบังคมบาท รวมใจราษฎรเ์ฉลิมขวญัพระชัณษา
ขอพระองค์เป็นที่พึ่งชาวประชา พระเมตตาบารมีทวีเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประพันธ์โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔



กิจกรรมน ำควำมรู้

2 ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจ ำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖4 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ระหว่างวันท่ี 17–20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เร่งรณรงค์ให้บุคลำกรเข้ำรับกำรฉีดวัคซีน           
อย่ำงต่อเน่ือง โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนจัดสรรวัคซีนผ่านโรงพยาบาลศิริราช เพื่อท าการฉีด
ให้แก่กลุ่มบุคลากรและนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กล่าวว่าในช่วงวันท่ี 17–20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีย่ิงจากอาจารย์ บุคลากร และพนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้ารับการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 90 แล้ว

ในขณะเดียวกัน ตั้งแต่วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการในเรื่องนี้แจ้งว่าทีมงานของส านักกิจการนักศึกษา ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลศิริราช ในเบื้องต้น
จ านวน 3,000 คน และได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ โดยในช่วงวันที่ 21–23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จะมีนักศึกษาและบุคลากรทยอยเข้ารับการฉีด
วัคซีนมากกว่า 500 ราย และจะด าเนินการฉีดไปอย่างต่อเนื่องจนครบท้ังมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ
ศูนย์การค้า ICONSIAM ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการฉีด
วัคซีนโควิด-19 ศูนย์การค้า ICONSIAM กรุงเทพมหานคร 

จากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งของทีมงาน และจากความร่วมมืออย่างดีเย่ียมของทุกภาคส่วนในคร้ังนี้ มั่นใจ             
ได้ว่าท้ังนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนและครอบคลุมในไม่ช้านี้ ตามแผนการเปิด
ภาคเรียนของกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้มีส่วน ร่วม                 
ในการน าพาประเทศให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปพร้อม ๆ กัน ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีกล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ



กิจกรรมน ำควำมรู้

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดโครงกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำร สู่กำรเป็น Smart University ครั้งที่ 2 
วิทยากรโดย คุณช่อผกำ วิริยำนนท์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอยู คอมมิวนิเค ช่ัน จ ำกัด พร้อมทีมงำน โดยมี ผศ.ดร.พิษณุ บำงเขียว              
รองอธิกำรบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยา
โอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์ และผ่านระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน ZOOM ซึ่งมีประเด็นหลักในการประชุม ดังนี้ 
1) ทบทวนคร้ังที่ 1 หลักการจับประเด็นเพื่อการสื่อสาร 2) เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 3) ผลการด าเนินงานการอบรมคร้ังท่ี 1 และถอดบทเรียน
4) การสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ BSRU และ 5) แบบฝึกหัด แจกแจงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจ ำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564           3

โครงกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรสูก่ำรเป็น Smart University ครั้งที่ 2

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ส ำนักประชุมสัมพันธ์และสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ



รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธานในการประชุม                      
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64
มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1) ผศ.ดร.ลินดา   เกณฑ์มา ประธานกรรมการ
2) ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯกรรมการ
3) ศ.ดร.สุมาลี   วงษ์วิทิต กรรมการ
4) ศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการ
5) รศ.ดร.วิทยาธร   ท่อแก้ว กรรมการ
6) รศ.ดร.ชลลดา   พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ
7) ผศ.ดร.เผด็จ   ก๋าค า กรรมการ
8) ผศ.ดร.ดรุษ   ประดิษฐ์ทรง กรรมการ
9) อ.ดร.เพ็ญพร   ทองค าสุก                กรรมการและเลขานุการ
10) นายอภิชาติ   สิงห์ชัย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 659 คน และมีผู้เรียนครบตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาเรียน แต่มีปัญหาการเงินและได้มาช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 คน รวมจ านวน 
664 คน

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2561

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2560
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เรื่องน่ำรู้จำกสภำ

เห็นชอบ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ
ในปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1) ดร.สายหยุด   จ าปาทอง ประธานกรรมการ
2) ผศ.ดร.ลินดา   เกณฑ์มา รองประธานกรรมการ
3) ศ.ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
4) อ.ดร.ปวิช   ผลงาม กรรมการ
5) ผศ.ดร.เผด็จ   ก๋าค า กรรมการและเลขานุการ
6) รศ.ดร.สุปราณี   ศิริสวัสดิ์ชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7) นายพิสิฐ   วงศ์วัฒนากูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนุมัติ 
1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง

จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2) โครงสร้างอัตราก าลงั/ต าแหน่งในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
2 ราย ดังนี้

1) อาจารย์นิธิวดี  พะเทพ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา (6501) อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(650145) ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

2) อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์  สุขเพรียบพร้อม ด ารงต าแหน่ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (0134) ต้ังแต่วันที่ 11
พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                                      ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจ ำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564           5



เวทีวิชำกำร

ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล
คณะครุศาสตร์

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา 

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี  พะเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (๖๕๐๑)
อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๖๕๐๑๔๕)

ตั้งแต่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ คนที่ ๓ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอแสดงความยินดีกับ

คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.หทัยรัตน์  สุขเพรียบพรอ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (๐๑๓๔)

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thaipost.net/main/detail/108926

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้
หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง อว. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความรุนแรงจากเหตุระเบิดที่โรงงานหมิงต้ี เคมีคอล ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ              
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดย อว. ได้ระดมเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาร่วม
ดูแลสถานการณ์นี้ เช่น ให้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบทันต่อสถานการณ์ แผนที่แบบละเอียด               
ถึงบริเวณเสี่ยง รวมทั้งทิศทางลม โดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ 
จิสด้า ซ่ึงล่าสุดได้เปิดเผยแผนที่ละเอียดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของชุมชนบริเวณรอบ ๆ 
โรงงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และประชาชนเข้าใจ สามารถประเมินสถานการณ์ของโรงงาน 
ชุมชน หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงได้ในเบื้องต้น หรือเตรียมการเคลื่อนย้ายได้ทันการณ์

นอกจากนี้  ยั งไ ด้ให้การสนับสนุนทีม “Novy โดรน” สตาร์ทอัพผู้ ให้บริการ โดรน                    
เพื่อการเกษตรที่สนับสนุน โดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซ่ึงได้เข้ามาร่วมทีมเฉพาะกิจ โดยการปล่อยโดรนบิน

ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในแง่ของการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยนั้น อว. ได้เตรียมการให้โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียง 
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉกุเฉินหากมีผู้ประสบภัยเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ จ.สมุทรปราการ ซ่ึงมีอุปกรณ์
และเครื่องมือพร้อมในการดูแลในสถานการณข์นาดใหญ่ รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมรับดูแล
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในพื้นที่ ก็ได้จัดเตรียมอาคาร
สถานที่ไว้รองรับ หากจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายหรืออพยพคนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงออกมา 
ในส่วนของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่มีที่พักอาศัยหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียง 
ทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ และจุดอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
ก็ได้เตรียมการที่จะดูแลให้สถานที่และที่พักส าหรับผู้ได้รับผลกระทบด้วย

ส่วนทางด้าน รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบัง (สจล.) ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานหมิงต้ีฯ

รู้ลึกกับสภำ
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"เอนก" รมว.การอุดมศึกษาฯ 
เผย อว. พร้อมเป็นกองหนุนในทุกสถานการณ์ 
ทุ่มก าลังและเทคโนโลยีร่วมดูแลสถานการณ์
การระเบิดและไฟไหม้โรงงานทีส่มุทรปราการ

นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนทีม 
“Novy โดรน” สตาร์ทอัพผู้ให้บริการโดรน
เพื่อการเกษตรที่สนับสนุนโดยส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ซ่ึงได้เข้ามาร่วมทีมเฉพาะกิจ โดยการ
ปล่อยโดรนบินเพื่อหาจุดปิดวาล์วถังสารเคมี            
ที่อยู่ใต้ดิน จนพบจุดส าคัญ ท าให้เจ้าหน้าที่
ผจญเพลิงฉีดโฟมเข้ าสกัด และปิดวาล์ว
ดังกล่าวได้ส าเร็จ

ขณะเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ได้เข้ามาเป็นหน่วยให้ข้อมูลชนิดของสารเคมี ความเสี่ยง อันตราย ข้อควรระวังต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การป้องกันและการท างานสะอาดหากมีการสัมผัสสารสไตรี น โม โนเมอร์  ( styrene 
monomer) และยังมีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ให้ข้อมูลความปลอดภัยทางรังสี                   
จากการเข้าไปตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี
ของโรงงานในบริเวณนั้นแล้ว พบว่าทั้งโรงงานหมิงต้ีฯ และโรงงานที่ต้ังอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
รัศมี 5 กม. โดยรอบไม่มีการครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี อีกทั้งรายงานตรวจวัดปริมาณ
รังสีในอากาศจากสถานีเฝ้าระวังทางรังสียังพบว่าอยู่ในระดับปกติอีกด้วย

วัตถุดิบที่ติดไฟและระเบิดคือ “สไตรีน”
(Styrene) เป็นของเหลวใส ติดไฟง่าย            
มีกลิ่นแรงเฉพาะตัว และมีความหนาแน่น
ที่น้อยกว่าน้ า และละลายน้ าได้น้อยมาก 
ซ่ึงควันด าที่เห็นลอยไกล ๆ คือสิ่งที่ เกิด
จา ก ก า ร เ ผ า ไ ห ม้ ส ไ ต รี น  คื อ  ก๊ า ซ
คาร์ บอน ไดออกไซ ด์และ ค าร์ บอน -
ม อ น อ อ ก ไ ซ ด์  ร ว ม ถึ ง ส า ร ใ น ก ลุ่ ม                
อะโรมาติก คล้ายการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ทั่วไป จริง ๆ แล้วไม่น่ากลัวเท่าไอสไตรีน 
โชคดีทีส่ไตรีนหนักกว่าอากาศ ไม่ลอยไกล 
อยู่ในอากาศ 7-8 ชม. ก็สลายตัว

การดับไฟจากสไตรีน ใช้น้ า โฟม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารเคมีแห้ง ใช้น้ าควบคุม             
ไฟได้ แต่ต้องระวังเนื่องจากสไตรีนเบากว่าน้ าและไม่ละลายน้ า จะลอยน้ าและน าไฟไป
ลุกลามจุดอ่ืน ยืนยันว่าควันด าลอยไกลไม่น่ากลัว ที่น่ากลัวคือการระเบิดของถังบรรจุสไตรีน 
และสไตรีนตกค้างรอบ ๆ จุดเกิดเหตุ
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อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑  
http://uc.bsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมยกระดับคุณภำพชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม –22 มิถุนายน 2564 
ภายใต้โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ
1 A 1 L เพ่ือพิจารณาปรับแผนกิจกรรมและงบประมาณรายต าบลโดยปรับลดงบประมาณการด าเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ต าบลละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หรือร้อยละ 25 เพ่ือน าไปจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพ่ือแก้ปัญหาโควิด-19 ในพ้ืนที่เขต
ธนบุรี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอบ้านแพ้ว อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมจ านวน 40 ต าบล              
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 พ้ืนที่ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 พ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564 พ้ืนที่ต าบลโกรกกราก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และพ้ืนที่เขตธนบุรี และพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน
ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันตนเองจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 การอบรมเชิงปฏิบัติการท าเจล

แอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือป้องกันในครัวเรือน การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ( B i g  D a t a )  การรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการฉีดวัคซีน  
การจัดกิจกรรมคลีนพ้ืนที่เคลียร์เชื้อร้ายก ากัดเชื้อก าจัดโควิด และได้มอบวัสดุประกอบการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้จะเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ 
New No rma l โดยจัดเป็นชุดถุงปันสุขอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้ประชาชน จ านวน 200 คน และกิจกรรมมอบวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ           
โควิด-19 ให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานสาธารณสุข หรือ อสม. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการลงพ้ืนที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่   

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : ผู้รับผิดชอบโครงกำร และส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ


