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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

คร้ังท่ี 1/2564 
วันจันทร์ท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
2. นายไพโรจน์       ศรศิลป์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอิศรากรณ์      สุวรรณทิพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมบัติ     ปรีชาชาญพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมฤทธิ์       สนขาว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายสน่ัน      ซิ้มสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายจรูญ    มีธนาถาวร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. พลตรีสุชาติ    เตรียมชุมพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. นายกองค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ  
11. ประธานสภานักศึกษา      กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  เลขานุการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ดร.ไชยรัตน์      อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.นราวัลย์      สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายไพศาล      ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอุดม    พลอยจินดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.ลัดดา    อ่ าสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอรรถพล    เสือค ารณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสมปอง    สิงห์ชู   ที่ปรึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพรเทพ    หงษ์รัตนอุทัย  ติดภารกิจ 
2. นายการุญ    ฤทธิคง   ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  เจ้าหน้าที่การประชุม 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 การแสดงตนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
สรุปเร่ือง 
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom และแสดงตนในที่ประชุมแล้ว โดยมีกรรมการที่แสดงตนในที่ประชุมดังน้ี  
   1. นายอภิชาติ   โรจน์สราญรมย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ดร.ไชยรัตน์    อุดมกิจปัญญา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.นราวัลย์    สุรังค์สุริยกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ศิวาพร    ศรีศักดินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายไพศาล    ว่องไวกลยุทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอุดม  พลอยจินดา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ดร.ลัดดา  อ่ าสอาด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายอรรถพล  เสือค ารณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสมปอง  สิงห์ชู   ที่ปรึกษา 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 การกล่าวต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกท่าน พร้อมทั้งแนะน า  
รองอธิการบดี ที่ เข้าร่วมประชุม คือ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ และรอง
ศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ทั้งน้ีได้แนะน าข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และฝ่ายเลขานุการได้เปิด
วิดีโอแนะน าประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการได้รับชมด้วย  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

1.3 การมอบของขวัญแสดงความยินดี แก่ผู้ ท่ีได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 
สรุปเร่ือง 

ประธาน กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา
และ ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
4.1 หน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 
สรุปเร่ือง 

ฝ่าย เลขานุการได้น ารายละเอียดหน้าที่ ของคณะกรรมการส่งเส ริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดังน้ี  
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 
อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  4.2 ค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเส ริมกิจการมหาวิทยาลัยและค าสั่งแต่งตั้งท่ีป รึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 25 และมาตรา 26 ได้ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยไว้ กอปรกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม คร้ังที่ 3/2564 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2564  ได้มีมติแ ต่งต้ังคณะกรรมการส่งเส ริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่  3/2564 ลงวันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2564  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ที่ 803/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2564 วันจันทรท์ี่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.3 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง   

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลือ จ านวน 408 ,707.36 บาท  
(สี่แสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
  5.1 แนวทางการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง  

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2564 วันจันทรท์ี่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ ดังน้ี 

(1) เห็นสมควรมอบอ านาจประธานในการอนุมัติงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนได้ไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งน้ีในส่วนที่เกินสามารถขอมติจากกลุ่มไลน์
คณะกรรมการได้ 

(2) ให้คณะกรรมการคิดกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อหารือในการประชุม
คราวถัดไป อาทิ กิจกรรมส่งเสริมให้ทุนนักศึกษา กิจกรรมหารายได้เพื่อใช้ในด าเนินการของคณะกรรมการ 

(3) เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานครจัดอยู่ใน
พื้นที่สีแดงเข้ม ท าให้เป็นอุปสรรคในการจัดประชุม เพื่อบรรยากาศในการประชุมและคณะกรรมการสามารถเข้าร่วม
ประชุมได้พร้อมเพรียงกัน จึงควรจัดประชุมนอกสถานที่ที่เหมาะสม ได้แก่ จังหวัดที่เปิดส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูเก็ต
และสมุย โดยต้องรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่กระจายไปทั่วประเทศคลี่คลายก่อน  

(4) ควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีคุณธรรม ได้ปฏิบัติจริง ได้ลงพื้นที่ช่วยชุมชน คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย และอยู่รอดอย่าง
ยั่งยืน  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 
  เน่ืองด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ รับพระมหากรุณาธิ คุณ 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์  
2) ศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยา 3)  ศาสตราจารย์.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล เพื่อเป็นการแสดง
ความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการ ได้สั่งท าของที่ระลึก โดยส ารองจ่าย จ านวน 
10,500 บาท (หน่ึงหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา ในการประชุม คร้ังที่ 1/2564 วันจันทรท์ี่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณคณะกรรมการ จ านวน 10,500 บาท และค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 
จ านวน 3,012 บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

  6.1 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป 
สรุปเร่ือง 

ที่ประชุมได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คร้ังที่  2/2564 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. โดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เพื่อความเหมาะสมอีกคร้ัง 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน  ผู้บันทึกการประชุม 
  และพิมพ์รายงานการประชุม 

 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว 
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕64  

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 

วาระท่ี 4.1 การด าเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  
 

สรุปเรื่อง 
 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ท้องถิ่น  ดังรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)  จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ท้องถิ่น ดังนี้
1. จัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู้ภัย COVID – 19

1.1 การช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา แบบทุนการศึกษาให้เปล่า 
1.2 การช่วยเหลือบุคลากร แบบให้กู้ยืมไม่คิดดอกเบ้ีย 
1.3 ทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลอืชุมชนและสาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น 

การจัดท าหน้ากากผ้าอนามัยเพื่อแจกให้ชุมชน โครงการแบ่งปันความอิ่มฯ บริจาคมูลนิธิคนตาบอด ฯลฯ 
2. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงนักศึกษาใหม่ 
จ านวน 9,772 ราย เป็นเงิน 13,571,800 บาท (สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท)
และในภาคเรียนที่ 2 อีก 4,085 ราย เป็นเงิน 5,473,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถว้น)              
รวมเป็นเงิน 19,044,800 บาท (สิบเก้าล้านสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาท)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน จัดตั้งกองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือ 
นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไป ที่ประสบภัย จากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่น การตรวจคัดกรองเชิงรุก, ศูนย์พักคอยส าหรับผู้ติดเชื้อไวรัสและอาสาสมัครฉีด
วัคซีนไอคอนสยาม

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการท าความ
สะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศ มาตรการป้องกัน covid19 ฉบับที่ 4 เพิ่มความถี่และความต่อเนือ่ง 
เพื่อลดการระบาดของโรค covid19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตและให้บริการเจลล้างมือ พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ 
แก่บุคลากรและนักศึกษา ณ บริเวณหน้าส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19 “กองทุนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สูภัย COVID–19” จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ แจกให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
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วันที่ 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการท าความสะอาดฆ่าเชื้อภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อฉีดพ่น และเช็ดท าความ
สะอาดพื้นที่สัมผัสทั้งหมด ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด าเนินการโดย 
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ฝ่ายอนามัย ส านักกิจการนักศึกษา งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
ส านักงานอธิการบดี และชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มา
ติดต่อราชการ บริเวณหน้าทางเข้ามหาวิทยาลยั ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ณ บริเวณทางเข้า - ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ศูนย์วิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกับ ส านักงานพื้นที่พิเศษ 7(อพท.7) ผลิตเจลเเอลกอฮอล์ 500 
ลิตร วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกับ ส านักงานพื้นที่พิเศษ 
7 (อพท.7) โดยมี รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ผลิตเจลเเอ
ลกอฮอล์ 500 ลิตร แจกให้ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวที่เมืองโบราณอู่ทอง
ทวารวดี จังหวัด สุพรรณบุรี

คณาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร อธิการบดี และสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการจัด
Campaign เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาด้านรายได้จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 โดยร่วมระดมทุน
ส่วนตัวจัดท า Campaign คูปองส่งต่อการแบ่งปันความอิ่มสู่พี่น้องจากเราชาวบ้านสมเด็จฯ
โดยคูปองเหล่านี้เราได้ให้ไว้กับ 3 ร้านค้า ได้แก่
1.ร้านป้าแก้ว ซอยอิสรภาพ 15
2.ร้านป้าต้อย ซอยอิสรภาพ 15
3.ร้านอาหารตามสั่ง ซอยอิสรภาพ 13
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โครงการร้านค้าและบริการ ระดมแม่บ้านท าความสะอาด เช็ดโต๊ะ เก้าอี้ กระจก ห้องน้ า ราวบันได ฯลฯ ฆ่าเชื้อ โรค                       
ณ โรงอาหาร อาคาร 1 ชั้น 2 และร้านค้าบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้ผู้ใช้บริการ 
ปลอดภัย ปลอดเช้ือจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ด้วยความเป็นห่วงนักศึกษาที่ไม่ได้กลับบ้านอยู่หอพักใกล้ๆมหาลัย และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ร่วม
สนับสนุนทุนทรัพย์ และวัตถุดิบมาให้นักศึกษา คณะครุศาสตร์
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ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ จ านวน 18 ชุด ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมอุปกรณ์เหยียบกดเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือแบบคานงัด” เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค ป้องกันการแพร่กระจายและการติดเชื้อโรคโคโรนา-19 ใน
บริเวณอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร มาร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ ณ อาคาร 6 ชั้น 1

โรงอาหาร มบส. ยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ปลอดภัย ปลอดเชื้อจากการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19
ชูมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดส าหรับลูกค้า 5 มาตรการหลัก ได้แก่
1. มี QR Code ไทยชนะ ให้สแกนก่อนเข้าและหลังการใช้บริการ
2. มาตรการความสะอาด ด้วยการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การท าความสะอาดโต๊ะโดยใช้แอลกอฮอล์ 70% ในการ
ท าความสะอาดหลังใช้ทุกครั้ง
3. การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าร้าน รวมทั้งจัดเตรียม Table shield ป้องกัน ส าหรับลูกค้าที่มาเกิน 1 ท่าน
4. มีมาตรการ Social Distancing การเว้นระยะห่าง โดยการ เว้นระยะคิวการซื้อ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับน่ังรับประทาน
อาหาร โดยรักษาระยะห่าง 1 - 2 เมตร
5. การใช้ความร้อนในการท าความสะอาดภาชนะ
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จัดท าเครื่องกดเจลแบบใช้เท้าเหยียบโดย อาจารย์วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทีมงานสโมสรครุศาสตร์ 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก chevron enjoy science เพื่อให้คณะครุศาสตร์น าไปใช้ ในการด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกัน COVID-19 ซึ่งด าเนินติดตั้งที่อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ จ านวน 30 ชุด

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใส่ใจและดูแลผู้ใช้บริการกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
Covid-19
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กิจกรรมจิตอาสา ท าดีด้วยหัวใจท าหน้ากากผ้า สู้ภัยโควิด
ณ อาคาร 1 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับสมัคร วันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2563
จ านวน 482 อัตรา
ค่าตอบแทน 3 เดือน เดือนละ 9,000 บาท
พื้นที่จ้างงาน จังหวัดกรุงเทพฯ, จังหวัดสมุทรสาคร, อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ส านักงานเขตธนบุรี ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีบุปผาราม ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเตรียมความพร้อมในมาตรการผ่อนปรนระยะที ่3 คลายล็อกดาวน์ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเน้นย้ าให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งการวัดอุณหภูมิร่างกาย 
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ลดการแออัด และมีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับลา้งมือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนับสนุนอุปกรณ์การท างานด้านการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-
19 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน หน้ากากอนามัย เจ
ลล้างมือ สบู่จากน้ าหมักชีวภาพ และแผ่นประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างถูกวิธี จ านวน 
1,000 ชุด

โดยสนับสนุนให้กับ
-ส านักงานเขตธนบุรี
-สน.บางยี่เรือ
-สน.บุปผาราม
-กองดุริยางค์ทหารเรือ
-ประชาชนรอบมหาวิทยาลัย
-ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน ในแขวงหิรัญรูจี ได้แก่ ชุมชนศรีภูมิ ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ ชุมชนหิรัญรูจี ชุมชนสามัคคีศรี
สุพรรณ ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ชุมชนประสานมิตร ชุมชนสี่แยกบ้านแขก และชุมชนวัด
ประดิษฐาราม 19



ส านักกิจการนักศึกษา น าโดย ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อ านวยการ ส านักกิจการนักศึกษา มอบหน้ากากอนามัยจ านวน 
101 ชิ้น ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อไว้ใช้ส าหรับการป้องกันเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) โดย ผู้แทนร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาอิสรภาพ 15 น าแอลกอฮอล์เจล 70% ขนาด 
500 มิลลิลิตร จ านวน 600 ขวด ราคาขวดละ 85 บาท มูลค่ารวม 51,000 บาท มอบแก่คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งจะมีการเปิดการเรียนการ
สอนในระยะเวลาอันใกล้นี้ และเพื่อความปลอดภัย ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 แก่คณาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมคณะผู้บริหาร 
ณ อาคาร 7 ชั้น 1
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ส านักกิจการนักศึกษา ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
"แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า" ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน ทุกชั้นปี

สาขาวิชาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิลปินชื่อดัง และบุคลากรทางการ
แพทย์ ส่งก าลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นภัยวิกฤตนี้ไป ด้วยบทเพลง “ประเทศไทยต้องชนะ”
โดยการถ่ายท าในครั้งนี้ใช้ทีมงานเพียง 3 คนและด าเนินการโดยรักษามาตรการความสะอาดอย่างเคร่งครัด
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ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดโครงการ “การให้ความช่วยเหลือเครือข่ายชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการ และหารือ
ร่วมกันเพื่อวางแผนการด าเนินงานช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัส Covid 19” น าโดย รศ.สายัณ พุธลา รองอธิการบดี 
เป็นประธานในการเปิดโครงการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้บริจาค เจล
แอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่ายชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ตัวแทนภาคประชาชนแขวงหิรัญรูจี เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหาร 
เพื่อมอบหนังสือแสดงความขอบคุณ คุณชวนพิศ สอนวิทย์ และผู้แทนประธานแขวงหิรัญรูจี (ตัวแทนภาคประชาชน
แขวงหิรัญรูจี) เข้าพบ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหาร 
เพื่อมอบหนังสือแสดงความขอบคุณ การช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่แขวงหิรัญรูจี ด้านมาตรการการป้องกัน
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เห็นชอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าหน้ากากผ้าพร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัยเด่น จากทุนวิจัยท้า
ทายไทย มบส. จัดพิมพ์ลวดลายบนหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายแก่อาจารย์ บุคลากร และ ประชาชนโดยรอบจ านวน 1,600 
ชิ้น โดยมี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ส่งมอบให้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน 
และประธานชุมชุมชน เป็นตัวแทนมารับมอบ รวมทั้งได้มี นโยบายปรับโครงการและกิจกรรมบางส่วนให้สอดรับกับ
สถานการณ์ COVID-19 โดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมบริจาคสมทบสร้างกุฏิสงฆ์วัดบางไส้ไ ก่และผู้เดือดร้อนทั่วไป                  
ที่ประสบภัย จากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19  จากเงินกองทุน BSRU สู้ภัย
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ตลาดออนไลน์ “เปิดท้าย บ้านสมเด็จฯ” 
ที่ตั้งใจท าขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านสมเด็จให้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปด้วยกัน
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 

4.2 สรุปรายรับ – รายจ่าย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายรับ – รายจ่าย บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
วันที่ 19 กรกฎาคม  – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลือ จ านวน 395,702.11 บาท (สามแสนเก้าหมื่น 
ห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) จงึน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม  
พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
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25



ว.ด.ป รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

ยอดยกมา - - ฿408,707.36
25/6/2564 ดอกเบ้ียรับ ฿506.75 - ฿409,214.11
19/7/2564 ค่าของแสดงความยนิดีกบัศาสตราจารย ์จ  านวน 3 ราย - ฿10,500.00 ฿398,714.11
19/7/2564 ค่าอาหารกลางวนัการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 - ฿3,012.00 ฿395,702.11

ว.ด.ป รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
ยอดยกมา - - ฿60,944.49

บัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย

บัญชีเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาฯ (เหรียญหยดน า้)
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
วาระท่ี 5.1 การร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

 
สรุปเรื่อง 
 

 ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิรวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ผ้าพระกฐิน ประจ าปี 2564 ให้คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือน าไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จ าพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดบางไส้ไก่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2564 เพ่ือสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ สามเณรที่จ าพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรม 
     
 

การด าเนินงาน 
 

 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 

 
วาระท่ี 5.2 โครงการหารายได้ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 26 ได้ก าหนดหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้  
 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
 2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษา ในมหาวิทยาลัย 
อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
     
 

การด าเนินงาน 
 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้น าเสนอวาระเพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกัน  
พิจารณาหาแนวทางในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 
 

วาระท่ี 5.3 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ได้ส ารองจ่ายเงินงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ค่าของที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดี จ านวน 3 ชิ้น จ านวน  7,850 บาท
 2. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว จ านวน 10,000 บาท 
 3. ค่าพวงหรีดงานศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว จ านวน 1,000 บาท 
      รวมทั้งสิ้น 18,850 บาท 
 จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/๒๕64 

 
วาระท่ี 6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจ าปี 
พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่สามของเดือน ดังนี้ 
 

 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี 

1/2564           วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
3/2564     วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2564 วันศุกร์ที่ 19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ ์
 

  จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
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