


           รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕6๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.๒๕61  มีมติในประเด็นส าคัญตํางๆ ดังนี้ 

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

อนุมัติงบประมาณรายจํายจากเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อนุมัติแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์  เป็นคณบดี                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ.2565 

การถอดถอนและแต่งต้ังรองอธิการบดี 

     1) อนุมัติถอดถอน รองศาสตราจารย์ ดร .วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล                
พ๎นจากต าแหนํงรองอธิการบดี ตั้งแตํวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 
     2) อนุมั ติถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต              
พ๎นจากต าแหนํงรองอธิการบดี ตั้งแตํวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561      
     3) อนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด                 
ด ารงต าแหนํงรองอธิการบดี ตั้งแตํวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต๎นไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 

     1) เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร และให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
     2) อนุมัติให้ความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร เพื่อการเผยแพรํ
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ (TQR) 

ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร 

อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียนที่ 2            
ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 – 7 รวมจ านวน 1,841 คน 



การพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2560 - 2561 

อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน 3 ทําน ดังนี ้
     1) นายเรืองยศ พิมพ์ทอง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
     2) พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
     3) พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

อนุมัติแต่งต้ัง 
     1) อาจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแตํ
วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2561 
     2) อาจารย์ ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์ ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ตั้งแตํวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2561 
     3) อาจารย์ ดร.อาทิตยา สามณฑา ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ตั้งแตํวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2561 
     4) อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตั้งแตํวันท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 

รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 รับทราบ ผลการรับสมัครนักศึกษาใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2561     

การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เห็นชอบให้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ฉบับปี พ.ศ.2560 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร  

การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร 



                   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์และนักศึกษาที่ได๎รับรางวัลประเภทตํางๆ ดังน้ี 

          1) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได๎รับโลํเชิดชูเกียรติ สุดยอดผู๎น านักบริหาร
แหํงปี 2561 ด๎านสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัยทางวิชาการ Thailand Leader Awards 2018 โดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน                   
แหํงประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และได๎รับรางวัลผู๎สํงเสริมการศึกษาดีเดํน จากงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แหํงชาติ                  
รางวัลพิฆเนศวร ครั้งท่ี 6 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
          2) อาจารย์กัมปนาท คูศิริรัตน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎รับรางวัลน าเสนอ
ผลงานวิจัยดีเดํนแบบปากเปลํา ในการประชุมวิชาการระดับชาติไอซีทีศิลปากรวิชาการ 2561 เรื่องการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ                   
เพื่อน าเสนอข๎อมูลการใช๎ปุ๋ยชีวภาพเชิงพาณิชย์ 
          3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได๎รับการคัดเลือกเข๎ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรและโลํเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเดํน ประจ าปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันสตรีไทย ประจ าปี 2561 
ณ ห๎องรอยัลจูบิลลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 
          4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาธิป เผ่าพันธุ์ อาจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์ อาจารย์วงศ์วสันต์  
วสันตสุรีย์ อาจารย์สุธี  จันทร์ศรี และอาจารย์สุรพงษ์ บ้านไกรทอง อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการดนตรี เป็นผู๎ควบคุมและฝึกซ๎อมนักศึกษา 
โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะแกํเยาวชน ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 เน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 
82 ปี  
          5) นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี ได๎รับรางวัลเหรียญทองประเภทตํางๆ โครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนา
ทักษะแกํเยาวชน ระดับชาติ ครั้ง 4 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี 
          6) นายขวัญชัย  มีทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ป)ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแขํงขันร๎อยกรองรางวัลโลํพระราชทานสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งท่ี 17 ประจ าปี พ.ศ.2561                    
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดมวยการกุศล  
“ศึกเพชรหนุ่มน้อย” เชิดชูเกียรติ ๑๕๐ปี  สมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ชํวง บุนนาค)  มหาบุรุษรัตโนดม ผู๎ส าเร็จ
ราชการแผํนดิน พร๎อมหาเงินรายได๎มอบทุนการศึกษาให๎แกํนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ สนามมวยลุมพินี 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการสํงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย                
คร้ังที่ 6/2561 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห๎องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี    
ศรสีุริยวงศ ์เพื่อประชุมหาแนวทางการด าเนินงานเพื่อสํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสํงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และรํวมเป็นพลังขับเคลื่อนและให๎การสนับสนุน ให๎ค าปรึกษา 
และข๎อเสนอแนะแกํมหาวิทยาลัย เพื่อให๎ด าเนินภารกิจได๎บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 



วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ท าบุญถวายภัตตาหารเพลแดํพระสงฆ์                
เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ “ไพลินมณีศรีเกษียณ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี   
ถวายภัตตาหารเพล พร๎อมด๎วยคณะผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู๎เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 ณ อาคาร 11 ช้ัน 9 และ
ในชํวงเย็น เวลา 16.30 น. มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดํคณาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 “ไพลินมณีศรี
เกษียณ” จ านวน 6 ทําน ณ หอประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

“ ”



ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 

         *********************** 

          ดร.สุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยวํา เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
กกอ. มีมติเห็นชอบและให๎เผยแพรํหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF) รวมทั้งยังได๎รับการ
รับรองตามระบบคุณภาพของสากลและของสภา
วิชาชีพในระดับดีมาก โดยมีจ านวน 37 หลักสูตร                 
จากสถาบันอุดมศึกษา 13 แหํง ดังนี้ ม.หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) 
ได๎ รั บการรับรองจากสภาเทคนิ คการแพทย์                   
ม.ขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
กายภาพบ าบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
รับรองจากสภากายภาพบ าบัด ม.นวมินทราธิราช 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหมํ 
พ.ศ.2554) รับรองจาก WFME (World Federation for 
Medical Education)  ม .คริ ส เ ตี ยน หลั กสู ตร                  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภายภาพบ าบัด (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) รับรองจากสภากายภาพบ าบัด 
          ม.อุบลราชธานี หลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) รับรองจาก
สภาเภสัชกรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจากสภาการ
พยาบาล  ม .ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ  หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) รับรองจาก WFME และ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรํวม) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) รับรองจาก WFME 
ม.นครพนม (วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนครพนม) 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554) รับรองจากสภาการพยาบาล ม.สยาม 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
รับรองจากสภาเภสัชกรรม 
           
 

          มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจากสภา
เทคนิคการแพทย์  ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตร                    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจาก                      
สภาเทคนิคการแพทย์  ม.เทคโนโลยี สุรนารี 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) รับรองจาก WFME ม.รังสิต หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจากสภา
เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561) รับรองจากสภาเภสัชกรรม หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ได๎รับการรับรอง
จากสภาเภสัชกรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) รับรองจาก
สภาการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา/ปรับปรุง พ.ศ.2561) 
รับรองจากสภาการพยาบาล 
          และ ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) รับรองจาก 
WFME หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2558) รับรองจาก AACSB (Association to 
Advance Collegiate Schools of Business)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2558) รับรองจาก AACSB หลักสูตรบัญชี
บัณฑิ ต  (หลั กสู ตรภาษาอั งกฤษ /ปรับปรุ ง 
พ.ศ .2558) รั บรองจาก AACSB หลั กสู ตร
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ปรับปรุง 
พ.ศ.2558) รั บรองจาก AACSB หลั กสู ตร                
ควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบ                 
บูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) รับรอง
จาก AACSB หลักสูตรควบบัญชีมหาบัณฑิต  
 
 

สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ .ศ .2556) รั บรองจาก AACSB 
หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ก า รบ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น  ( ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง 
พ.ศ.2556) รับรองจาก AACSB หลักสูตรควบ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) รับรอง
จาก AACSB หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) รับรองจาก AACSB 
          หลั ก สู ต รบริ ห า รธุ ร กิ จ มหาบั ณฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ได๎รับการรับรอง
จาก AACSB หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) รับรองจาก AACSB (หลักสูตร
นานาชาติ/ปรับปรุง พ.ศ.2558) รับรองจาก 
AACSB หลั กสู ตร วิ ทยา ศาสตรมหาบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ .2559)  รั บรองจาก AACSB หลักสู ตร                    
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
รั บรองจาก  AACSB หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ/
ปรับปรุ ง พ .ศ .2559) รับรองจาก AACSB 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ธุ รกิ จสากล (หลักสูตรนานาชาติ /ปรับปรุ ง 
พ.ศ.2559) รับรองจาก AACSB และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาต/ิปรับปรุง พ.ศ.2556) ได๎รับการรับรอง
จาก AACSB ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จะน ารายชื่อหลักสูตรทั้งหมด
ประกาศขึ้นเว็บไซต์ สกอ. ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให๎
ประชาชนรับทราบวํา ประเทศไทยมีการจัด
การศึกษาได๎ดีมีคุณภาพเทียบเทําสากล 
 



  

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาคาร 100 ปี ศรีสุรยิวงศ์  ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑  ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐ 
โทร.  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ตํอ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑   
http://uc.bsru.ac.th 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา เข๎ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และส านัก/สถาบัน/ศูนย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี
นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย             
ตํอคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด๎วย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ประธานกรรมการ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.
สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก กรรมการ 4) อาจารย์อภิญญา หนูมี กรรมการและ
เลขานุการ ผลการประเมินคะแนนอยูํในระดับดี (4.50) โดยคณะกรรมการได๎ให๎ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาการด าเนินงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยให๎ดียิ่งข้ึนตํอไป ณ ห๎องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ อาคาร 6 ช้ัน 5  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหนํวยงานตํางๆ ในชํวงไตรมาส ท่ี 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2561 
ของหนํวยงานระดับส านัก/ศูนย์/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของหนํวยงาน 
และน าข๎อมูลของหนํวยงานเสนอตํอสภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตํอไป  


