
สรุปมติท่ีประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗ 

วันจันทรท่ี ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

.................................. 

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นางสาวนันทิยา  สวางวุฒธิรรม  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๓. นางสุรียรัตน  วงศเสง่ียม  รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

     กรรมการ 

๔. นางศิริพร  กิจเก้ือกูล   เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๖. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๗. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

          ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 



 ๑๖. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๗. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๘. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๙. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๐. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

๒๒. นายสมชาย  ฟอนรําดี  ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

     กรรมการ 

๒๓. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๔. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๕. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

        ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการ 

 ๒. นายธงชัย  รักปทุม     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๓. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 



 ๕. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๖. นายภาคภูมิ นิยมวิทยพันธ   นิติกร ชํานาญการ 

 ๗. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 
   

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๔๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีภารกิจ และ 

นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เดินทางไปตางประเทศ ท่ีประชุมจึงมอบหมายให 

นางประกอบ  ลาภเกษร เปนประธานในการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานุการ แจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 
 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๕๗ 

  ขอเท็จจริง 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคัญในเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๕๗ ดังตอไปนี้ 

   ๑) การแขงขันกีฬา พัฒนศิลปเกมส ในวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ สถาบันบัณฑิต  

พัฒนศิลป(ศาลายา)  

   ๒) การแสดงดนตรีพ้ืนบานไทย – อินโดนีเซีย โดยคณะ Mawar Merah (กุหลาบแดงใน

วันที ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงละครวังหนา     

                     ๓)  โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ในกลุมประเทศ Gulf Cooperation Council 

(GCC)  ระหวางวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศโอมาน ประเทศกาตาร  

และประเทศคูเวต 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

  ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๒  ราย  ดังนี้ 

   ๑) นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรชํานาญการ 

   ๒) นายภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธุ  นิติกรชํานาญการ 

   มติสภาสถาบัน  อนุญาต 



ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

     มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และเพ่ิมขอความดังนี้ 

    หนา ๙ บรรทัดท่ี ๒๙ ใหเพ่ิมขอความ “แบบสอบถาม” หลังคําวา “ไดแก”   

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

   ขอเท็จจริง 

   ตามท่ีสภาสถาบันไดมอบหมายใหเลขานุการสภาสถาบัน ดําเนินงานตามมติ  การประชุมสภา

สถาบัน  ดังนั้นจึงนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบันครั้งท่ี                ๑/

๒๕๕๗ เพ่ือเปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล          

และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

  ๔.๑ รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้ง

อาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. .... 

   มติสภาสถาบัน ใหนํารางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติและ

หลักเกณฑในการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ 

พ.ศ. ....ไปปรับปรุงแกไข 
 

  ๔.๒ รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. .... 

   มติสภาสถาบัน ใหนํารางขอบงัคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถาบัน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  ไปปรบัปรุงแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   

  ๕.๑  การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

      มติสภาสถาบัน มอบหมายใหกรรมการสภาสถาบันผูทรง คุณวุฒิ  เปนกรรมการ              

สรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จํานวน ๓ คน คือ 

   ๑. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต 

   ๒. นายกําพล  วันทา 

   ๓. นายสมบัติ  แกวสุจริต 



 

                   ๕.๒  การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

        มติสภาสถาบัน มอบหมายใหกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ           

สรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด จํานวน ๓ คน คือ 

   ๑. นายจักรพรรดิ  วะทา 

   ๒. นายสด  แดงเอียด 

   ๓. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ 
 

  ๕.๓  การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒          ป

การศึกษา ๒๕๕๖  
                     

  ๕.๓.๑ การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒        

ปการศึกษา ๒๕๕๖ อนุมัติจบหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

         มติสภาสถาบัน อนุมัติปริญญาบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีผลยอนหลังตั้งแตวันท่ีอนุมัติจบหลักสูตร วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๒๗๕ คน ตาม

รายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
                    

  ๕.๓.๒  การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒         

ปการศึกษา ๒๕๕๖ อนุมัติจบหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

          มติสภาสถาบัน อนุมัติปริญญาบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒             ป

การศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีผลยอนหลังตั้งแตวันท่ีอนุมัติจบหลักสูตร วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๒๕ คน ตาม

รายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ     
   

  ๕.๔  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ในรอบ ๑ ป (วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖) 

  มติสภาสถาบัน 

  ๑. เห็นชอบรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ตามท่ีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเสนอ 

  ๒. ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนนายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปซ่ึงไมได

เปนขาราชการ จํานวน ๒ ข้ัน 
 

 

 



  ๕.๕  แผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ท่ีจะนําไปใชใน

การเสนอของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘) 

    มติสภาสถาบัน เห็นชอบแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.๒๕๕๕-

๒๕๕๙ (ท่ีจะนําไปใชในการเสนอของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘) ตามท่ีสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเสนอ 

  ๕.๖ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  

  ตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล กําหนดจัดประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗            

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ โดยมีเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังตอนี ้

  เรื่องท่ี ๑  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ 

การพิเศษ                      

  ๑)  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๕ ราย 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติ จํานวน ๒ ราย และใหปรับปรุง จํานวน ๓ ราย 
  

 ๒)  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน (แนะแนวการศึกษา) จาํนวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติ จํานวน ๑ ราย 
          

 ๓)  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

กลุมวิชาชีพเฉพาะคีตศิลปไทย จํานวน ๔ ราย 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติ จํานวน ๓ ราย ไมอนุมัติ จํานวน ๑ ราย 
       

 ๔)  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จํานวน ๓ ราย 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติ จํานวน ๓ ราย ใหปรบัปรุง จํานวน ๑ ราย 
             

 ๕)  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน  ใหปรับปรุง จํานวน ๑ ราย 
       



 ๖)  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย (ละคร) จํานวน ๘ ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติ จํานวน ๘ ราย 
       

 ๗)  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน ๕ ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติ จํานวน ๑ ราย ใหปรบัปรุง จํานวน ๓ ราย และไมอนุมัติ 

จํานวน ๑ ราย   
 

 ๘)  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน ๕ ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติ จํานวน ๓ ราย ใหปรบัปรุง จํานวน ๒ ราย   
         

  เรื่องท่ี ๒  การขอโอนมาปฏิบัติราชการหนวยงานสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรับโอน จํานวน ๑ ราย 
     

  เรื่องท่ี ๓   การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวยซ่ึงเปนผูผานการ 

ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู  จํานวน ๓ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งขาราชการครูและบุบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู

ผูชวยซ่ึงเปนผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู  จํานวน ๓ 

ราย 
 

 เรื่องท่ี ๔  การขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากตําแหนงรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนตําแหนงคร ู

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบการขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาจากตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา เปนตําแหนงครู 
 

           เรื่องท่ี ๕  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงบุคลากรทาง   

การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารง

ตําแหนงบุคลากรทาง   การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 



 

           เรื่องท่ี ๖     อุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออก (นายหริรักษ สุขศิริวัฒน) 

       มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหปลดออกนายนายหริรักษ สุขศิริวัฒน และใหสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ 
   

  เรื่องท่ี ๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรง (นางจุฑามาศ  ดุษณี) 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหปลดออกนางจุฑามาศ  ดุษณี 

     เรื่องท่ี ๘ การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดจากสวนราชการอ่ืน 

   มติสภาสถาบัน  อนุญาตใหใชบัญชีผูสอบแขงขันไดจากสวนราชการอ่ืน 
   

     เรื่องท่ี ๙   การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ตําแหนง

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขา

รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จํานวน ๑ ราย 
 

  ๕.๗  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหดํารงตําแหนง 

รองศาสตราจารยเปนกรณีพิเศษ 

      มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนางชโลมใจ กลั่นรอด ตําแหนงครู วิทยฐานะครู

เชี่ยวชาญ ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทําหนังสือหารือกับสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองรายงานการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย หรือรอง

ศาสตราจารย มายังสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือไม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

    ๖.๑ การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒         

ปการศึกษา ๒๕๕๖ อนุมัติจบหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติปริญญาบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

โดยมีผลยอนหลังตั้งแตวันท่ีอนุมัติจบหลักสูตร วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๖๘ คน ตามรายชื่อท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 

 



  นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  ไดขอปรึกษาท่ีประชุมถึงเรื่องการขอพระราชทานปริญญาบัตร

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ซ่ึงมีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ประมาณ ๕๐๐ คน 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทําเรื่องขอพระราชทานปริญญาบัตร     

    

เลิกประชุม  เวลา ๑๗.๓๐ น. 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนภิา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


