
๑ 
 

สรุปมติท่ีประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๖ 

วันศุกรท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชุมช้ัน ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี (ศาลายา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารย  วิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นายปรีชา  กันธยิะ   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางสุรียรัตน  วงศเสง่ียม  รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

     กรรมการ 

๕. นางวราภรณ  สีหนาท   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรรมการ 

 ๖. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๗. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

           ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๗. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีสถาบัณฑิตพัฒนศิลป ฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 



๒ 
 

 ๑๘. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชยั สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

๒๐. นายสมชาย  ฟอนรําดี  ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

     กรรมการ 

๒๑. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๒. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ ์ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๓. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

        ๑. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

๒. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายภาธร  ศรีกรานนท     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๓. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๔. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 ๕. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

 ๖. นายมานิต  เอกสุวรรณ   นิติกรปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๔๐ น. 

  ศาสตราจารย วิษณุ  เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานุการ แจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 



๓ 
 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีงานกิจกรรมสําคัญในเดือนตุลาคม – พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 

ดังตอไปนี้ 

  ๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และสถาบันศิลปะกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดจัดโครงการ

พัฒนาความรวมมือและเชื่อมโยงดานศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๓. พิธีคํานับครู เงาะ –รจนา นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ คณะศิลปศึกษา และคณะศิลปนาฏดุริยางค 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หองปฏิบัติการโขน สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป 

  ๔. คณะผูบริหาร และอาจารย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมถวายพระพรสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอใหทรงหายจากอาการพระประชวรและพระวรกายแข็งแรง ณ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

  ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุมสภาสถาบัน 

  ๑.  ขอเท็จจริง 

   ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๖  ราย  ดังนี้ 

  ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารย  ศุภชยั  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปะนาฎดุริยางค 

  ๓. นายเดน  หวานจริง  คณบดีคณะศิลปะวิจิตร 

  ๔. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

  ๕. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

  ๖. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิติกรปฏิบัติการ 

   มติสภาสถาบัน  อนุญาต และใหถือเปนหลักการวา รองอธิการบดีทุกฝาย และคณะทุก

คณะเขารวมประชุมไดโดยไมตองขออนุญาต สวนคนอ่ืน ๆ ตองขออนุญาต 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 

   มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 



๔ 
 

  ประธาน  ไดเสนอท่ีประชุมวา สมควรนําเอาระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ ๕.๑ การ

คัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ข้ึนมาพิจารณากอน 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

  ๕.๑ การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแตงตั้ง  นายทูลทองใจ  ซ่ึงรัมย เปนผูอํานวยการวิทยาลัย

นาฏศิลปนครราชสีมา และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะขอสภาสถาบัน 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะ

ขอสภาสถาบัน ตามท่ีเลขานุการสภาสถาบันเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
   

  ๔.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนการบริหารจัดการศึกษา สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบและเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนการ

บริหารจัดการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

  ๕.๒ แผนบริหารความเส่ียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบและเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

ปการศึกษา ๒๕๕๖ ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภา

สถาบัน ไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป 
    

  ๕.๓  ปรับปรุงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
   

  ๕.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

   มติสภาสถาบัน  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี  

ปการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 



๕ 
 

  ๑. นายจักรพรรดิ  วะทา      ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล     กรรมการ 

  ๓. นางประกอบ  ลาภเกษร     กรรมการ 

  ๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 

  ๕. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

  ๖. นางสาวอุษาภรณ บุญเรือง     เลขานุการ 
 

  ๕.๕ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๘/

๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  

  เรื่องท่ี ๑  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย ซ่ึงเปนผูผาน

การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหดํารงตําแหนงครู จํานวน ๓ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู จํานวน ๓ ราย 

ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 

   เรื่องท่ี ๒ การขอโอนยายปฏิบัติราชการหนวยงานสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

จํานวน ๒ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติการขอโอนยายปฏิบัติราชการหนวยงานสังกัด

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน ๒ ราย ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
   

  เรื่องท่ี ๓  การขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากตําแหนงรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนตําแหนงคร ู

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ ดังนี้ 

   ๑. ปรับปรุงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ              

เลขท่ีตําแหนง ๔๒๐ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เปนตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง ๔๒๐ 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

   ๒. ใหนางธีรารัตน  ลีลาเลิศสรุะกุล ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรอง

ผูอํานวยการชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง ๔๒๐ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ใหดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญ

การ เลขท่ีตําแหนง ๔๒๐ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 
   

  เรื่องท่ี ๔  การขอบรรจุผูสอบแขงขันได เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)              

(ประเภทวิชาการ) 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติตามขอ ๑. (๒) และขอ ๒. (๒) ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

เสนอ 



๖ 
 

   เรื่องท่ี ๕  การขอเปดสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปดสอบแขงขันเพ่ือ

บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงเลขท่ีวางดังกลาว ตําแหนง ครูผูชวย คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขานาฏศิลปไทย (ละครนาง)  
   

  ๕.๖ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๙/

๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

  เรื่องท่ี ๑ การขอโอนยายปฏิบัติราชการหนวยงานสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

จํานวน ๔ ราย   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติการขอโอนยายปฏิบัติราชการหนวยงานสังกัด

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน ๔ ราย ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ   
 

  เรื่องท่ี ๒ การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ซ่ึงเปนผูผาน

การประเมินการเตรียม  ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนงครู จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนางนฤมล  ดวงติ๊บ ตําแหนงครูผูชวย ดํารงตําแหนง

ครู ในตําแหนงเลขท่ีและหนวยงานเดิม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  เรื่องท่ี ๓  การตัดโอนตําแหนงและยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหใหนางสาวศุภราศี  พันธุผล นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง ๒๒ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ยายไปดํารงตําแหนงนิติ

กรปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง ๒๒ ฝายนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเส 
 

เรื่องท่ี ๔    การขอเปดสอบแขงขัน  เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการเปด

สอบแขงขัน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตําแหนงครู

ผูชวย จํานวน ๓ อัตรา ตามรายบัญชีรายละเอียดแนบทาย 
 

  เรื่องท่ี ๕  การขอบรรจุผูสอบแขงขันได เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘  ค. (๒) 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ ดังนี้ 

   ๑. เรียกบรรจุผูสอบแขงขันได ลําดับท่ี ๕  นางนนทนี  สินธไุสย  



๗ 
 

   ๒. ถาผูสอบแขงขันได ลําดับท่ี ๕  สละสิทธิ์ไมประสงคจะบรรจุเขารับราชการในตําแหนง

ท่ีสอบแขงขันไดนั้น ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขอเรียกผูสอบแขงขันไดลําดับท่ี ๖ ซ่ึงเปนผูสอบแขงขันไดในลําดับ

ตอไปแทน 

  เรื่องท่ี ๖ ขาราชการครูตองโทษความอาญา 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนายสมปอง นกนอย ตําแหนงครู วิทยฐานะ 

ครูชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง ๓๕๒ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหออกจากราชการ ตามท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  เรื่องท่ี ๗  นายหริรักษ  สุขศิริวัฒน ขาราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนายหริรักษ  สุขศิริวัฒน ตําแหนงครู อันดับ  

คศ.๑ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ไดรับโทษทางวินัย โดยปลดออกจากราชการ  เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ

เหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ   
 

  เรื่องท่ี ๘  นางธารทิพย  ทองคําพันธ ขาราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองถูกกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนางธารทิพย ทองคําพันธ ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครู

ชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ไดรับโทษทางวินัย โดยปลดออกจากราชการ  เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุ

ทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ   

  เรื่องท่ี ๙  การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณาจารย  และ

ลูกจางประจํา ครั้งท่ี  ๒ (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖) 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  คณาจารย  และลูกจางประจํา ครั้งท่ี  ๒ (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖) ขอ ๑ ถึงขอ ๔ ตามท่ีสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเพ่ือทราบ 

  ๖.๑ รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินทุนวิจัยและงานสรางสรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

 



๘ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๗.๑ ตําแหนงกรรมการสภาสถาบันท่ีวางลง 

   มติสภาสถาบัน  มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันท่ี

วางท้ัง ๓ ตําแหนง  
 

  ๗.๒  แผนปฏิบัติการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๗  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแผนปฏิทินการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ตามท่ีเลขานุการสภาสถาบันเสนอ 
 

  ๗.๓  การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

  เรื่องท่ี ๑.  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  เปนกรณีพิเศษ 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้งนายคํานึง  สุขเกษม  ตําแหนงครู  วิทย

ฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  เลขท่ีตําแหนง ๕๕๙  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ศาสตราจารย  ตั้งแตวันท่ีไมกอนวันท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดรับคําขอและผลงานทาง

วิชาการ ครบถวนสมบูรณ  เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

  เรื่องท่ี ๒  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  และรองศาสตราจารย  

   มติสภาสถาบัน   

   ๑. ไมอนุมัติใหนายสหวัฒน  ปลื้มปรีชา ผานการประเมิน ตามผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

   ๒. เห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้ง  นางปราณโสมยช  เลปาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  

เลขท่ีตําแหนง ๔๐  คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยตั้งแตวันท่ีไมกอน

วันท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดรับคําขอและผลงานทางวิชาการ ครบถวนสมบูรณ  เม่ือวันท่ี ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๗.๕๐ น. 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


