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สรุปมติท่ีประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุมช้ัน ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี (ศาลายา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นายบวรเวท   รุงรุจี   ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางสุรียรัตน  วงศเสง่ียม  รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

     กรรมการ 

๕. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

     สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๗. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๘. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

          ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 



๒ 
 
 ๑๔. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๖. นางกษมา  ประสงคเจรญิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

๑๘. นายสมชาย  ฟอนรําดี  ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

     กรรมการ 

๑๙. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๐. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๑. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

        ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการ 

 ๒. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายสมบัติ  แกวสุจริต   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๘. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๓. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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 ๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๕. นายภาคภูมิ นิยมวิทยพันธ   นิติกร ชํานาญการ 

 ๖. นายธนพรรธน  ตายคํา   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน   

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๔๐ น. 

  ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานุการ แจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑.๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

ประจาํป ๒๕๕๖ 

  ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก

กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิด

ชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

    ๑. มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)  พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ  

    ๒. มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)   นายธงชัย  รักปทุม 

     ๓. มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)   นางประกอบ  ลาภเกสร 

     ๔. ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)   นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน 

  นอกจากนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดดําเนินการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ ราย คือ นางประพิน  อันวาเบค 

เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับคือ ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)  

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๒.๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งราชบัณฑิต 

  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งราชบัณฑิต มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

แตงตั้ง ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม เปนราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร สาขานิติศาสตร สํานัก

ธรรมศาสตรและการเมือง ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ  

๑.๒.๒  ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันฯ ซ่ึงเลือกจากผูอํานวยการวิทยาลัย 

ดวยนางสมบัติ กุลางกูร ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป และนายชิน เจริญสุข ผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ครบวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย จึงทําใหคณะกรรมการสภา
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สถาบันฯ ในสวนของผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยวางลง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดดําเนินการคัดเลือก

กรรมการสภาสถาบันจากผูแทนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยแทนตําแหนงท่ีวางลง ในวันจันทรท่ี ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ ผลปรากฏดังนี้ 

   ๑) นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

   ๒) นางกษมา  ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ  

๑.๒.๓  ผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันฯ ซ่ึงเลือกจากกรรมการสภาคณาจารย 

  ดวย ดร.ธีรารัตน  ลีลาเลิศสุระกุล ประธานกรรมการสภาคณาจารยและบุคลากร (ผูแทนจาก

บุคลากรทางการศึกษา) ไดลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการสภาคณาจารยและบุคลากรเนื่องจากไดรับ

การแตงตั้งเปนผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๖ 

เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงทําใหตําแหนงประธานกรรมการสภาคณาจารยและบุคลากรวางลง ตามขอ ๘ 

แหงขอบังคับสภาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยสภาคณาจารยและบุคลาการ พ.ศ.๒๕๕๑ และสภาคณาจารยและ

บุคลากร ไดดําเนินการคัดเลือกประธานกรรมการสภาคณาจารยและบุคลากรแทนตําแหนงท่ีวางลง ในการ

ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ผลปรากฏ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา  

สายทองคํา ไดรับการคัดเลือก 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ  

๑.๒.๔  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคัญในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๗  

ดังตอไปนี้ 

  ๑ .  สวดสดุดี ทํานองสรภัญญะ เนื่องในอภิลักขิตสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา      

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุยเดชมหาราชเนื่องในวันเฉลิม  พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  ๕  ธันวา

มหาราช โดยนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมวันท่ี  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธี       

ทองสนามหลวง 

  ๒. 1 6เฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุยเดชมหาราชเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 1 6 ณ ลานประติมากรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ถนนราชินี 

1 6๓. 1 6โครงการนิทรรศการศิลปกรรมไทย-ญ่ีปุน ระหวางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและ              

คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยโทยามะ ณ เมืองโทยามะ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันท่ี ๔ – ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๕ โดยคณะผูบริหารและบุคลลากรเดินทางไปรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัด

นิทรรศการศิลปกรรมไทย – ญ่ีปุน ระหวางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและคณะศิลปะและการออกแบบ
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มหาวิทยาลัยโทยามะ ณ เมืองโทยามะ ประเทศญ่ีปุน และรวมเปดพิธีเปดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมไทย-

ญ่ีปุน ระหวางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยโทยามะ ณ คณะศิลปะ

และการออกแบบมหาวิทยาลัยโทยามะ เมืองโทยามะ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันท่ี ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  ๔. พิธีสมโภชนพระบรมสารีริกธาตุ และเจริญพระพุทธมนตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชเพ่ือความเปนสิริมงคล และความผาสุกของสังคมไทยเรื่อง 

ละครนอก สังขทอง ตอนหาปลา16  วันท่ี16 ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  ณ วัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 

  ๕. 16สวดอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

16  ๖. 1 6พิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวโดย 

ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการ ฯลฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปรวม  วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระ

บวรราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ณ โรงละครแหงชาติ ในวันอังคารท่ี ๗ มกราคม 

๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. 

  ๗. การแสดงนาฏศิลปไทยพิธีกลาวคําอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน ประจําป ๒๕๕๗ การแสดง

สรางสรรค ชุดขวัญขาว  ในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนยวัฒนธรรมจีนประจําประเทศ

ไทย ถนนวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 

  ๘. การแสดงนาฏศิลปไทยในงานเทศกาลตรุษจีนไชนาทาวนเยาวราช ประจําป ๒๕๕๗            

การแสดงรําถวายพระพร ชุด กินรีรอน วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ถนนเยาวราช บริเวณ

ซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ วงเวียนโอเดียน 

  ๙. การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติครั้งท่ี ๙ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

กระทรวงวัฒนธรรมชิงเงินรางวัลกวา ๕๕๕,๐๐๐ บาท 

   ระดับอายุไมเกิน ๘   ป       ระดับอายุ      ๙-๑๒   ป 

   ระดับอายุ      ๑๓-๑๖ ป    ระดับอายุ      ๑๗-๒๐ ป 

   ระดับอายุ      ๒๑-๒๕ ป 

กําหนดสงผลงาน ๑๗ - ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ประกาศผลการตัดสิน วันท่ี ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ แสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ระหวางวันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๕๗ 

  นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  ไดแจงท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา การประกวดศิลปวัฒนธรรมไทยใน

รายการ “คนไทยข้ันเทพ” รางวัลชนะเลิศท่ี ๑ ท่ี ๒ และท่ี ๓ สวนใหญเปนเด็กจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

เกือบท้ังหมด 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 



๖ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

            ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๒  ราย  ดังนี ้

๑. นายภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธุ  นิติกร ชํานาญการ 

๑. นายธนพรรธน  ตายคํา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

  มติสภาสถาบัน อนุญาต 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

  มติสภาสถาบัน รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

    ตามท่ีสภาสถาบันไดมอบหมายใหเลขานุการสภาสถาบัน  ดําเนินงานตามมติการประชุม

สภาสถาบัน  ดังนั้นจึงนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบันครั้งท่ี ๘/

๒๕๕๖ เพ่ือเปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

พัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของ

สภาสถาบัน ตามท่ีเลขานุการสภาสถาบันเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
   

  รายงานความกาวหนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป 

  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีไดดําเนินการประชุม จํานวน  ๔ ครั้ง 

ไดแก ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๗         

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  และครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗       

โดยไดกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเพ่ือเลื่อนข้ัน

เงินเดือนของอธิการบดีซ่ึงไมไดเปนขาราชการ และปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียบรอยแลว 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ  
 

 

 

 

 



๗ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   

๕.๑  การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๑  

ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ดวยในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากคณะศิลปวิจิตร ๑ คน และคณะศิลปศึกษา ๑๕ คน รวมท้ังหมดจํานวน ๑๖ คน ท่ีไดรับการอนุมัติการจบ

หลักสูตรเม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ทางสถาบันฯ จะตองนํารายชื่อนักศึกษาท้ัง  ๑๖ คน เขาเสนอตอ

คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเพ่ือพิจารณาตอไป 

   มติสภาสถาบัน อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี ๑ ป

การศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑๖ คน ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ     
 

  ๕.๒  การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี ๑         

ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ดวยในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย จากคณะศิลปนาฏดุริยางค จํานวน ๒ คน  ท่ีไดรับการอนุมัติ

การจบหลักสูตรเม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงทางสถาบันฯ จะตองนํารายชื่อนักศึกษา เขาเสนอตอ

คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พิจารณาตอไป 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนท่ี ๑            

ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒ คน ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  ๕.๓  รายงานประจําป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

  เพ่ือใหสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีการกํากับดูแล ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการ

ของสถาบัน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (๑) (๑๒) 

และ (๑๓) กําหนดไว โดยอธิการบดีตองบริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับของทางราชการและของสถาบัน รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน และตองเสนอแผน

ดําเนินงานและงบประมาณประจําป ตลอดจนรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ ของสถาบันตอสภา

สถาบัน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ (๑) และ (๖) 

กําหนดไว 

  การเสนอรายงานประจําป ๒๕๕๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนการรายงานการดําเนินงาน

เก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ ของสถาบันเพ่ือใหสภาสถาบันไดรับทราบ และขอรับขอแนะนําจากสภาสถาบันเพ่ือ

นําไปปรบัปรุงการบริหารกิจการของสถาบันใหบรรลุนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบันตอไป  



๘ 
 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 
 

  ๕.๔  สรุปผลการประเมินแผนกลยุทธการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

  เพ่ือใหสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีการกํากับดูแลกิจการของสถาบัน ตามอํานาจหนาท่ีท่ี

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (๑) (๑๒) และ (๑๓) กําหนดไว รวมท้ังเพ่ือ

ผลักดันใหสถาบันดําเนินการไปตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงใหความสําคัญตอการดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายตามยุทธศาสตรของสถาบัน และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ระดับอุดมศึกษา องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑมาตรฐานขอ ๗ มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา และ

เกณฑมาตรฐานขอ ๘ มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน

กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธการพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร ๗ 

เปาประสงค ๑๓ ตัวชี้วัดของเปาประสงค  ๒๗ กลยุทธ ๓๗ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ซ่ึงสรุปผลไดดังนี้  

  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของเปาประสงค ท้ังหมด ๑๓ ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย          

๑๑ ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย ๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดของกลยุทธ ท้ังหมด ๓๗ ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย ๓๐ 

ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย ๗ ตัวชี้วัด  

  มติสภาสถาบัน รับทราบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน

ไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 

  ๕.๕  รางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ท่ี ๑๙/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีผูทรงคุณวุฒิจาก

บุคคลภายนอกเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ซ่ึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเห็นควรเพ่ิมผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู

หลากหลายจากบุคคลภายนอกรวมเปนกรรมการ และยังมีหัวหนาฝายท่ีจะตองรับผิดชอบและเก่ียวของกับ

กระบวนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมท้ังปรับเปลี่ยนตําแหนงของ



๙ 
 
คณะกรรมการใหเหมาะสมและครอบคลุมยิ่งข้ึน ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจึงขอปรับปรุงคณะกรรมการ

กลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๕.๖  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ

แตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. .... 

  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและ

วิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ เพ่ือใหเปนไปความในมาตรา ๔๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจึงไดยกรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. ....  

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ

และวิธีการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. ....  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใน 

ขอ ๔ ใหตัดคําวา “และผูสอนในสถาบัน” ออก 

  ๕.๗  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ  

และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. .... 

  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และ

ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. .... เพ่ือเปนไปความในมาตรา ๔๖ วรรคสองและมาตรา ๔๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงไดยกรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ว าด วย คุณสมบัติ และหลักเกณฑ ในการแต ง ตั้ งอาจารย พิ เศษ  ผู ช วยศาสตราจารย พิ เศษ  

รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ....  

  มติสภาสถาบัน ใหนํารางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และ

ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. .... ไปปรับปรุง  

  ๕.๘  รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

  คณะกรรมการบริหารรายไดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือ

วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมความในขอ ๔ แหงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวย

คาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหเพ่ิมเติมการเรียกเก็บ



๑๐ 
 
คาธรรมเนียมในการทํากิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอ ๔.๑๗ คาธรรมเนียมในการทํากิจกรรมนักศึกษา 

ภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท เนื่องจากระเบียบดังกลาวยังไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการทํากิจกรรมนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้ เนื่องจากขอ ๔ แหงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคาบํารุงการศึกษา และ

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการพิมพตนฉบับเรียงตัวเลขหัวขอผิด จึงไดดําเนินการ

แกไขการเรียงตัวเลขหัวขอของ ขอ ๔ แหงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคาบํารุงการศึกษา และ

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจึงไดยกรางระเบียบ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ....  

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคาบํารุงการศึกษา และ

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ  โดยในขอ 

๔ ใหตัดคําวา “ในลักษณะเหมาจายเปนรายครั้ง” ออก 

  ๕.๙  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

  โดย ท่ีข อบั ง คับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ว าด วยคณะกรรมการประจํ าวิทยาลั ย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไมไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ไว จึงเห็นสมควรแกไข

เพ่ิมเติมขอบังคับดังกลาว โดยเพ่ิมเติมอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปจึงไดยกรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ....  

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัย  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  ๕.๑๐ รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคณะกรรมการประจําสํานักศูนย หรือ

สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

   โดยท่ีขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคณะกรรมการประจําสํานัก ศูนย หรือสวน

ราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไมไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีของ

คณะกรรมการประจําสํานัก ศูนย หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะไว จึงเห็นสมควร

แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับดังกลาว โดยเพ่ิมเติมอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสํานัก ศูนย หรือสวน

ราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจึงไดยกรางขอบังคับสถาบันบัณฑิต



๑๑ 
 
พัฒนศิลป วาดวยคณะกรรมการประจําสํานัก ศูนย หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคณะกรรมการประจํา

สํานัก ศูนย หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ตามท่ีสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเสนอ  

  ๕.๑๑ รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยสภาคณาจารยและบุคลากร 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

  โดยท่ีขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยสภาคณาจารยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑ มี

สวนท่ีสมควรแกไขเพ่ิมเติม ประกอบดวย 

๑. เห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคสี่ ของขอ ๓ จากเดิมคําวา “ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 

หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการ 

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ” เปน “ผูดํารงตําแหนงบริหาร หมายความวา อธิการบดี รอง

อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการ 

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ” เพ่ือใหชัดเจนและครอบคลุมตําแหนงบริหารทุกตําแหนง 

  ๒. เห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมความ “(๖) เปนผูดํารงตําแหนงบริหาร” ของขอ ๘ เพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนวาเม่ือเปนผูดํารงตําแหนงบริหารแลวตองพนจากการดํารงตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการสภา

คณาจารยและบุคลากรโดยทันทีท่ีไดรับแตงตั้งใหม เนื่องจากตามขอบังคับไมไดระบุไวชัดเจนทําใหเกิดการ

ปฏิบัติท่ีผิดพลาดอันอาจนําไปสูการถูกฟองรองโดยผูไดรับความเสียหายได 

  ๓. เห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่ง ของขอ ๑๐ จากเดิม “ในกรณีท่ีประธาน

กรรมการและกรรมการวางลงเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๗ ใหอธิการบดีประกาศแตงตั้งกรรมการจาก

บัญชีรายชื่อซ่ึงไดจัดเรียงลําดับไวตามขอ ๕ เปนกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลง” เปน “ในกรณีท่ีประธาน

กรรมการและกรรมการวางลงเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๘ ใหอธิการบดีประกาศแตงตั้งกรรมการจาก

บัญชีรายชื่อซ่ึงไดจัดเรียงลําดับไวตามขอ ๕ วรรคสาม เปนกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลง” เนื่องจาก 

ตามขอ ๗ ตําแหนงวางลงดวยเหตุครบวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปตองดําเนินการตามขอ ๙ แตเม่ือ

ตําแหนงวางลงตามขอ ๘ ขอบังคับไมไดกําหนดวิธีดําเนินการไว ซ่ึงเม่ือพิจารณาเนื้อความแลวเห็นวาตอง

ดําเนินการตามขอ ๑๐ จึงสมควรแกไขเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจึงไดยกรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยสภาคณาจารยและบุคลากร 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....  



๑๒ 
 
  มติสภาสถาบัน เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยสภาคณาจารยและ

บุคลากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหเพ่ิม “ผูชวยอธิการบดี” เปนตําแหนง

ผูบริหารดวย 

  ๕.๑๒  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

ไดมาซ่ึงกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

  โดยท่ีขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง

กรรมการสภาสถาบนัจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ท่ีสมควรแกไขเพ่ิมเติม คือ ความใน (๓) ของขอ ๔ จากเดิม “(๓) บุคลากรทางการศึกษา ไดแก รองผูอํานวยการ

สถานศึกษา และผูสนับสนุนการศึกษาในสวนราชการของสถาบัน” เปน “(๓) บุคลากรทางการศึกษา ไดแก 

รองผูบริหารสถานศึกษา และผูสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาของสถาบัน” เนื่องจาก 

๑. คําวา “รองผูบริหารสถานศึกษา” นั้นสามารถตีความได หมายรวมถึง รองผูบริหาร

สถานศึกษาซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนรองผูอํานวยการวิทยาลัยตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพ.ร.บ. สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ ได รองผูอํานวยการวิทยาลัยดังกลาวนี้จะตองมีคุณสมบัติเปนอาจารยหรือผู

ดํารงตําแหนงครูของสถาบันซ่ึงสามารถใชสิทธิตามขอ ๔ (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณีไดอยูแลว ท้ังนี้ ในมาตรา 

๖๒ แหง พ.ร.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีคําวา “รองผูอํานวยการสถานศึกษา” เปนตําแหนง

เฉพาะท่ีไมไดเปนอาจารยหรือผูดํารงตําแหนงครู จึงสมควรใหมาใชสิทธิในสวนของบุคลากรทางการศึกษา 

๒. คําวา “สถานศึกษา” ไมมีคํานิยามในขอบังคับนี้ และสามารถตีความใหไมครอบคลุม

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานอธิการบดีได หากแตมีคํานิยามวา “สวนราชการ” ใน

ขอบังคับอยูแลว และสามารถตีความครอบคลุมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงาน

อธิการบดีดวย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจึงไดยกรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู และบุคลากรทางการ

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

  มติสภาสถาบัน  ใหนํารางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ

สถาบัน(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ไปปรับปรุง  

  ๕.๑๓ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
   



๑๓ 
 
  เรื่องท่ี ๑ การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  

กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๑ ราย 
 

  เรื่องท่ี ๒  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ  

  ๑) การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน ๔ ราย 

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปนวิทย

ฐานะครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน ๒ ราย และให

ปรับปรุงผลงาน จํานวน ๒ ราย 
 

     ๒) การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน) จํานวน ๒ ราย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน) 

จํานวน ๒ ราย   

  เรื่องท่ี ๓  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๕ ราย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๔ ราย 

และใหปรับปรุงผลงาน จํานวน ๑ ราย 
   

  เรื่องท่ี ๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย(โขน) จํานวน ๒ ราย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย(โขน) จํานวน ๒ ราย 
 

  เรื่องท่ี ๕  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบาน) จํานวน ๓ ราย 



๑๔ 
 
  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเปน

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบาน) จํานวน ๓ ราย 
 

  เรื่องท่ี ๓ การขอเปดสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ

ครูและบุคลกรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการเปดสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน ๓ อัตรา 

ตามท่ีเสนอ 

 

  เรื่องท่ี ๔  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล 

  มติสภาสถาบัน  ใหถอนเรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบรหิารงานบุคคล

ออกไปกอน โดยใหใชคําสั่งเดิม 
 

  เรื่องท่ี ๕  การขอบรรจุผูสอบคัดเลือกได เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ 

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบและอนุมัติใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  จํานวน ๓ ราย ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลปเสนอ 
 

  ๕.๑๔  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการบรหิารงานของคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการบริหารงานของ

คณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

  ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น. 

 

     นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


