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มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์

ครั้งที่ 1/2553 

วันจันทรท์ี่  22  กุมภาพันธ ์ 2553 

ณ  ห้องนาฏศลิป์ไทย  สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์

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

       

เรื่อง มติโดยย่อ 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการสภาสถาบัน 
แจ้งที่ประชุมทราบ 
 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ไม่ม ี
 

1.2  เรื่องที่อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แจ้งที่ประชุมทราบ 
      นายกมล  สุวุฒโฑ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีเรื่องแจ้งที่
ประชุมทราบ ดังน้ี 

1. การแสดงนาฏศิลป์เน่ืองในงานเทศกาลตรุษจีนไซน่าทาวน์ประจําปี 
2553  

2.  การทําข้อตกลงแลกเปลีย่นบุคลากรและศิลปกรรม ระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับมหาวิทยาลัยไทยาม่า ประเทศญี่ปุ่น 

3.  การทําข้อตกลงระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ Academe 
นาฏลักษณ์ ประเทศญี่ปุ่น   

4.  อาจารย์คณะศิลปวิจิตร  นางสาวสุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ ได้รับรางวัล
เกียรติคุณจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2553 ด้าน
สังคมศาสตร์  

5.  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จฯทอดพระเนตรการแสดงละคร เรื่อง ศรีธรรมาโศกราช รอบปฐมทัศน์ 
 
1.3 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
     1.3.1 นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ  เลขานุการสภาสถาบัน ขออนุญาตที่
ประชุมเชิญผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

1. นางยุพา  ประเสริฐย่ิง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือช้ีแจงวาระ

 
 
 
 
 
 
รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
           อนุญาต 
 
 



การประชุมที ่3.1 
2. นายสมคิด  อุปนันชัย  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่  เพ่ือช้ีแจงวาระ

การประชุมที่ 5.1 
3. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิติกร 
 1.3.2  รายการหนังสือ แผ่นพับและโปสเตอร์ที่เป็นเอกสารแทรก
ประกอบการประชุม จํานวน 3 รายการ 

 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2552  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
   3.1  รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2553 
 
 
 
 
 
ระเบียบวารท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   4.1  ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินรายได้จาการบริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        อนุญาตและรับทราบ 
 
 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
9/2552  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552  
และแก้ไขดังน้ี หน้า 4 ให้ใช้ขอ้ความ 
“และบริเวณเวทีป้อมมหากาฬ” และ
หน้า 12 “นางพัฒน์”แก้ไขเป็น “นาง
พัฒนี” 
 
 
ในหลักการรับทราบมติการประชุมสภา
วิชาการ สําหรับการปรับเกณฑ์ปริญญา
ตรีเกรียรตินิยม ใหท้ําเป็นร่างข้อบังคับที่
สมบูรณ์แล้วนําเข้าสภาสถาบันพิจารณา 
ให้มีตัวเลขสถิติ และแบบอย่างของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนเปรียบเทียบให้ชัดเจน  
 
เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ดังน้ี  
- ข้อ 3 นิยาม “ส่วนราชการ” ใหใ้ช้
ข้อความดังน้ี “ส่วนราชการ” 
หมายความว่า คณะ สํานัก วิทยาลัย 
ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
- ข้อ 4 (4) ใหใ้ช้ข้อความดังน้ี (4) การ
วิจัยซึ่งกระทําในนามส่วนราชการ ข้อ 6 
หน้า 2 บรรทดัที่ 2 ข้อความ “เงิน
รายได้การบริการวิชการสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์” ให้ใช้ข้อความดังน้ี “เงิน
รายได้การบริการวิชาการสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ของ(.......)”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4.2  ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
 
 
   4.3  ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
   4.4  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 
   5.1 ศาสตราจารย์ อภินันท์ โปษยานนท ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังต่อไปน้ี  
   1. รฐับาลมแีผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม
นําเสนอโครงการ โดยเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอให้ผู้ดูแลโครงการงบประมาณไทยเขม้แข็งต้องดูแล
อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

- ข้อ9 หน้า 2 ข้อความ “ในกรณีที่การ
ให้บริการทางวิชาการเป็นการให้ความ
อนุเคราะห์หรือความร่วมมือแก่ส่วน
ราชการ” ให้ใช้ข้อความดังน้ี “ในกรณีที่
การให้บริการทางวิชาการเป็นการให้
ความอนุเคราะห์หรือความร่วมือแบบให้
เปล่าแก่ส่วนราชการ” 
- อัตราค่าตอบแทนสําหรับผูแ้สดงและ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปรับแก้ดังน้ี 
รายการที่ 1-2 ปรับแก้เป็นไม่เกิน500บาท
รายการที่ 3 ปรับแก้เป็นไม่เกิน 500 บาท 
รายการที่ 4 ปรับแก้เป็นไม่เกิน3,000บาท 
รายการที่ 5 ปรับแก้เป็นไม่เกิน 300 บาท 
 
เห็นชอบ และให้สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ พิจารณาดําเนินการจัดต้ังกองทุน
ส่งเสิรมและพัฒนาการวิจัย 
 
เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ดังน้ี  
-“ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับในการจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
และระดับปริญญาโท ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2553 เป็นต้นไป”  
-ข้อ 4 หัวข้อย่อย 4.2.13 ใหป้รับแก้จาก 
“ครั้งละ” เป็น “เรื่องละ” 
 
อนุมัติผลการคดัเลือกและประกาศการ
ขึ้นบัญชีผู้ได้รบัการคัดเลือกตามท่ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 
รับทราบ 
 
 
 



    2. การควบคุมภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อปี พ.ศ.2552 เป็น
ขั้นตอนของการเตรียมการ ในปี พ.ศ.2553 จะเป็นตัวช้ีวัดอย่างหน่ึง ดังน้ัน 
ทางสถาบัจะต้องดูแลการควบคุมภายในอย่างจริงจังและต้องแจ้ง กพร. 
ภายใน 30 เมษายน 2553  
 
    5.2 นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ แจ้งกําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2553 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 
  

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

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

เลิกประชุม เวลา 15.40 น. 

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

 

              นายประณุท  ไชยานุพงศ์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                             นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


