
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ครั้งที่ 4/2556 
วันพฟหัสบดทีี่ 23 พฤษภาคม 2556 

ณ  ห้องประชุม 1 ตึกส านักงานอธิการบด ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
..........................................   

เรื่อง มติโดยย่อ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการสภาสถาบัน 
แจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ                    
ดร.สิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์             
ที่ได้รับรางวัลศิลปินคึกฤทธิ์ ประจ าปี 2556 

 
1.2  เรื่องที่อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แจ้งที่ประชุมทราบ 
      นายสิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       
มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี ้

1.2.1 การเดินทางเพื่อศึกษาดูงานพร้อมหารือเพื่อท าบันทึกข้อตกลง
แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประเทศไทย และสถาบันศิลปะกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1.2.2  การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 

1.2.3 การตัดสินผลงานศิลปกรรมในโครงการศิลปกรรมเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 

1.2.4 รายงานความคืบหน้าการซ่อมโรงอาหาร 
1.2.5 บิดาของอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบิดาของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถึงแก่กรรม  
1.26 การรับรางวัลศิลปินคึกฤทธิ์ ประจ าปี 2556  
 

1.3 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.3.1 ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผู้เข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน 

จ านวน 5 ราย 
1. นายดิษฐ์  โพธิยารมย์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์                 

คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค ์
3. นายเด่น  หวานจริง คณบดีคณะศิลปะวิจิตร 
4. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ์ นักทรัพยากรช านาญการ 
5. นายภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธ์ุ  นิติกร 

 

 
 

             รับทราบ 
 
                    
 
 
                   รับทราบ 
 
 
          
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                  
 
                     อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
3/2556  เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 11 เมษายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
    3.1 การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคลครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 
        3.1.1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย(ละคร) 
จ านวน 2 ราย 
 
 
 
 
    3.2 การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคลครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 
    เรื่องที่ 1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ราย 
 
    เรื่องที่ 2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จ านวน 2 ราย 
 
    เรื่องที่ 3 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จ านวน 8 ราย 
 
    เรื่องที่ 4 การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ

รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2556        
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 และให้แก้ไข
ดังนี้ 
หน้า 6 จากบรรทัดที่ 29-32 ให้ใช้
ข้อความดังต่อไปน้ีแทน “มติสภาสถาบัน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และกรมศิลปากร 
ควรจะท าความเข้าใจกัน โดยแต่งตั้ง
กรรมการร่วมกัน เพ่ือพูดคุยและ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถาน
มงคล แผนการย้ายสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ โดยให้มีส านักงบประมาณร่วมเป็น
กรรมการด้วย ส่วนเรื่องการซ่อมโรง
อาหารและการยกเลิกสัญญาการก่อสร้าง
เดิม ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือส านักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลาง” 
 
 
 
เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเสนอ 
 
เห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเสนอ 
 
เห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเสนอ 
 
เห็นชอบ และอนุมัติให้สถาบันบรรจุและ



ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 
    เรื่องที่ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณาจารย์ และลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2556) 
 
    3.3  แผนการย้ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
     4.1 การอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
     4.2 การท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 
     4.3 ผลงานกิจกรรมส าคัญในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2556   
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 
 
 
 
     4.4 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล ณ สหพันธรัฐรัสซัย 
 

แต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ             
จ านวน 7 รายตามที่สถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบ และอนุมัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามที่สถาบันเสนอ 
 
รับทราบแผนการย้ายของสถาบันใน
เบื้องต้น และให้สถาบันรับข้อเสนอแนะ
และวิธีการตามมติที่ประชุมไปพิจารณา
และแก้ไขด าเนินการต่อไป 
 
 
เห็นชอบและอนุมัติตามที่สถาบันเสนอ 
 
 

รับทราบ 
 

รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รับทราบ 
 

  
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
เลิกประชุม เวลา 13.15 น. 

 
              นายประณุท ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                             นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


