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สรุปมติท่ีประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม     อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นางสาวจันทรสุดา  รักษพลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางสุรียรัตน  วงศเสง่ียม  รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

     กรรมการ 

๕. นางศิริพร  กิจเก้ือกูล   เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๖. นางวราภรณ  สีหนาท   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      กรรมการ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๘. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๙. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นายจักรพรรดิ  วะทา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 



๒ 
 

 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. นางประกอบ  ลาภเกษร    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นายสด  แดงเอียด    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
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 ๓. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๕. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๖. นายภาคภูมิ นิยมวิทยพันธ   นิติกร ชํานาญการ 

 ๗. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 ๘. นางสุภัทร  กิจเวช    ผูอํานวยการกองกลาง 
   

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๕๐ น. 

  ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานุการ แจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 
 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

  กอนเริ่มระเบียบวาระ ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม 

ไดกลาวแสดงความยินดีแกกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ดังนี้ 

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

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

  ๓. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน     ไดรับพระราชทาน ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 

และบุคคลภายนอกท่ีไดทําคุณประโยชนตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ จํานวน ๑ คน คือ นางนฤมล  ลอมทอง 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

  ๑.๒.๑ รายงานผลคะแนนการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากคณะกรรมการประเมิน ซ่ึงสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป มีจํานวนคณะท่ีรับการประเมินจํานวน ๓ คณะ ๑ สถาบัน โดยคณะและสถาบันไดรับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาท้ังหมด มีผลคะแนนดังนี้ 
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ระดับสถาบัน 

ไดรับคะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้พันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบงชี้เทากับ ๔.๓๘  และผลการประเมิน ๑๘ ตัวบงชี้ 

ไดคะแนนเทากับ ๔.๓๘ ระดับคุณภาพ ดี แสดงวาสถาบันไดรับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑท่ี สมศ. กําหนด 

  ระดับคณะ 

   ๑. คณะศิลปวิจิตร ไดรับคะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้พันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบงชี้เทากับ ๔.๓๗ ผล

การประเมิน ๑๘ ตัวบงชี้ ไดคะแนนเทากับ ๔.๓๕ ระดับคุณภาพดี 

   ๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค ไดรับคะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้พันธกิจหลัก ๑๑  ตัวบงชี้เทากับ 

๔.๐๖ ผลการประเมิน ๑๘ ตัวบงชี้ ไดคะแนนเทากับ ๔.๒๑ ระดับคุณภาพดี 

   ๓. คณะศิลปศึกษา ไดรับคะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้พันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบงชี้เทากับ ๓.๙๒ ผล

การประเมิน ๑๘ ตัวบงชี้ ไดคะแนนเทากับ ๔.๑๕ ระดับคุณภาพดี 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

๑.๒.๒  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

  ๑.  ขอเท็จจริง 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคัญในเดือนเมษายน– พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังตอไปนี้ 

  ๑. พิธีรดน้ําดําหัวและอวยพรเนื่องในวันข้ึนปใหมไทย ดร.สิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนศิลปและผูเชี่ยวชาญ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗  

  ๒. 0งาน 0ใตรมพระบารมี ๒๓๒ ป กรุงรัตนโกสินทร ในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 0 เวลา 

๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณทองสนามหลวง กรุงเทพฯ 

  ๓. ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรติวรรณ กัลยาณมิตร ไดรับรางวัลศิลปนคึกฤทธิ์ สาขานาฏศิลป 

(ละคร) รางวัลประกาศเกียรติคุณศิลปนคึกฤทธิ์ ประจําป ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗   

  ๔. พิธีเปดโครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมทักษะความรู ศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป 

และคีตศิลป วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗  ณ วิทยาลัยนาฏศิลป 

  ๕. เสวนาวิชาการ เนื่องในงานวันนริศ ประจําป ๒๕๕๗ เรื่อง กวาจะเปนละครดึกดําบรรพ 

ประกอบการแสดงละครดึกดําบรรพ วิทยากรโดย ดร.สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 

  ๖. ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

ไดรับรางวัลพิเศษ “แมวมอง” ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๗ จากมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ 

  ๗. ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไดรับ ทุนการศึกษา จํานวน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ( กฟผ.) ไดจัดทําโครงการ “กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ             

จิตอาสาพัฒนาสังคม” หรือ EGAT CSR CAMP ในป ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนรุนท่ี ๖ โดยจัดข้ึน ณ เข่ือนวชิราลงกรณ

จังหวัดกาญจนบรุี ระหวางวันท่ี ๒๘ เมษายน ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
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๘. ขอแสดงความยินดี นองมิก รชยา นพการุน นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ภาควิชานาฏศิลป คณะศิลป

นาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ไดรับรางวัล รองอันดับ ๑ Miss Tiffany universe 

๒๐๑๔ 

  ๙. ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไดรับรางวัลการสวดทํานองสรภัญญะ 

ระดับประเทศ รองชนะเลิศ อันดับ ๓ ระดับมัธยมศึกษา รอบสุดทายจาก ๑๐ โรงเรียนท่ัวประเทศ ในเทศกาล            

วิสาขบูชา ไดรับเกียรติบัตร ซ่ึงเขารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง  ในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

  ๑๐. การเชิญนักศึกษาใหม ๒๕๕๗ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป0 รวมโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม 

และโครงการสานสัมพันธฉันทพ่ีนอง0 ปการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.  

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๑๑. (อียิปต) รวมงานเทศกาลกลองและศิลปะพ้ืนเมืองนานาชาติ ครั้งท่ี  (2nd International 

Festival for Drums and Traditional Arts) ณ กรุงไคโร  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๒๗ 

เมษายน ๒๕๕๗ 

  ๑๒. (ยุโรป) การจัดการเผยแพรศิลปะการแสดงในยุโรป ณ สาธารณรัฐเช็ก สโลวัก ฮังการี และ

โครเอเชีย ระหวางวันท่ี ๒๐ เมษายน  - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

           ขอเท็จจริง 

           ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๓  ราย  ดังนี ้

๑. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

๒. นายภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธุ  นิติกร ชํานาญการ 

   ๓. นางสุภัทร  กิจเวช  ผูอํานวยการกองกลาง 
  

   มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารบัรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

      มติสภาสถาบัน รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้ง ท่ี               

๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และแกไขดังนี้ 

  หนา ๖๐ บรรทัดท่ี ๑๔ ขอความ “ มติสภาสถาบัน ใหลงโทษปลดออก นางจุฑามาศ ดุษณี”            

ใหใชขอความดังนี้ “มติสภาสถาบัน เนื่องจากพฤติการณของ นางจุฑามาศ ดุษณี เปนความผิดตามมาตรา ๙๔ 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีกระทําการอัน



๖ 
 

ไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหลงโทษปลดนางจุฑามาศ ดุษณี  ออก

จากราชการ    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

  ขอเท็จจริง 

  ตามท่ีสภาสถาบันไดมอบหมายใหเลขานุการสภาสถาบัน ดําเนินงานตามมติ  การประชุมสภา

สถาบัน  ดังนั้นจึงนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบันครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เพ่ือ

เปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบัน

อยางยั่งยืน  

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
   

  ๔.๑ รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้ง

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

มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และ

ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ....  โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปปรับปรุงแกไข 
 

  ๔.๒ รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. .... 
  

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ

และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ

สถาบัน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 

  ๔.๓ การเปรียบเทียบเกณฑการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม 

        สืบเนื่องจากกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหขอสังเกตเรื่องจํานวนบัณฑิตท่ีไดรับ

ปริญญาเกียรตินิยมท่ีมีจํานวนมาก จึงมอบใหสถาบันไปศึกษาเกณฑการใหปริญญาเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยอ่ืน

เปรียบเทียบกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ฝายวิชาการจึงไดทําตารางสรุปเปรียบเทียบ  ๑๐ มหาวิทยาลัยกับ

สถาบัน และตารางเปรียบเทียบจํานวนปริญญาเกียรตินิยมของบัณฑิตของสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 

๒๕๕๕ และปการศึกษา ๒๕๕๖ (คณะศิลปวิจิตร และคณะศิลปนาฏดุริยางค เริ่มใชบังคับเรื่องตองไมมีสัญลักษณ

D,D+) 
 



๗ 
 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบการเทียบเกณฑการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม และเห็นชอบ

ใชขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ ตอไปกอน โดยให

นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปปรับปรุงแกไขตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

  ๕.๑  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขอกําหนดจํานวนตําแหนงรองคณบดีเพ่ิม   

       สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดรับเรื่องจากคณะศิลปศึกษา รายละเอียดตามหนังสือ             

คณะศิลปศึกษา ท่ี วธ ๐๘๐๔/๑๖๙ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  และคณะศิลปวิจิตร รายละเอียดตามหนังสือ

คณะศิลปวิจิตร ท่ี วธ ๐๘๐๒/๑๑๒ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซ่ึงไดขอเพ่ิมรองคณบดี คณะละ ๑ คน โดยมี

รายละเอียดภาระงานท่ีมอบหมายใหรองคณบดีรับผิดชอบ  

     มติสภาสถาบัน  อนุมัติในหลักการใหเพ่ิมจํานวนรองคณบดีจากจํานวน ๒ คน เพ่ิมเปน

จํานวน ๓ คน ท้ัง ๓ คณะ ใหทุกคณะจัดทํารายละเอียดของงานท่ีรองคณบดีรับผิดชอบเสนอสภาสถาบันในการ

ประชุมครั้งตอไป โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบนัไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป 
 

  ๕.๒ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

       ตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล กําหนดจัดประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗  

เม่ือวันศุกรท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังตอนี้ 
 

  เรื่องท่ี ๑ การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ซ่ึงเปนผู

ผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนงครู จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติการแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน ๑ ราย คือ นางสาววิไลลักษณ  เสนขุนทด  ตําแหนง ครูผูชวย  ใหดํารงตําแหนง ครู  ในตําแหนงเลขท่ีและ

หนวยงานเดิม เลขท่ีตําแหนง ๘๕๓ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป  
 

  เรื่องท่ี ๒  การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจารย และ

ลูกจางประจํา ครั้งท่ี ๑ (ณ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗) 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา อาจารย และลูกจางประจํา ครั้งท่ี ๑ (ณ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗) ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  เรื่องท่ี ๓  การขอบรรจุกลับเขารับราชการหนวยงานสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

จํานวน ๑ ราย 



๘ 
 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติให นายปานศิริ  มงคลสังข บรรจุกลับเขารับราชการ          

ในตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี ๒๘๔ งานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป  

  ๕ .๓   การขออนุ มัติ ทูลเกลาฯ ถวายเ งินพระเจาวรวงค เธอ พระองค เจาโสมสวลี                 

พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จไปทรงเปดการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี ๙ และ

ประทานรางวัลแกนักเรียนนักศึกษาผูชนะการประกวด 

            มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติเงินรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวนเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือทูลเกลาถวายพระเจาวรวงคเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จ

ไปทรงเปดการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี ๙ และประทานรางวัลแกนักเรียนนักศึกษา ตามท่ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  ๕.๔  ขออนุมัติทูลเกลา ฯ ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละครแหงชาติ    

มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติเงินรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทูลเกลาฯ ถวาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท (สองแสนบาทถวน) ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
       

  ๖.๑ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

เพ่ือจายคืนคาปรับใหแกผูรับจาง ตามมติคณะรัฐมนตรี   

มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (เพ่ิมเติม) จํานวนเงิน ๘,๘๘๒,๕๖๕ บาท  (แปดลานแปดแสนแปดหม่ืนสองพัน

หารอยหกสิบหาบาทถวน) ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  ๖.๒ ขอความเห็นชอบในหลักการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 

๒๕๕๐  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบในหลักการใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปปรับปรุงแกไข

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไป

พิจารณาดวย 

 

 
 



๙ 
 

  ๖.๓  การจัดงานการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

         สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดกําหนดจัดงานการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จะมี

การแสดงนาฏศิลปและดนตรีท่ีไดสรางสรรคข้ึนมาใหม จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทุก

ทาน รวมชมการแสดงในครั้งนี้ และหากเปนไปไดจะจัดประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗                 

ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงพรอมกันไปดวย 

   มติสภาสถาบัน รับทราบ 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๔๕ น. 

 

 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม   


