
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ครั้งที่ 1/2554 
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 

ณ  ห้องประชุมตึกอ านวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
.......................................... 

   
เรื่อง มติโดยย่อ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการสภาสถาบัน 
แจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการสภาสถาบัน 
แจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.2  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
      นายกมล  สุวุฒโฑ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีเรื่องแจ้งที่
ประชุมทราบ ดังน้ี 

1. โรงละครวังหน้าเสร็จสมบูรณ์ในเรื่องของระบบทุกอย่าง มีระบบ
การจองตั๋วออนไลน์ได้ทั่วโลก ความจุ 250 ที่นั่ง ในขณะนี้ได้เตรียมการเปิด
การแสดงและแถลงข่ายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 

2.  หอศิลป์วังหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมจัดนิทรรศการแสดงผล
งานศิลปะของนายชวน หลีกภัย  อดีตนายกรัฐมนตรี ประมาณ 100 ชิ้น 
และได้ดําเนินการจัดทําแผนการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินอื่นๆ 
หมุนเวียนกันไป 

3.  ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันฯ ได้มีหนังสือขอกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินันดดามาตุ ขอประทานพระอนุญาต
เชิญอักษรพระนาม ส.ส. ประดิษฐานเหนือช่ือ “ศูนย์รักษ์ศิลป”์ ซึ่งได้
ประทานพระอนุญาตแล้ว   

4.  อาคารสํานักงานอธิการบดี ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน
จัดระบบต่างๆ ค่อนข้างสมบูรณ์ มีสื่อเทคโนลีที่ทันสมัยจะใช้เปน็เรือนรับรอง
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินันดดามาตุ เสด็จทรง
เป็นประธานเปิดศูนย์รักษ์ศิลป์ เปิดหอศิลป์วังหน้า และโรงละครวังหน้า 
ในช่วงเดือน มีนาคม 2554 

5.  การก่อสร้างอาคารจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะที่ศาลายา ผู้รับจ้าง
ได้ส่งงานงวดที่ 8 คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 3 เดือน 

6. สถาบันฯ ได้ดําเนินโครงการจัดนิทรรศการผลงานศิลปคณาจารย์ 
ร่วมกับคณาจารย์คณะศิลปะและออกแบบมหาวิทยาลัยโทยามา และศิลปิน
รับเชิญ ณ ศูนย์วัฒนธรรม เมืองโทยามา จังหวัดโทยามา ประเทศญี่ปุ่น ใน
ชื่อนิทรรศการ “ศิลปกรรมร่วมสมัยความสัมพันธ์ไทย ญีปุ่่น 2554” ระหว่าง
วันที่ 18-26 มกราคม 2554  
 

 
 
 

              
              ไม่ม ี

                 รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการสภาสถาบัน ขออนุญาติที่ประชุม
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 8 ราย ดังนี ้

1. นางยุพา  ประเสริฐยิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อช้ีแจงวาระการ
ประชุมที่ 5.1 

2. นางอุษา  สบฤกษ์   
3. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์   
4. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปฝ่ายวิชาการ เพื่อช้ีแจงวาระการ

ประชุมที่ 5.2 และ 5.3 
5. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ฝ่ายวิชาการ เพื่อช้ีแจงวาระการ

ประชุมที่ 5.4 และ 5.5 
6. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายชนัย  วรรณะล)ี เพื่อชี้แจงวาระการประชุมที่ 

3.1,5.6 และ 5.11 
7. นายสมคิด  อุปนันชัย  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เพื่อช้ีแจงวาระการ

ประชุมที่ 5.12 และ 5.18 
8. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
6/2552  เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)(ปีงบประมาณ 2551) 
ระดับพื้นฐานวิชาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
และสถานศึกษาในสังกัด 
 
ระเบียบวารที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 
   4.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
 
 

อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
6/2553  เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553  
และ ให้ใช้ข้อความดังนี้ “นายกําพล 
วันทา ให้ความเห็นว่า การแต่งต้ัง
กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นเพียง
ขั้นสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเท่านั้น 
หากพบข้อเท็จจริงใหม่ ผู้บังคับบัญชา
สามารถแต่งต้ังกรรมการสืบสวนได้อีก”  
 
 
 
 
 
รับทราบและให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รักษามาตรฐานที่ได้รับการประเมินไว้ให้
ได้ และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาต่อไป 
 
 
มอบคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี พิจารณาการ
ให้ได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิการบดี 
และนําผลการพิจารณาเสนอที่ประชุม
สภาสถาบันพิจารณาในการประชุมครั้ง



 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   5.1  ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฎศิลป์ไทย 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 
 
 
 
   5.2  อนุมัติหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฎศิลป์ พุทธศักราช 2551 
พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
   5.3  อนุมัติหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฎศิลป์ พุทธศักราช 2551 
พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
   5.4  อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553 วิทยาลัย
ช่างศิลป ์
 
 
   5.5  อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2553 
วิทยาลัยช่างศิลป์  
 
 
 
  5.6  แนวทางการร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนศิลปะ 
 
 
  5.7  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 
2552 และเสนอแผนปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายใน จากการทบทวนดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
  5.8  แผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิต      
พัฒนศิลป ์
 
 
   5.9  การจัดกลุ่มประเภทสถาบันอุดมศึกษา สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553   
 

ต่อไป 
 
เห็นชอบ  มอบสถาบันดําเนินการจัดทํา
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การให้ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ และร่างคําประกาศ
ราชสดุดี เสนอที่ประชุมสภาสถาบัน
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มอบฝ่ายวิชาการนําหลักสูตรฯ กลับไป
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 
 
มอบฝ่ายวิชาการ นําหลักสูตรฯ กลับไป
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 
 
เห็นชอบและอนุมัติ “หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2553 วิทยาลัยช่างศิลป”์  
 
เห็นชอบและอนุมัติ “หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2553”  
 
 
เห็นชอบแนวทางการร่างหลักสูตศึกษา
ศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตและ
การสอนศิลปะ 
 
เห็นชอบสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 
2552 และแผนปรับปรุงพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายใน จากการทบทวนดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เห็นชอบแผนดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจําปีการศึกษา 2553 
 
เห็นชอบให้จัดกลุ่มประเภท
สถาบันอุดมศึกษา สําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2553 



 
  5.10  ค่าเป้าหมายการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ปี
การศึกษา 2553 ระดับพื้นฐานวิชาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 
 
  5.11  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 
 
 
 
 
   5.12  การรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงาน
บุคคลครั้งที่ 1/2556 วันที่ 5 มกราคม 2554 
        5.12.1 การขอความเป็นธรรมกรณีการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
        5.12.2 การโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 
 
 
 
 
       5.12.3  การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งและเกลี่ยอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยช่างศิลป 
 
 
 
 
       5.12.4  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลกรทางการศึกษากรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
 
 
 
 

 
เห็นชอบและให้ส่งเป้าหมายการ
ดําเนินงานฯ ให้สถานศึกษาในสังกัด
สถาบันฯ ทราบต่อไป 
 
เห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
ระดับพื้นฐานวิชาชีพ อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามที่เสนอ 
 
มอบหมายให้สถาบันฯ ไปหารือใน
ประเด็นต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะหรือมี
วิทยะฐานะชํานาญการพิเศษ เพื่อให้ได้
ข้อสรุปและข้อเท็จจริง เมื่อได้ข้อมูลแล้ว
นําเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา เพื่อนําเสนอ
สภาสถาบันพิจารณาต่อไป  
 
เห็นชอบและอนุมติการโอนย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งมีข้าราชการได้ยื่นหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอโอนย้าย จํานวน 14 ราย 
ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคลเสนอ 
 
เห็นชอบการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งและเกลี่ยอัตรากําลัง ตําแหน่ง
อาจารย์ในคณะศิลปะวิจิตร จํานวน 2 
อัตรา ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การบริหารงานบุคคลของสถาบันเสนอ  
 
เห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีความ
จําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จํานวน 6 อัตรา 
ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันฯ เสนอ 



 
       5.12.5  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
5.13   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 
 
 
5.14  การแต่งตั้งอาจารย์ประจําและข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
5.15  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
(นาฎศิลป์สากล)(บัลเลย)์ 
 
5.16  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
5.17  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
 
5.18  แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาชาวิชานาฎศิลป์ไทย และ
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
   6.1  ขอหารือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
 

 
เห็นชอบการสอบแข่งขันฯ ในสํานักงาน
อธิการบดีจํานวน 8 อัตรา และในคณะ 
3 อัตรา รวม 11 อัตรา ตามที่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันฯ เสนอ 
 
เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามรายช่ือ
คณะกรรมการที่สถาบันฯเสนอ 
 
เห็นชอบการแต่งต้ังอาจารย์ประจําและ
ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตาม
รายช่ือที่สถาบันฯ เสนอ 
 
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่เสนอ  
 
เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการครูและบคุลการ
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 88 ราย ตามที่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคล สถาบันฯ เสนอ 
 
เห็นชอบผลการคัดเลือกฯ  
 
 
เห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็น
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย 
และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย 
 
 
รับทราบ 
 

  



เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
เลิกประชุม เวลา 17.45 น. 

 
              นายประณุท  ไชยานุพงศ ์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                             นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


