
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ครั้งที่ 2/2554 
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2555 

ณ  ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
.......................................... 

   
เรื่อง มติโดยย่อ 

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

1. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ทรงรับเชิญเสด็จทรงเปิดศูนย์รักษ์ศิลป์ หอศิลป์วังหน้า และโรงละครวังหน้า 
ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 17.00 น.  

2.  การประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในเดือนธันวาคม 2553 
ประกอบด้วย ข่าวหลัก 1 ครั้ง,สกู๊ปข่าว 6 ครั้ง และข่าวย่อย 4 ครั้ง 

3.  ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ 
อาจารย์ธงชัย  รักปทุม ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ 
ประจ าปี 2553 สาขาทัศนศิลป(์จิตรกรรม)    

 
1.3 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการสภาสถาบัน ขออนุญาตที่ประชุม
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ราย ดังนี ้

1. นางยุพา  ประเสริฐยิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อช้ีแจงวาระการ
ประชุมที่ 3.3 – 3.4 

2. นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ชี้แจงวาระการประชุมที่ 5.1 

3. นางอุษา  สบฤกษ์   คณบดีคณะศิลปศึกษา 
4. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์  คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
5. นางจินดา  สายทองค า รองคณบดีศิลปนาฎดุริยางค์ฝ่ายวิชาการ 

เพื่อชี้แจงวาระการประชุมที่ 4.1 
6. นายสมคิด  อุปนันชัย  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เพื่อช้ีแจงวาระการ

ประชุมที่ 4.2 – 4.4 
7. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2554  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 

 
                   
                     ไม่มี 
                     รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2554  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554  



 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสื่บเนื่อง 
   3.1  โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี
 
 
 
 
  3.2  ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ..... 
 
 
 
  3.3  ค าราชสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 
 
 
 
   3.4  ความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัย    
นาฏศิลปะ 
 
 
 
   3.5  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
 
ระเบียบวารที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1  ร่างแต่งต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
 
 
 
 
 

และ ให้แก้ไขข้อความ หน้า 16 บรรทัด
ที่ 22 “มอบสภาวิชากรสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป”์ แก้ไขเป็น “มอบฝ่ายวิชกา
รสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ หน้า 23 
บรรทัดที่ 14 “นครศรีธรรมราช” แก้ไข
เป็น “สุพรรณบุร”ี 
 
ไม่เห็นด้วย  และมอบวิทยาลัยนาฎศิลป์
จันทบุรีจัดท าหนังสือถึงกรมทางหลวง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย
นายกสภาสถาบันฯ จะเป็นผู้ลงนาม 
 
เห็นชอบ  โดยให้ปรับแก้ถ้อยค า เนื้อหา
บางแห่งให้มีความสลักสลวย โดยให้
เทียบเคียงและศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อื่นประกอบ 
 
เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ข้อความและค า
บางแห่งตามที่กรรมการสภาสถาบัน
เสนอเสนอ โดยให้จัดท าฉบับยามเพื่อ
จัดพิมพ์ในสูจิบัตร และจ าท าฉบับสั้น
เพื่ออ่าน 
 
มอบฝ่ายวิชาการสถาบันฯ พิจารณาและ
ศึกษาข้อมูลการปรับเปลี่ยนเป็น
อาชีวศึกษา 
 
 
เห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่1 
ส่วนครั้งที่ 2 ให้คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
พิจารณาใหม่เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด 
 
เห็นชอบและแต่งตั้งให้  นางอรสา     
ภาววิมล ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
นางวราภรณ์  สีหานาท 
 



4.2  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
4.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
4.4  การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง/
วิชาชีพ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
   5.1  การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.2  การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 

เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 53 
ราย ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เสนอ 
 
เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตามรายช่ือที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 
เห็นชอบการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับ
การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง/
วิชาชีพ ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน 2 ราย 
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 
1.เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ของสถาบัน 
2.มอบอ านาจให้อธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้ลงนามอนุมัติ
แผนการใช้เงินรายได้ของส่วนราชการใน
สังกัดตามที่สภาอนุมัติให้ใช้งบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2554 
3.อนุมัติเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จ านวน 100,000 บาท (หน่ึง
แสนบาทถ้วน) เพื่อถวายโดยเสด็จพระ
ราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อน    
พึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย 
 
เห็นชอบในหลักการให้รับโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ให้
ด าเนินการตามขั้นตอนโดยให้ผ่าน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ์



 
 

  
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 

 
              นายประณุท  ไชยานุพงศ ์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                             นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


