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เรื่อง มติโดยย่อ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการสภา
สถาบัน 
แจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.2  เรื่องที่อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แจ้งที่ประชุมทราบ 
      นายกมล  สุวุฒโฑ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีเรื่องแจ้ง
ที่ประชุมทราบ ดังนี ้

1. การประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วย ข่าวหลัก 8 ครั้ง,สกู๊ปข่าว 1 
ครั้ง และข่าวย่อย 3 ครั้ง 

2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เตรียมการจัดแสดงโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตอน 
“พ่อของแผ่นดิน” ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 

3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เตรียมการจัดการบรรเลงวงมหา
ดุริยางค์ไทยและวงดนตรีสากล มีผู้แสดงและบรรเลงประมาณ 
100 คน มีเพลงบรรเลง 10 เพลงโดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้
ฝึกซ้อมแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ 2 เพลง 

1.3 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
     1.3.1 นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ ์ เลขานุการสภาสถาบัน ขออนุญาตที่
ประชุมเชิญผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 ราย ดังนี ้

1. นางยุพา  ประเสริฐยิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อช้ีแจงวาระ
การประชุมที่ 3.1 

2. นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อ
ชี้แจงวาระการประชุมที่ 4.2 

3. นางอุษา  สบฤกษ์    คณบดีคณะศิลปศึกษา 
4. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์  คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
5. นายสมคิด  อุปนันชัย  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เพื่อช้ีแจงวาระ

การประชุมที่ 4.3 – 4.4 
6. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 

 
 

     
                 ไม่ม ี

                    รับทราบ 
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1.3.2  ขอความเห็นชอบเลื่อนขั้นเงินอธิการบดี 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
2/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสื่บเนื่อง 

3.1 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ       
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
    3.2 การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
    
 
 
    3.3 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. .... 
 
 
ระเบียบวารที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2553-
2556 (ฉบับปรับปรุง 2) 

รับทราบและเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามที่
เลขานุการสภาสถาบันเสนอ 
 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554  และ ให้แก้ไข
ข้อความ ดังต่อไปนี้ 
หน้า 2 บรรทัดที่ 24 เพิ่ม “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์”หน้าช่ือนางยุพา ประเสริฐยิ่ง 
หน้า 5 บรรทัดที่ 4 ตัดข้อความ “แต่ไม่แจ้ง
มายังวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี”ออก 
หน้า 5 บรรทัดที่ 6 “จีนบุร”ีเป็น 
“จันทบุรี” 
หน้า 6 บรรทัดที่ 37 “ก ากร”เป็น “ก าจร” 
หน้า 7 บรรทัดที่ 34 เพิ่มค าว่า “เดือนละ” 
หน้าตัวเลข 10,000 บาท 
หน้า 7 บรรทัดที่ 36 เพิ่มค าว่า “เดือนละ”
หน้าตัวเลข 10,000 บาท 
หน้า 8 บรรทัดที่ 5 เพิ่มค าว่า “เดือนละ” 
หน้าตัวเลข 10,000 บาท 
หน้า 8 บรรทัดที่ 7 เพิ่มค าว่า “เดือนละ” 
หน้าตัวเลข 10,000 บาท 
หน้า 8 บรรทัดที่ 20 เพิ่มค าว่า “เดือนละ”
หน้าตัวเลข 10,000 บาท 
 
 
เห็นชอบค าราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ใน
งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 
เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
แทนต าแหน่งที่ว่างจ านวน 2 ราย ตามที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 
เห็นชอบข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. .... 
ตามที่สถาบันเสนอ 
 
 
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2553-
2556(ฉบับปรับปรุง 2) และเห็นชอบ



 
 
 
 
 
   4.2  การรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 เมษายน 2554 
     4.2.1 การโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 
 
 
 
   4.2.2 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี     
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 
   4.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ วิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ วิทยฐานครูเช่ียวชาญ (เพิ่มเติม) 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
   5.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2554 
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ตามที่สถาบันเสนอ 
โดยให้น าข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น  
 
 
เห็นชอบการโอนย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดและนอกสังกัด จ านวน 13 ราย
ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคลสถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
จ านวน 12 ราย ตามที่สถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามที่สถาบันเสนอ 
 
 
 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน    
ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2554 และแก้ไขดังนี้ หน้า 1 บรรทัดที่ 28 
ตัดช่ือ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย จันทร์
สุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
กรรมการ”  ออกโดยให้เพิ่มช่ือ          
“นายสงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ” แทน 
 

   5.2  การก าหนดต าแหน่งอาจารย์ในวิทยาลัยและการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
 

      รับทราบ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
เลิกประชุม เวลา 15.50 น. 

 



              นายประณุท ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                             นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


