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ครั้งที่ 5/2554 
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอ านวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
.......................................... 

   
เรื่อง มติโดยย่อ 

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

1. การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ประจ าปีการศึกษา 2553 

2. รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา        
ดุริยางคศิลป์ไทย ประจ าปีการศึกษา 2553 

1.2.2. การประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม 
2554 ประกอบด้วย ข่าวหลัก 2 ครั้ง สกู๊ปข่าว 3 ครั้ง และข่าวย่อย 2 ครั้ง  

1.2.3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เตรียมการจัดแสดงโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอน “พ่อของแผ่นดิน” ในเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 

1.2.4  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เตรียมการจัดการบรรเลงมหาดุริยางค์
ไทยและวงดนตรีสากล (Orchestra) ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 
 
1.3 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการสภาสถาบัน ขออนุญาติที่ประชุม
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 ราย ดังนี ้

1. นางยุพา  ประเสริฐยิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อช้ีแจงวาระการ
ประชุมที่ 4.1-4.3 

2. นางอุษาภรณ์  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ชี้แจงวาระการประชุมที่ 3.1 

3. นางอุษา  สบฤกษ์  คณบดีคณะศิลปศึกษา 
4. นางรัชดา  ข าครุฑ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ฝ่ายวิชาการ

เพือ่ชี้แจงวาระการประชุมทึ่ 4.5-4.6 
5. นายสมคิด  อุปนันชัย  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เพื่อช้ีแจงวาระการ

ประชุมที่ 4.5-4.6 
6. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 
 
 

              ไม่ม ี
                 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2554 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  การรายงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรับปรุง 2) 
 
 
   3.2  การอนุมัติหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 
2551 พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการอนุมัติหลักสูตรพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิทยาลัยนาฎศิลป์ พุทธศักราช 2551 พ.ศ.2553 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1  การอนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2553  
 
 
   4.2  การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 
 
 
 
   4.3 การรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
 
 
 
   4.4  การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง/วิชาชีพ 
 
 
   4.5  การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
   4.6  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2554) 

 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2554 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 
2554   
 
 
 
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับ
ปรับปรุง 2) 
 
เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรฯ ตามที่
สถาบันเสนอ 
 
 
 
 
อนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ตาม
รายช่ือที่สถาบันเสนอ จ านวน 96 คน 
 
เห็นชอบการรับนักศึกษาระดับ    
ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2555     
ตามที่สถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
ในปีการศึกษา 2555 ตามที่สถาบันเสนอ 
 
 
เห็นชอบผลการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่งส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย 3 
อัตรา ตามที่สถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ราย ตามที่สถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
     5.1 นายกมล  สุวุฒโฑ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ได้มีหนังสือขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปะ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
โดยได้ปรึกษากับนายส าเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ ให้
กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติก่อนการพระราชทานปริญญาบัตร และ
จัดเตรียมชุดฉลองพระองค์ครุยไว้ในห้องรับรอง 
 
   5.2  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรต์ิ ตอนศึกมัยราพณ์ จัดแสดงที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราช
ด าเนินทอดพระเนตรการแสดงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 
 

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2554) ตามที่
สถาบันเสนอ 
 
 
           รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

รับทราบ 

  
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
เลิกประชุม เวลา 12.20 น. 

 
              นายประณุท  ไชยานุพงศ ์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                             นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


