
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ครั้งที่ 6/2554 
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 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 

1.2.1 โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ก ผังเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี

1.2.2. การประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในเดือนกรกฏาคม
2554 ประกอบด้วย ข่าวหลัก 9 ครั้ง สกู๊ปข่าว 3 ครั้ง และข่าวย่อย 6 ครั้ง  
 
1.3 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการสภาสถาบัน ขออนุญาติที่ประชุม
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 ราย ดังนี ้

1. นางยุพา  ประเสริฐยิ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อช้ีแจงวาระการ
ประชุมที่ 3.1 

2. นางอุษา  สบฤกษ์  คณบดีคณะศิลปศึกษา 
3. ผศ. คมคาย  กลิ่นภักด ี
4. นางจิตติมา  บัวมาศ 
5. นางพัชราวรรณ ทับเกต 
6. นายบุญพาด  ฆังคะมะโน 
7. นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พิทักษ ์
8. นายศรายุทธ  หอมเย็น 
9. นายชนัย  วรรณะล ี

 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
5/2554 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

 
 

              ไม่ม ี
                 รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

 
อนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
5/2554 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 
2554   
 
 
รับทราบและมอบสถาบันด าเนินการ



ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2554) 
 
 
   3.2  การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
     3.2.1 การรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิติตมศักด์ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
     3.2.2 การเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
     3.2.3 ค าราชสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมารี 
 
     3.2.4 การขออนมุัติเงินรายได้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราช
ด าเนินพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
 
 
 
 
 
 
     3.2.5 กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเบิกจ่ายเหลื่อมป ี
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 
   4.1  การรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องพิจารณา 
     5.1 การอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
     6.1 การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง/วิชาชีพ 
 

แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 
 
รับทราบ 
 
 
รับทราบ 
 
 
รับทราบ 
 
 
รับทราบและมอบอาจารย์ประกอบ   
ลาภเกษร ตรวจความถูกต้องอีกครั้ง 
 
เห็นชอบและอนุมัติเงินรายได้ของ
สถาบัน จ านวน 200,000 บาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
ในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินแทน
พระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2553 ตามที่สถาบันเสนอ 
 
รับทราบ 
 
 
 
 
รับทราบรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที่1/2554 ตามที่สถาบันเสนอ 
 
 
เห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทั้ง 13 หลักสูตร ตามที่
สถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบผลการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่งส าหรับ ต าแหน่งครูผู้ช่วย    
1 ราย ตามที่สถาบันเสนอ 



 
     6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ(เพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 
     6.3 การแต่งตั้งข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ และครู
เชี่ยวชาญ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
     6.4 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ขอเชิญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมโครงการประเมินสถานศึกษาแบบ
โดดเด่น(1ช่วย9) 
 
     6.5 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แจ้งเพื่อทราบเพ่ิมเติม ดังน้ี 
นายกมล  สุวุฒโท ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
   สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป ์ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และอื่นๆ ดังนี ้

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการแสดงโขนตอน “พ่อของแผ่นดิน” 
จัดแสดงบริเวณลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 

2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิม 
พระเกียรติในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 

3. หอศิลป์วังหน้าจะจัดแสดงจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เป็นภาพถ่ายจิตรกรรมที่มีความยามติดต่อกัน 

4. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการติดต่อจากกรมศิลปากร ให้
รับผิดชอบเขียนฉากบังเพลิงและส่วนประดับภายในพระเมรุ ในพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าห้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด ี

5. กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2554 ณ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

6. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ ์          
คม ชัด ลึก ประจ าวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ได้ลงข่าวคณะนักแสดง
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัลการแสดงหญิงยอดเยี่ยม

 
เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
จ านวน 3 คน ตามที่สถาบันเสนอ 
 
ไม่เห็นชอบการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูที
มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และครู
เชี่ยวชาญ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นกรณีพิเศษ จ านวน 1 ราย ตาม
ความเห็นและมติของกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการของสถาบัน 
 
         รับทราบ 
 
 
 

รับทราบ 



ชุดชาวเล ในการประกวดนาฏศิลป์พื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 6 
ประจ าปี 2554 (Sabah International Folkore 2011) ณ เมือง   
โกตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย 

 
  

       เริ่มประชุม        เวลา 13.40 น. 
       เลิกประชุม        เวลา 16.30 น. 

 
              นายประณุท  ไชยานุพงศ ์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                             นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


