
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ครั้งที่ 7/2554 
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 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. การประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในเดือนกันยายน
2554 ประกอบด้วย ข่าวหลัก 11 ครั้ง สกู๊ปข่าว 1 ครั้ง และข่าวย่อย 7 ครั้ง  
       1.2.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับผิดชอบการออกแบบฉาดบัง
เพลิงในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี การออกแบบจะใช้หลักการ
เดียวกับครั้งพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์
ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมอบหมายให้อาจารย์สาคร 
โสภา และอาจารย์สนั่น  รัตนะจากวิทยาลัยช่างศิลป์ เป็นผู้ด าเนินการ 
      1.2.3 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนตุลาคม 2554 หอศิลป์วัง
หน้าได้จัดแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์ ดังนี ้
          -  เดือนสิงหาคม 2554 จัดแสดงนิทรรศการผลงานของ
ศาสตราจารย์วิบูล  ลี้สุวรรณ 
          -  เดือนกันยายน 2554 จัดแสดงนิทรรศการผลงานของ            
เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท ์
          -  เดือนตุลาคม 2554 จัดแสดงนิทรรศการผลงานของ               
ครูศิลปะ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุทธยา          
เป็นประธานในพิธีเปิด 
      1.2.4 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 วันศุกร์ที่ 23,30 กันยายน 
2554 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 และ 1 ตุลาคม 2554 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ได้เปิดการแสดงนาฏกรรมสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ คิด + สิปป์ 
ที่สร้างความประทับใจ และกล่าวขวัญถึงมากที่สุดของประเทศไทยใน
รายการ Thailand Got Talent ทางทีวีสีช่อง 3 ณ โรงละครวังหน้า 
     1.2.5 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2554 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์จะจัดการแสดงโขนตอน “พ่อของแผ่นดิน” และจัดนิทรรศการ
ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังระเบียงวัดพระแก้ว เป็นภาพถ่ายที่มีความยาว
ติดต่อกัน 

 
 

              ไม่ม ี
                 รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการสภาสถาบัน ขออนุญาติที่ประชุม
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ราย ดังนี ้

1. นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา     
เพื่อชี้แจงวาระการประชุมที่ 3.2 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ิตติมา  บัวมาศ หัวหน้าภาควิชาการศึกษา เพื่อ
ชี้แจงวาระการประชุมที่ 3.1 

3. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม            
ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1  การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
   3.2  แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ์
 
 
 
 
 
 

 
อนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
6/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 
2554  และให้แก้ไขดังนี ้
หน้า 6 บรรทัดที่ 35-37 ให้ใช้ข้อความ
ดังนี้ “ในเรื่องน้ี ได้ไปศึกษาข้อมูลแล้ว 
ไม่สามารถน าเงินของบุคลากรทาง
การศึกษามารวมกับวงเงินของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้ ส่วนการที่บัญชีถือจ่ายยังไม่เป็น
ปัจจุบันเพราะกรมบัญชีกลางยังอยู่ใน
ระหว่างการท าระบบ Wed 
Application ดังนั้นเพ่ือให้การจ่าย
เงินเดือนเป็นปัจจุบัน วิธีแก้ปัญหาไป
พลางก่อนคือแก้ไขหน้าบัตรของ
ข้าราชการครู อาจารย์เป็นรายบุคคล”  
 
 
 
 
 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่สถาบันเสนอ 
 

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

2. เห็นชอบร่างค าสั่งสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรอง
กระบวนการพัฒนาแผนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ์

 



     3.3 การด าเนินการที่เกี่ยวกับเงินรายได้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 
 
 
 
 
 
 
     3.4 การรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 4/2554 
     3.4.1 รายงานผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ
ราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
     3.4.2 รายงานผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
สังกัดสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์
 
 
     3.4.3 การโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
     
 
     วาระที่ 3.4.4  

1. การขอปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากต าแหน่งสถานศึกษาเป็นต าแหน่งครู 
 
 
 
 

2. การปรับปรุงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 

3. การขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งครู วิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 
 
 

ให้ทางสถาบันแต่งตั้งคณะท างาน
ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขเงินรายได้ทุก
หมวดที่แท้จริงของแต่ละวิทยาลัย โดย
มอบหมายให้นายสงขลา วิชัยขัทคะ 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธาน นายสุขุม บัวมาศ เป็น
เลขานุการ และแต่งต้ังเจ้าหน้าที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
เห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
จ านวน 9 ราย ตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเสนอ 
 
เห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
จ านวน 37 ราย ตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเสนอ 
 
เห็นชอบตามรายช่ือที่ทางสถาบันเสนอ 
 
 
 
 
เห็นชอบและอนุมัติให้มีการปรับปรุง 
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันเสนอ 
 
เห็นและอนุมัติให้มีการปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ตามบัญชี
รายละเอียด ตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันเสนอ 



 
     3.4.5 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทย
ฐานะช านาญการ 
 
 
     3.4.6 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 
     3.4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ(เพิ่มเติม)วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 
 
     3.4.8 การด าเนินการสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการครูถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
 
   3.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
     4.1 การขออนุมัติเงินรายได้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อสมทบทุนมูลนิธี
อาสาเพื่อพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 
     4.2 การแต่งต้ังกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4.3 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  

 
เห็นชอบ ตามรายช่ือที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบ ตามรายชื่อที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบ ตามรายชื่อที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันเสนอ 
 
รับทราบและมอบสถาบัน ด าเนินการ
ต่อไป 
 
 
เห็นชอบ ตามรายชื่อที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของ
สถาบันเสนอ 
 
 
เห็นชอบและอนุมัติเงินรายได้จ านวน 
100,000 บาท 
 
เห็นชอบ ดังนี้ 
นายธงชัย รักปทุม เป็นประธาน
กรรมการ 
นางสุณิสา  วิชระพล เป็นกรรมการ 
นายอนุสรณ์  สกุลณี เป็นกรรมการ 
นายจกัรพรรดิ  วะทา และนายสงขลา 
วิชัยทัทคะ เป็นกรรมการ 
ส่วนกรรมการสรรหาอธิการบดีให้
ด าเนินการเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
เมื่อได้รายช่ือแล้วให้แจ้งสถาบัน และให้
อธิการบดีแต่งต้ังรองอธิการบดี 1 คน
เป็นเลขานุการ 
 
รับทราบ 

  



       เริ่มประชุม        เวลา 13.40 น. 
       เลิกประชุม        เวลา 16.30 น. 

 
              นายประณุท  ไชยานุพงศ ์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                             นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


