
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

ครั้งที่ 8/2554 
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 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  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการบรรเลงวงมหาดุริยางคืไทย-
สากล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช รองการกุศลช่วยเหลือประชาชนชาวไทยผู้ประสบภัยน้้าท่วมผ่าน
มูลนิธีเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ 
โรงละครวังหน้าเป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น 289,535 บาท 
       1.2.2  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิด
นิทรรศการจิตรกรรมรามเกียรติ์เฉลิมพระเกียรติ ณ หอศิลป์วังหน้า เป็นฝีมือ
การถ่ายภาพของนางสงกาศ บุญญาสัย โดยนางสุกุมล  คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และเปิดให้
ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2555 
      1.2.3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดการ
แสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พ่อของแผ่นดิน ณ บริเวณลาน
พระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส โดยนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และจะจัดแสดงต่อในวันที่     
24-25 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป 

1.2.4. การประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในเดือนกันยายน
2554 ประกอบด้วย ข่าวหลัก 1 ครั้ง สกู๊ปข่าว 4 ครั้ง และข่าวย่อย 9 ครั้ง  

 
 
 

1.3 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการสภาสถาบัน ขออนุญาติที่ประชุม
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน 5 ราย ดังนี ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา  ประเสริฐยิ่ง เพ่ือชี้แจงวาระ               
การประชุมที่ 5.1 

2. นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา     

 
 

              ไม่ม ี
                 รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อนุญาต 

 
 
 
 
 



เพื่อชี้แจงวาระการประชุมที่ 4.1-4.2 
3. ดร.ชนัย  วรรณะลี ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์         

เพื่อชี้แจงวาระการประชุมที่ 4.3 
4. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์  คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
5. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม            
ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ์
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     4.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ใช้งบประมาณประจ้าปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน 
 
     4.2 การสรุปการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 
 
     4.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       
ประจ้าปีการศึกษา 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
     5.1 การอนุมัติปริญญาบัตรผู้ส้าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปี

 
 
 
 
 
 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
7/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม
2554  และให้แก้ไขดังนี ้
หน้า 31 บรรทัดที่ 28            
“จ้านวน 14 ราย”แก้ไขเป็น “7 ราย”  
 
เห็นชอบแต่งตั้งให้ 
นางประกอบ ลาภเกษร เป็นประธาน 
นายนิวัฒน์ สุขประเสริฐ และนายดิษฐ์ 
โพธิยารมย์ เป็นกรรมการ 
นางรัตนา  ประชาทัย เป็นเลขานุการ  
 
 
เห็นชอบ ตามที่สถาบันเสนอ 
 
 
เห็นชอบ ตามที่สถาบันเสนอ 
 
 

1. เห็นชอบอนุมัติเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจ้าปีการศึกษา 2554 

2. เห็นชอบแผนการด้าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ้าปีการศกึษา 
2554  

3. เห็นชอบค่าเป้าหมายการ
ด้าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ้าปี
การศึกษา 2554 ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ์

 
 
อนุมัติปริญญาบัตรผู้ส้าเร็จการศึกษาใน



การศึกษา 2554 
 
 
 
 
     5.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554) และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ออกราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และ
ผู้เข้าร่วมมาตราการปรับปรุงอัตราก้าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณ
ก่อนก้าหนด) 
 
 
 
 
     5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
     5.4 การสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
 
 
 
 
      
 ก่อนเลิกการประชุม นายกมล  สุวุฒโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ในที่ประชุมสภาสถาบัน และประธานสภาสถาบัน ได้
มอบหมายให้อาจารย์ประกอบ  ลาภเกษร กล่าวอวยพรปีใหม่ในนามสภา
สถาบัน  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จาก
คณะศิลปะวิจิตร จ้านวน 3 คน และจาก
คณะศิลปศึกษา จ้านวน 12 คน       
รวม 15 คนตามรายชื่อที่สถาบันเสนอ 
 
เห็นชอบและอนุมัติ ดังนี ้

1. อนุมัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

2. อนุมัติการเลื่อนเงินเดือน
บุคลากรทางการศึกษา 

3. อนุมัติการเลื่อนเงินเดือน  
คณาจารย ์

 

เห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนอธิการบดี 
ครั้งที่ 2 
 
มอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรร
หาอธิการบดี พิจารณาวันเวลาที่
เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน  

  
       เริ่มประชุม        เวลา 10.30 น. 
       เลิกประชุม        เวลา 12.15 น. 

 
              นายประณุท  ไชยานุพงศ ์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                             นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


