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มติยอรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งที่ 4/2550 

วันจันทรท่ี  29  ตุลาคม  2550  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุมทองพระโรง  กรมศิลปากร 

....................................... 

  เร่ือง       มติโดยยอ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงทีป่ระชุมทราบ   

 1.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดแสดงผลงานศิลปกรรม   รับทราบ 

 เด็กและเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 2  ณ หอศลิป 

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 ระหวางวันที่ 10-30 กันยายน 2550  และมพีิธีเปดวันที่ 20 

 กันยายน 2550  โดยคุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ  รัฐมนตรีวาการ 

 กระทรวงวัฒนธรรม  เปนประธานในพิธีเปด 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2550   รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2550 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 

 ความคืบหนาการปรับตําแหนงอาจารยประจําสถาบัน  รับทราบและมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

 บัณฑิตพัฒนศลิปจากครูเปนอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนง  ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับ 

 ทางวิชาการ       ตําแหนงทางวชิาการ  ตามที่  ก.ค.ศ. กําหนด 

          หากมีรายใดตองแกไขใหพิจารณาเฉพาะราย 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยคณุสมบัต ิ  เห็นชอบขอบงัคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....   วาดวยคณุสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการ 

สรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... และขอแกไขดังนี้ 



ขอ 4  ใหใชขอความดังตอไปนี้ 

“ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตองมีคุณสมบัติตาม

มาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนศลิป พ.ศ. 2550  และไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้” 

ขอ 6  ใหใชขอความดังตอไปนี้ 

“การไดมาซึ่งรายชื่อผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 

ใหคณะ สํานัก วิทยาลัย  ศนูย  และสวนราชการ

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ เสนอ

ช่ือผูเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงอธิการบดีตอ

ประธานกรรมการสรรหาสวนราชการละไมเกิน

หนึ่งชื่อ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการสรรหากําหนด” 
 

 4.2  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยคณุสมบัต ิ

หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหาคณะบดี พ.ศ. ....   เห็นชอบขอบงัคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวา 

ดวยคณุสมบัต ิ หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหา 

         คณบดี  พ.ศ. ....  และแกไขดงันี้ 

         ขอ 4  ใหใชขอความดังตอไปนี้ 

         ขอ 4  “ผูดํารงตําแหนงคณบดี  ตองเปนผูทีม่ี 

คุณสมบัติอ่ืนดังตอไปนี้” 

ขอ 5 (2)  ใหใชขอความดังตอไปนี ้

(2) “กรรมการสภาสถาบันซึ่งคณะกรรมการ

สภาสถาบันมอบหมายจํานวนสามคน” 

ขอ 6 (1)  ใหใชขอความดังตอไปนี ้

(1) “คณะเสนอชือ่ผูเหมาะสมทีจ่ะดํารง

ตําแหนงคณบดีตอประธานกรรมการ 

สรรหาไมเกินสองชื่อ” 
 

 4.3  การแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี   มีมติเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีตามขอ  

         11 แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   



วาดวยคณุสมบัติ หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหา

อธิการบดี พ.ศ. .... ดังนี ้

(1) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒจิํานวน
สองคน 

- พลตํารวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ 

- นายขจร  จิตสขุุมมงคล 

(2) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนงจํานวน
สองคน 

- เลขาธิการสภาการศึกษา 

- อธิบดีกรมศิลปากร 

(3) กรรมการสภาสถาบันจากผูแทนคณาจารย
จํานวนหนึ่งคน 

- นายเฉลิมศักดิ ์ รัตนจนัทร 
 

4.4  การแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบด ี มีมติใหเลือกกรรมการสรรหาคณบดี  จาก

กรรมการสภาสถาบัน  ซ่ึงคณะกรรมการสภา

สถาบันมอบหมายจํานวนสามคน ทั้ง 3 คณะ 

ดังนี ้

 คณะศิลปวจิิตร 

- พลตํารวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ 

- ศาสตราจารยวบิูลย  ล้ีสุวรรณ 

- นายกําพล  วันทา 

คณะศิลปศึกษา 

- พลตํารวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ 

- นางศิริพร  กิจเกื้อกูล 

- เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คณะศิลปนาฏดุริยางค 

- พลตํารวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ 

- นางยุพา  ประเสริฐยิ่ง 

- นายกําพล  วันทา 



สวนผูแทนจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู

และบุคลากรของคณะจํานวนสามคนซึ่งเลือก

กันเองใหแตละคณะดําเนินการ 
 

 4.5  การแตงตัง้เพิ่มเติมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหาร เห็นชอบใหนายโอภาส  เขียววิชัยและ 

 งานบุคคลของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป    นางสุจิตร  รัตนมุง เปนกรรมการกลั่นกรอง 

การบริหารงานบุคคล  ของสถาบันบัณฑติพัฒน

ศิลปเพิ่มเติมและมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ดําเนินการตอไป 
 

 4.6  การอนุมัติเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนสําหรับ  เห็นชอบใหอธิการบดีและรองอธิการบดี 

 ผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป     ไดรับเงินประจําตําแหนงรวมทั้งคาตอบแทน 

         เงินประจําตําแหนงโดยใหปฏิบัติตามระเบยีบ 

         กระทรวงการคลัง 
  

 4.7  แผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2551  เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

         2551 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 

 5.1  การพิจารณาผลการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะของ  เห็นชอบใหผูเขารับการประเมินวิทยฐานะ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    จํานวน 219 คน  ผานเกณฑการประเมิน 

ทั้ง 3 กลุม  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

เสนอ 
 

 5.2  การพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพรอม  เห็นชอบและอนุมัติใหครูผูชวย จํานวน ๕ คน 

 และการพัฒนาอยางเขม (ทดลองปฏิบัติราชการ) ครูผูชวย  ผานการประเมินการเตรียมความพรอมและ 

 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคร ู     การพัฒนาอยางเขม  ตามที่สถาบันบัณฑิต 

         พัฒนศิลปเสนอ 

 

5.3  การยายผูบริหารสถานศึกษา  ในสังกดัสถาบัน 1.  เห็นชอบใหยายนางเพ็ญทิพย  จันทดุม  

พัฒนศิลป       ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  

        ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย 



        นาฏศิลปกาฬสินธุ  เปนการยายกรณีปกต ิ

        2.  เห็นชอบใหยายนางกษมา  ประสงคเจริญ 

        ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ไป 

        ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลป 

        จันทบุรี  เปนการยายเพื่อประโยชนของทาง 

        ราชการ 

        3.  เห็นชอบการยายของนายสุขุม  บัวมาศ   

        ผูอํานวยการวทิยาลัยชางศิลป 

        4.  เห็นชอบใหนางสมบัติ  กุลางกูร  ดํารง 

ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ 

ตามเดิม 

5.  เห็นชอบใหนางสาวพัชรี  ผลานุรักษา  ยาย 

ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป 

สุพรรณบุรี เปนการยายเพื่อแกปญหาการ 

บริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา 

6.  เห็นชอบใหเล่ือนขั้นเงินเดือนคณาจารย 

ขาราชาการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิปเสนอ  และให 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปตรวจสอบความ

ถูกตอง 

 

 

................................................... 

เร่ิมประชุม เวลา  13.30 น. 

ปดประชุม  เวลา  16.30 น. 

................................................... 

  

 

นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


