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มติยอรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งที่ 1/2551 

วันจันทรท่ี  3  มีนาคม  2551  เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมทองพระโรง  กรมศิลปากร 

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

  เร่ือง       มติโดยยอ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงทีป่ระชุมทราบ 

   เร่ืองเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ   

 นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ  รับทราบ 

 วาการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คร้ังนี้เปน 

 การประชุมครั้งที่ 1/2551 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2550   รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2550 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 

 3.1  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  แตงตั้งอธิการบด ี  รับทราบและขอแสดงความยินดีที่ นายกมล 

 สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป      สุวุฒโฑ  ไดรับโปรดเกลาฯแตงตั้งเปน 

                                                                                                                           อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
  

 3.2  ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม  เร่ือง สถานที่ตั้งสถาบัน  รับทราบ 

 บัณฑิตพัฒนศลิป 
 

 3.3  การแตงตัง้คณบดีรอประกาศการแบงสวนราชการตาม  รับทราบ 

 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550 มาตรา 9 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1  การแตงตัง้รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เห็นชอบแตงตัง้รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิต 



พัฒนศิลป  ตามรายชื่อที่อธิการบดีสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเสนอ 
 

 4.2  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วาดวยคณุสมบัต ิ รับทราบ 

หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. ....       
 

 4.3  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วาดวยคณุสมบัต ิ เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒ ิ วาดวยคณุสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมา 

 พ.ศ. ....        ซ่ึงกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....

         และแกไขขอ 11 (3) โดยใหใชขอความตอไปนี้

         “ (3) กรรมการซึ่งผูดํารงตําแหนงคณบดแีละผู

         ที่ซ่ึงสภาสถาบันมีมติเหน็ชอบใหดํารงตําแหนง 

         คณบดีคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน” 
 

4.4  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วาดวยคณุสมบัต ิ เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภท วาดวยคณุสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมา 

ผูบริหารตามมาตรา 15(3) พ.ศ. .... ซ่ึงกรรมการสภาสถาบันประเภทผูบริหารตาม 

 มาตรา 15 (3) พ.ศ. ....  และแกไข ขอ 6 (2)  โดย

ใหใชขอความดังตอไปนี ้

 “ (2) คณบดีและผูที่ซ่ึงสภาสถาบันมีมติเห็นชอบ

ใหดํารงตําแหนงคณบดีเลือกกันเองจํานวนหนึ่ง

คน” 
 

 4.5  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วาดวยคณุสมบัต ิ เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจาก  วาดวยคณุสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมา 

คณาจารยประจํา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารยประจํา 

ของสถาบัน  พ.ศ. ....      ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาของ 

สถาบัน พ.ศ. ....  และแกไขขอ 4  “ตองเปน

ขาราชการดังตอไปนี้”  ใหใชคําวา “ไดแกบุคคล

ดังตอไปนี้” 
 

 4.6  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วาดวยสภาคณาจารย เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 



 และบุคลากร พ.ศ. ....      วาดวยสภาคณาจารย  และบคุลากร พ.ศ. .... 
  

 4.7  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วาดวยคณะกรรมการ เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

 ประจําคณะ  พ.ศ. ....      วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. .... 
  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  

 5.1  การแตงตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันบัณฑิต เห็นชอบแผนการดําเนนิการสรรหานายกสภา

 พัฒนศิลป       สถาบัน  และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ดําเนินการตามแผนตอไป สวนการแตงตัง้คณะ 

กรรมการสรรหาสภาสถาบันใหเปนไปตามมติที่

ประชุม  วาระที่ 4.2  

 5.2  รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วาดวยการออก  1.  เห็นชอบรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ประกาศนยีบตัรนาฏศิลปช้ันสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วาดวยการออกประกาศนียบัตรนาฏศิลปช้ันสูง 

 ช้ันสูง พ.ศ. ....       และประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พ.ศ. .... โดย 

 5.3  รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วาดวยการประเมิน แกไขดังนี ้

 ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรนาฏศิลปช้ันสูง   หนา 1 บรรทัดที่ 6 ใหเพิ่มขอความจากคําวา  

 พุทธศักราช 2527 (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) พ.ศ. ....   “ฉะนั้น  อาศยัอํานาจตามมาตรา 17(2) และ 

         มาตรา 53(4) แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต 

         พัฒนศิลป  พ.ศ. 2550” 

         หนา 2  บรรทัดที่ 15 คําวา “มีผล” ใชคําวา  

“มีศักดิ์และสทิธิ์” 

2.  เห็นชอบรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

วาดวยการประเมินผลการเรยีนตามหลกัสูตรประ 

ประกาศนยีบตัรนาฏศิลปช้ันสูง  พุทธศักราช 

2527 (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) พ.ศ. .... โดยแกไข

ดังนี้ หนา 3  บรรทัดที่ 6 เดิม “๐ = ๐ – ๕๐” 

แกไขเปน “ ๐ = ๐ – ๔๙” 

หนา 7 บรรทัดที่ 2 คําวา “มผีล” แกไขเปน  

“มีศักดิ์และสทิธิ์” 



ประกาศนยีบตัรมอบคณะศลิปวิจิตรออกแบบ  

และใหถือเปนหลักการวาผูอํานวยการ

สถานศึกษาแตละแหงเปนผูตรวจสอบและลง

นามในประกาศนียบัตร  สวนการอนุมัติเปน

อํานาจของสภาสถาบัน  และใหมีผลยอนหลังเพื่อ

เปนประโยชนแกผูที่จบไปแลว 2 รุน 
 

 5.4  งานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ของสถาน  รับทราบ 

 การศึกษาในสงักัดสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป ประจําป 2551 

 

 5.5  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดการบรรเลงวงมหาดุริยางค  รับทราบ 

 ไทยและการแสดงนาฏศิลป ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  

 

 

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

เร่ิมประชุม เวลา  09.30 น. 

ปดประชุม  เวลา  15.30 น. 

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

  

 

 

นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


