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  เร่ือง        มติโดยยอ  
 

 กอนระเบยีบวาระการประชมุ ศาสตราจารย วษิณุ  เครืองาม   

 ประธานในการประชุมไดแจงใหผูเขารวมประชุมทราบวา 

 การประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในวนันี้  เปนการ 

 ประชุมครั้งแรกตั้งแตมีพระบรมราชโองการแตงตั้งนายก 

 สภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนศลิป  ไดคณะกรรมการครบถวนตามองคประกอบ 

 คือ  -     นายกสภา          1 คน 

- กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒ               13 คน 

- กรรมการโดยตําแหนง       6  คน 

- ผูแทนผูบริหาร       4 คน 

- ผูแทนจากคณาจารย ขาราชการครูและบุลากรทางการศกึษา 3 คน 

 รวมทั้งสิ้น 27 คน  การดํารงตําแหนงมวีาระ 4 ป    
      

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธาน อธิการบดีและเลขานกุารแจงที่ประชุมทราบ 

 1.1  เร่ืองที่ประธานแจงทีป่ระชุมทราบ     รับทราบ 

 การแตงตั้งนายกสภาสถาบนัและกรรมการสถาบันผูทรงคุณวุฒ ิ   

 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมไดนําความ 

 กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภาสถาบันและ 

 กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป  

 รวม 14 รายนัน้  บัดนี้ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 



 นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒขิองสถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนศลิป  ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 
 

 1.2  เร่ืองที่อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแจงที่ประชุมทราบ  รับทราบ 

 รายช่ือคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ตาม 

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550  ตามที่สภา 

สถาบันไดดําเนินการคัดเลือกนายกสภาสถาบันและกรรมการสภา 

สถาบัน ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาสถาบันทุกประเภทแลวนัน้ 

บัดนี้ไดกรรมการสภาสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

พ.ศ. 2550  รวมทั้ง เลขานุการสภาสถาบัน  ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน 

เปนจํานวนทั้งสิ้น 29 ราย 

 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดแนะนํากรรมการสภาสถาบัน 

 ที่มาประชุม พรอมทั้งเลขานุการสภาสถาบันและผูชวยเลขานุการสภา 

 สถาบัน  ใหทีป่ระชุมทราบ 
 

 1.3  เร่ืองที่เลขานุการสภาสถาบันแจงที่ประชุมทราบ   เห็นชอบและอนุญาตผูเขารวมประชุม

 เลขานุการสภาสถาบันขออนุญาตเชิญผูเขารวมประชุมจาํนวน  เปนครั้ง ๆ ไป  

 3 ราย ดังนี้ 1. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง รองอธิการบดีฝายวิจยั 

 และพัฒนา เพือ่ช้ีแจงวาระการประชุมที่ 4.13 - 4.15 

      2.  นายสมคิด  อุปนันชยั  หัวหนางานบคุลากร  เพื่อช้ี 

 แจงวาระการประชุมที่ 4.4 – 4.7 

      3.  นายมานติ  เอกสุวรรณ  นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

 กอนการประชมุระเบียบวาระที่ 2 ประธานไดหารือในทีป่ระชุมวา  เห็นชอบตามที่อธิการบดีเสนอและมอบ 

 โดยกรรมการสภาสถาบันชุดเกาตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปดําเนินการจดั 

 พัฒนศิลป พ.ศ. 2550 ไดแตงตั้งนางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ เปนเลขานุการ ทําคําสั่งแตงตั้งเลขานุการสภาสถาบัน 

 สภาสถาบัน ในตอนนั้นองคประกอบของคณะกรรมการยังไมครบ  เมือ่ ตอไป 

 กรรมการครบองคประกอบแลว  เหน็ควรแตงตั้งเลขานกุารสภาสถาบัน 

 คนใหม  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550  ให 



 สภาสถาบันแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใชกรรมการสภาสถาบัน 

 เปนเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดีสถาบันฯ 

 จึงขอเรียนถามอธิการบดีวาจะใหนางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ เปนเลขานุการ 

 สภาสถาบันเหมือนเดิมหรือไม 

 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดเสนอนางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ เปน 

 เลขานุการสภาสถาบัน และไดเสนอนายประณุท  ไชยานุพงศ เปนผูชวย 

 เลขานุการสภาสถาบัน 
 

 ประธานไดขอหารือในที่ประชุมเรื่องการแตงตั้งอุปนายกสภาสถาบัน เห็นชอบใหนายธงชัย  รักปทุม  เปน 

  โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550  ไดกําหนด อุปนายกสภาสถาบัน  และมอบสถาบัน 

 ใหสภาสถาบนัแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒคินหนึ่งเปน  บัณฑิตพัฒนศลิป  จัดทําคําสั่งแตงตั้ง 

 อุปนายกสภาสถาบันและใหอุปนายกสภาสถาบันทําหนาที่แทนนายก อุปนายกสภาสถาบันตอไป 

 สภาสถาบัน  เมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมม ี

 ผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน  จึงขอเชญิผูเขารวมประชุมเสนอชื่อ 

 อุปนายกสภาสถาบัน 

 นายโอภาส  เขียววิชัย  เสนอ พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ 

 นายกําพล  วันทา  เสนอ  นายธงชัย  รักปทมุ 
  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2551   รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2551 และแกไขเพิ่มเติมดังนี ้

 หนา 7 บรรทัดที่ 12 คําวา “อัตราเออรล่ี”  แกไข

เปน “อัตรที่วางลงตามมาตรการปรับปรุง

อัตรากําลังภาครัฐ” 

 หนา 7 บรรทัดที่ 22 และบรรทัดที่ 23 คําวา “จึง

เอาเพียง 3 กอง”  แกไขเปน “เห็นควรจัดตัง้เพียง 

3 กอง” 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 

 3.1  ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม  เร่ืองการแบงสวนราชการ  รับทราบ  

 ในสํานักงานอธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิบป 
  



 3.2  การพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน  รับทราบและมอบฝายประกนัคุณภาพประสาน 

 คุณภาพการศกึษาระดับพื้นฐานอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา  กับสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน 

         คุณภาพการศกึษา 
 

 3.3  รายงานผลการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2551  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1  กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป  เห็นชอบปฏิทนิการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต 

 ประจําปงบประมาณ 2552     พัฒนศิลป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

         ใหปรับการประชุมในเดือนเมษายน 2552 และ 

         แจงใหกรรมการทราบลวงหนา 

 

 4.2  การอนุมัติปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ภาคฤดูรอน  เห็นชอบอนุมตัิปริญญาบัตรจํานวน 1 ใบ 
  

 4.3  เกณฑการเปด – ปดหลักสูตรปริญญาตรี   ใหเปลี่ยนจากประกาศ  เปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การเปดปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป  และใหสถาบันบัณฑิต 

ดําเนินการเกีย่วกับการจัดตั้งสภาวิชาการ 
  

 4.4  การโอนยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  เห็นชอบการโอนยายของขาราชการครูและ 

 สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป     บุคลากรทางการศึกษาตามทีค่ณะอนกุรรมการ 

         กล่ันกรองการบริหารงานบุคคลเสนอ  ในรายที ่

         เหลือถาหนวยงานอื่นรับโอนใหดําเนนิการตาม 

         ขั้นตอน  และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน 

         เพื่อทราบในครั้งตอไป 
 

 4.5  ผูบริหารขอเปลี่ยนแปลงตําแหนง    เห็นชอบตามที่คณะอนกุรรมการกลั่นกรองการ 

         บริหารงานบุคคลเสนอ ทั้ง 2 กรณ ี

 

 4.6  การเกลี่ยอัตรากําลังในสํานักงานอธิการบดี  สถาบัน  เห็นชอบตามที่คณะอนกุรรมการกลั่นกรองการ 

 บัณฑิตพัฒนศลิป      บริหารงานบุคคลเสนอ 



 4.7  การแตงตัง้คณะกรรมการประเมินขาราชการครูและ  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 บุคลากรทางการศึกษาใหมีวทิยฐานะชํานาญการ  ชํานาญ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม ี

 การพิเศษและเชี่ยวชาญ      วิทยฐานะชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  และ 

         เชี่ยวชาญ  ตามที่คณะอนกุรรมการกลั่นกรอง 

         การบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

 4.8  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยคณะ  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 กรรมการประจําวิทยาลัย  พ.ศ. ....     วาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาลัย พ.ศ. .... 

         และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไปปรับแกให 

         ถูกตองตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

 4.9  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยคณะ  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวา 

 กรรมการประจําสํานัก  ศูนย  หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ  ดวยคณะกรรมการประจําสาํนัก  ศูนย  หรือสวน 

 อยางอื่น  ที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ พ.ศ. ....    ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  ทีม่ีฐานะเทยีบเทา 

         คณะ พ.ศ. ....และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

         ไปปรับแกใหถูกตอง  และมอบนายสงขลา   

วิชัยขัทคะ  ตรวจความถกูตองอีกครั้ง 
 

 4.10  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการสรรหา เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 หัวหนาภาควชิา  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา  หรือหวัหนา 

 ที่มีฐานะเทยีบเทาภาควิชา  พ.ศ. ....    สวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอืน่  ที่มีฐานะ 

เทียบเทาภาควชิา  พ.ศ. ....  และใหนําไปปรับแก 

ใหถูกตอง 
 

 4.11  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการสรรหา เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ผูอํานวยการวทิยาลัย  พ.ศ. ....     วาดวยการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

 4.12  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยหลักเกณฑ เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวา 

 และวิธีพจิารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ดวยหลักเกณฑ  และวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคล 

 รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. ....   ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง 

ศาสตราจารยและศาสตราจารย  พ.ศ. .... และมอบ 



สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปดําเนินการตอไป 
 

 4.13  การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกนั  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาประกัน 

 คุณภาพการศกึษาสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป    คุณภาพการศกึษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป   

โดยในลําดับที ่7 คณบดีทุกคณะวิชา  ใหตดัคําวา 

“วิชา”  ออกไป 
 

 4.14  การอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงนิรายไดของ  อนุมัติแผนการอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงิน 

 สถาบัน        รายไดของสถาบัน  สวนการอนุมัติการใชจายเงิน 

         รายไดใหนําระเบียบวาดวยเงินบํารุงการศึกษามา 

ใช 
 

 4.15  การจัดทาํคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดม  เห็นชอบการจดัทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552    ของสถาบันอุดมศึกษาประจาํปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  

 5.1  รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการบริหาร  เห็นชอบรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป   

 งานบุคคล  พ.ศ. ....      วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ....  สงระเบียบ 

         ไปให  ก.ค.ศ. พิจารณา  มอบนายสงขลา   

วิชัยขัทคะ  ตรวจดูรูปแบบกอนสง ก.ค.ศ. 
            

 5.2  แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานจากการปฏิบัติ  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 

 หนาที ่
  

 5.3  การแตงตัง้คณะอนกุรรมการกลั่นกรองการบริหารงาน  รับทราบ 

 บุคคล    

 

 

 

 

 



 

         

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

เร่ิมประชุม เวลา  10.00 น. 

ปดประชุม  เวลา  12.00 น. 

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

 

 

 

 

 

 

 

        นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


