
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

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

มติยอรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งที่ 1/2552 

วันจันทรท่ี  12  มกราคม  2552  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองนาฏศิลปไทย  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 

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

  เร่ือง       มติโดยยอ 
 

 นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 เปนประธานในการประชุมและดําเนนิการประชุมตาม 

 ระเบียบวาระ ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงทีป่ระชุมทราบ 

   เร่ืองที่อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบ 

   เร่ืองเลขานุการสภาสถาบันแจงที่ประชุมทราบ   

 นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการขออนญุาตที่ประชุม  อนุญาต 

เชิญผูเขารวมประชุม จํานวน 4 ราย ดังนี ้

1. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจยั 

และพัฒนา  เพือ่ช้ีแจงวาระที่ 4.5   

2. นายสมคิด  อุปนันชัย  หัวหนางานบริหารงานบุคคล 

เพื่อช้ีแจงวาระที่ 4.2 

3.  นายประเทือง  เครือหงส  ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร 

งานบุคคล  เพื่อช้ีแจงวาระที่ 4.2 

4. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิตกิรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2551   รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน  2551 และแกไขเพิ่มเติมดังนี ้



1. หนา 2 บรรทัดที่ 7 ขอความ “ผูอํานวยการ

บริหาร 

 การจายเงนิ”  แกไขเปน “ผูอํานวยการสวน

บริหารการจายเงิน 3” 

2. หนา 8 บรรทัดที่ 16 ขอความ “อาศัยอํานาย”  

แกไขเปน “อาศัยอํานาจ” 

3. หนา 9 จากบรรทัดที่ 11 – 14 แกไขและ

เพิ่มเติมดังนี้  “นายกําพล  วนัทา  ไดตั้ง

ขอสังเกตวาในประกาศขอ 2 หลักสูตรบาง

หลักสูตรไมสามารถหาผูรับรองหลักสูตรได 

5 คน  เชน  หลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน

หาผูรับรองหลักสูตรไดยากมาก  แม

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได

กําหนดมาตรฐานหลักสูตรทัว่ไปใน

มหาวิทยาลัยไวแลวก็ตาม  เกณฑการเปด

หลักสูตรของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลปในขอ 

2 ควรจะยืดหยุนมากกวานี้  และขออนุมัติ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนกรณี ๆ ไป” 

4. หนา 19 บรรทัดที่ 29 ขอความ “เห็นชอบ

ขอบังคับ”  แกไขเปน “เหน็ชอบราง

ขอบังคับ” 

5. หนา 24 บรรทัดที่ 26 ช่ือ “นายุขุม” แกไขเปน 

“นายสุขุม” 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 3.1  การแตงตัง้อุปนายกสภาสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป  รับทราบ  
  

 3.2  การแตงตัง้เลขานุการและผูชวยเลขานกุารสภาสถาบัน  รับทราบ 

 บัณฑิตพัฒนศลิป 
 



 เนื่องจากศาสตราจารย วษิณุ  เครืองาม นายกสภาสถาบนับัณฑิต 

 พัฒนศิลปไดเดินทางมาถึงทีป่ระชุมจึงเปนประธานในการประชุม 

 แทนนายธงชัย  รักปทุม 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1  การอนุมัติปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  เห็นชอบอนุมตัิปริญญาบัตร จํานวน 8 ใบ 

 2551  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 4.2  อํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน  เห็นชอบใหจดัประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ 

บัณฑิตพัฒนศลิป      หาขอยุติในเรือ่งอํานาจหนาที่ในการบริหารงาน

         บุคคลของสถาบันบัณฑิต  และหากยังไมไดขอ 

ยุติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิปสงเรื่องหารือไปที่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพจิารณาในเรื่อง 

อํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนศลิปตอไป 
 

 4.3  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วาดวยการเงิน  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 การจัดการรายไดและผลประโยชนจากทรพัยสินของสถาบัน วาดวยการเงิน  การจัดหารายไดและผลประโยชน 

 พ.ศ. ....        จากทรัพยสินของสถาบัน พ.ศ. ....  โดยใหปรับ

         แก  ดังนี ้

         1.   แกช่ือเปน  รางขอบังคับสถาบันบัณฑติ 

         พัฒนศิลปวาดวยรายไดและการบริหารรายได 

         ของสถาบัน 

         2.  ขอ 3 ตัดคําวาเงินออกไปจากงบประมาณ 

รายจาย  ตดัคําวารายไดออกจากปงบประมาณ 

3.  ตัดนิยามคําวา “ป” 

4.  ระหวางขอ 4 และขอ 5 ใหเพิ่มอีกขอ เปนขอ 4  

(ทวิ) กรรมการผูทรงคุณวุฒติามขอ 4 (3) ใหอยู 

ในวาระคนละ.........ป 

         5. กรรมการดงักลาวพนจากตําแหนงเมื่อ (1) ตาย 



         (2) ลาออก (3) สภาสถาบันมีมติใหพนจาก 

ตําแหนง 

         6. ใน (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒดิานการคลัง ดาน 

         งบประมาณ ทีส่ภาสถาบันแตงตั้งดานละ 1 คน 

         7. ขอ 5 (3) คําวาเงินงบประมาณแกไขเปน “เงิน 

รายได” 

8.  ขอ 10(3) เงินรับฝากตามขอ 8(4) ใหจายตาม

เงื่อนไขหรือเงือ่นเวลาที่ตองจายหรือจายคนื

เจาของ 
 

4.4  การกระจายน้ําหนักมาตรฐานคุณภาพในการประเมนิ เห็นชอบการกระจายน้ําหนกัมาตรฐานคุณภาพใน 

คุณภาพการศกึษา การประเมินคณุภาพการศึกษาตามที่สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศลิปเสนอ  
  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  

 5.1  การแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจาก  เห็นชอบใหนายกสภาสถาบนัลงนามแตงตัง้คณะ

 ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ 

ใหมวีิทยฐานะชํานาญการพิเศษ     หนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญ

การพิเศษ  โดยไมตองผานสภาสถาบัน 
  

 5.2 ศาสตราจารยสันติ  เล็กสขุม ขอหารือที่ประชุมวา สถาบัน มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการราง 

บัณฑิตพัฒนศลิปควรทํากตกิาหรือคิดเกณฑในการทําผลงาน เกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการของสถาบัน 

ทางวิชาการเพือ่เล่ือนตําแหนงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป  ตั้งคณะทํางานใหหลากหลายเพื่อรวมกนัพิจารณา 

มีลักษณะพิเศษเฉพาะ      แลวนําเสนอสภาสถาบันพิจารณา  แตจะไมยุติแค 

สภาสถาบัน  เกณฑการประเมินตองใหคนอื่น

ยอมรับดวย   
 

 5.3  เลขานุการสถาสถาบัน  แจงใหทราบวา  การประชุม  รับทราบ 

 สภาสถาบันครั้งตอไป วันที ่23 กุมภาพนัธ  2552     

       



   

 

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

เร่ิมประชุม เวลา  14.00 น. 

ปดประชุม  เวลา  15.30 น. 

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

  

 

 

นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


