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  เร่ือง       มติโดยยอ 
 

 เนื่องจากศาสตราจารย วษิณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนศลิป มีภารกิจยงัเดินทางมาไมถึงสถานที่ประชุม 

นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมและดําเนินการประชุม 

ตามระเบียบวาระ ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงทีป่ระชุมทราบ 

   เร่ืองที่อธิการบดีแจงทีประชุมทราบ 

  เร่ืองที่เลขานุการสภาสถาบันแจงที่ประชุมทราบ 

 1.1   เร่ืองเลขานุการแจงที่ประชุมทราบ   

 นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการสภาสถาบันขออนุญาต  อนุญาต 

ที่ประชุมเชิญผูเขารวมประชุม จํานวน 5 ราย ดังนี ้

1. นางยุพา  ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

เพื่อช้ีแจงวาระที่ 4.1 และ 4.4 – 4.6   

2. นายสมคิด  อุปนันชัย  หัวหนางานบริหารงานบุคคล 

เพื่อช้ีแจงวาระที่ 4.3 และ 5.2 – 5.4 

3.  นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิตกิรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

4. นางสาวมนัสวนัต  ชางทองคํา  บุคลากร 

5. นายสุชัย  งามจิตตเอื้อ  จากสํานักงานคณะกรรมการ 



กฤษฎีกา  เพื่อแจงความคืบหนาเกีย่วกับการบริหารงาน 

บุคคลของสภาสถาบัน 
 

1.2  เร่ืองที่อธิการบดีแจงทีประชุมทราบ    รับทราบ 

1.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดทําหนังสือขอพระราชทาน 

กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  เสดจ็พระ 

ราชดําเนินพระราชทานปรญิญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป  ในเดือนกรกฎาคม 2552 ณ  

หอประชุมกองทัพเรือ  โดยมีผูสําเร็จการศึกษาประจําป 

การศึกษา 2550 และ 2551 ประมาณ 600 คน 

2.  อธิการบดีสถาบันบัณฑติพัฒนศิลปไดไปชี้แจงเกี่ยวกับ  รับทราบ 

การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนศลิป พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  เมื่อ 

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2552  ในเวลา 13.30 น. ณ  สํานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

3.สํานักงานรบัรอบมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา  รับทราบ 

ไดแจงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกของสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนศลิป เปนเดือนพฤศจิกายน 2552  เนื่องจาก 

สถาบันฯมีผูสําเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2552  จึงตอง 

รวบรวมขอมลูผลของบัณฑิตที่จบการศึกษาและการมีงานทํา 

ของบัณฑิตที่จบการศึกษา  เพื่อประเมินคณุภาพการศึกษา 

ภายนอกตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2552   รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2552 และแกไขเพิ่มเติมดังนี ้

1. หนา 3  การประชุมสภาสถาบันตาม 

พระราชบัญญัติการจัดการศกึษาระดับปริญญา

ตรี 



 ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550 

ปรับแกเปน “เปนการประชมุตาม

พระราชบัญญัติสถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนศลิป พ.ศ. 2550” 

2. มติคณะกรรมการ  ใหใชคําวา “สภา

สถาบัน” 

3. หนา 14 บรรทัดที่ 12 คําวา “ดาย” แกเปน  

“ดวย” 
 

 เนื่องจากศาสตราจารย วษิณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบัน 

 ไดเดนิทางมาถึงสถานที่ประชุมจึงเปนประธานในการประชุม 

 แทนนายธงชัย  รักปทุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบ 

 วาระ ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 ขอใหกฤษฎกีาวินิจฉยัปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสภา  รับทราบ 

 สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนศลิป  
  

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวย   เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป 

 สภาวิชาการ       วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ....  โดยมอบสถาบัน 

         บัณฑิตพัฒนศลิปปรับแก ดังนี้ 

1. ขอ 9 ปรับแกเปน “ใหคณะกรรมการสรร

หา  พิจารณารายชื่อตามขอ 8 และเสนอ

ช่ือผูทรงคุณวฒุิจํานวนไมเกนิเกาคน

เพื่อใหสภาสถาบันแตงตั้งเปนกรรมการ

สภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 19 

(6) ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูซ่ึงเปน



กรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาจํานวนหนึ่งคน” 

2. ขอ 12 วรรคหนึ่ง “นอกจากการพนจาก

ตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว  ตดั

คําวา “แลว”  ออก 

3. ขอ 14 (4) ใหปรับเปลี่ยนเปน (5)และ(5) 

ใหปรับเปลี่ยนเปน (4) 

4. ขอ 16 ตัดทิ้ง 
 

 4.2  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการ  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป 

ประชุมสภาสถาบัน      วาดวยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ....  โดย

มอบ 

        สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปปรับแก ดังนี ้

ขอ 13 “เร่ืองที่นําเสนอเขาสูระเบียบวาระการ

ประชุมตองเสนอเปนการลวงหนากอนการ

กําหนดการประชุมอยางนอยสิบวัน” ปรับแก

เปน “อยางนอยสิบหาวนั”  
 

 4.3  การโอนยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน  อนุมัติการโอนยายขาราชการครูทั้ง 5 ราย 

ตามที่ 

 สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป     สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปเสนอ  และมอบ

สถาบัน 

         บัณฑิตพัฒนศลิปดําเนินการตอไป   
 

4.4  การปรับแกระเบยีบ รูปแบบ และวิธีการจัดทําและ เห็นชอบการปรับแกระเบยีบ รูปแบบ และ

วิธีการ 

การกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 จัดทําและการกรอกระเบีบนแสดงผลการเรียน 

ปพ.1 และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ดําเนินการตอไป  



 

4.5  การปรับแกระเบยีบ รูปแบบและคําอธิบายการกรอก เห็นชอบการปรับแกระเบยีบ รูปแบบและคาํ 

ประกาศนยีบตัร (ปพ.1)ใบแทนใบประกาศนียบัตรและ คําอธิบายการกรอกประกาศนียบัตร(ปพ.1) ใบ 

เอกสารที่เกี่ยวของ แทนใบประกาศนียบัตรและเอกสารที่

เกี่ยวของลและมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป

ดําเนินการตอไป 

 

4.6  การปรับแกระเบยีบ  และรูปแบบรายงานผูสําเร็จ เห็นชอบการปรับแกระเบยีบ  และรูปแบบ 

การศึกษา รายงานผูสําเร็จการศึกษา  และมอบสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศลิปดําเนินการตอไป 
  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  

 5.1  การใหความเห็นชอบเปนครั้งที่ 2 หลักสูตรที่ไดรับ  ใหความเห็นชอบเปนครั้งที่ 2 หลักสูตรที่

ไดรับ 

 ความเหน็ชอบกอนประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง  ความเหน็ชอบกอนประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการ 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และใหนําเสนอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความ

เห็นชอบตอไป 
  

 5.2 เร่ือง  การใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เห็นชอบใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

ตําแหนงครูผูชวยซ่ึงเปนผูผานการประเมนิการเตรียมความ  ศึกษาตําแหนงครูผูชวยซ่ึงเปนผูผานการ

ประเมิน 

พรอมและพัฒนาอยางเขม เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู  การเตรียมความพรอมและพฒันาอยางเขม  

เพื่อ 

        แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคร ู
 

 5.3  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาม ี  เห็นชอบการใหขาราชการครูและบุคลากรทาง 



 วิทยฐานะชํานาญการ        การศึกษามวีิทยฐานะชํานาญการ  ตามที่

สถาบัน 

         บัณฑิตพัฒนศลิปเสนอ 
 

 5.4  เร่ือง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อนุมัติรายช่ือและไมอนุมัติรายช่ือ ทั้ง 3 

ประเภท 

 เล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ    ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิปเสนอ 

  

 5.5 เร่ือง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อนุมัติรายช่ือและไมอนุมัติรายช่ือตามที่

สถาบัน 

 เล่ือนเปนวิทยฐานะเชีย่วชาญ     บัณฑิตพัฒนศลิปเสนอ 
 

เร่ืองอื่น ๆ ที่ไมอยูในวาระการประชุม 

 ประธาน มอบหมายใหเลขานุการสภาสถาบัน พิจารณากาํหนดวันประชุมสภาสถาบัน ในเดือนเมษายน 2552 

 นายธงชัย  รักปทุม  ไดเสนอวาการประชมุสภาสถาบันแตละครั้ง สวนมากมีเร่ืองของขอกฎหมายเขาที่ประชุมเพื่อ 

พิจารณา  เห็นควรใหสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลปรายงานความกาวหนาของสถาบันในการบริหารงานปญหาอุปสรรค

ในการบริหารงาน  การวางแผนงานประจําป เชน การรับนักศึกษาเนื่องจากสถาบันเปนการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ  

กิจกรรมใดทีส่รางชื่อเสียงใหกับสถาบันควรรายงานใหสภาสถาบนัทราบในการประชุมแตละครั้ง 

นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  ไดเสนอวา  ในแตละเดอืนสถาบันไดทํากิจกรรมตาง ๆไวมากควรรายงานใหสภา

สถาบันทราบทุกครั้งที่มีการประชุม 

ดร. จักรพรรดิ  วะทา  ไดเสนอวา  หนาทีข่องสภาสถาบันตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป พ.ศ. 2550  มีมากมายหลายประการ เชน วางนโยบายเกีย่วกับการศึกษา การวิจยั การใหบริการทางวิชาการแก

สังคม  พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับกจิการของสถาบันฯตามที่อธิการบดีเสนอ หรือใหคาํปรึกาและ

ขอแนะนําในกิจกรรมของสถาบันตออธิการบดี  ดังนั้น  ตองมองไปขางหนา  ทําอยางไรใหสถาบันเจริญกาวหนา

และนําไปสูการพัฒนาบานเมือง 

นายกมล  สุวุฒโฑ  ไดช้ีแจงวา  ในเรื่องของการทําวิจยัไดเรียนเชิญ ดร. สันติ  เล็กสุขุม  เปนที่ปรึกษาและแนะนําใน

การทําผลงานทางวิชาการ  ในการประชุมครั้งตอไปจะรายงานกจิกรรมของสถาบันปญหาในขณะนี้คือเร่ืองของ

บุคลากรมีไมเพียงพอ  ตั้งแตแยกมาจากกรมศิลปากรยังไมมีบุคลากรเพิ่ม  ปญหาของสถาบันมีหลายประการ  อาทิ  

งานกอสรางของทุกวิทยาลัย  ปญหาเกี่ยวกบัเงินรายไดทีไ่มสามารถเบิกจายได 



นางประพิน  อันวาเบค  ใหขอคิดเห็นวา  ปญหาเรื่องบุคลากรไมเพียงพอ  ใหสถาบันทําเรื่องขอไปที่คณะรัฐมนตรี  

อางเหตุผลความจําเปนที่ตองเพิ่มบุคลากร 

ดร.  ศุภชัย  จันทรสุวรรณ  ไดขอปรึกษาในที่ประชุมวา  ประเด็นปญหาของคณะศิลปนาฏดุริยางค  คือ บุคลากรไม

เพียงพอ  มีขาราชการเพียง 4 คน  นอกนัน้เปนพนักงานราชการ  ขอเรียนปรึกษาวาพนักงานราชการจะลงตําแหนง

ทางราชการไดหรือไม 

นายกมล  สุวุฒโฑ  ไดช้ีแจงวา  ความตองการของคณะศิลปนาฏดุริยางค  คือ  ตองการใหพนกังานราชการทํา

ผลงานทางวิชาการได  ในเรือ่งนี้ไดสอบถามไปยัง ก.พ. แลว  ไมสามารถทําได  เนื่องจากพนกังานราชการมีสัญญา

ปตอป  หรือส่ีป 

นายโอภาส  เขยีววิชัย  ไดใหความเหน็วา  ตําแหนงทางวชิาการใหไปดกูฎหมายของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ วาสามารถ

ทําไดหรือไม  คาํวา “คณาจารยประจํา”  รวมถึงพนักงานราชการดวยหรือไม 

ประธาน  ไดเสนอวาใหหาขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงแลวมาพูดคุยเฉพาะเรื่อง ปญหาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ไม

เหมือนกับที่อ่ืน  เชน  สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไมมีหนาที่ในการจัดการศึกษา  เชนเดยีวกับสถาบันพลศึกษาที่

อยูในสังกดักระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา  และปญหาเกีย่วกับ ก.ค.ศ. และปญหาอื่น ๆ อีกหลายประการตอง

แกไขไปทีละเรื่อง  ในการประชุมครั้งตอไปใหอธิการบดีรายงานกิจกรรมที่ไดดําเนนิการ  เชน  งานกอสราง  งาน

การแสดง  และอื่น ๆ ที่เหน็วาควรรายงานใหสภาสถาบนัทราบ  ใหใสในวาระกอนรับรองรายงานการประชุม  และ

ใหไปตั้งสภาวชิาการโดยดวนจะไดเปนทีป่รึกษาอธิการบดีอีกทางหนึง่  การประชุมครั้งตอไปใหเชิญคณบดีเขารวม

ประชุมดวย 

  

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

เร่ิมประชุม เวลา  13.30 น. 

ปดประชุม  เวลา  15.45 น. 

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

  

 

 

นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


