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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 4.2 และ 4.3   

2. นายสมคิด  อุปนันชัย  หัวหนางานบริหารงานบุคคล 

เพื่อช้ีแจงวาระที่ 4.4 – 4.10 

3.  นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิตกิรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

เพื่อช้ีแจงวาระการประชมุที่ 4.11 

4. นางอุษา  สบฤกษ  คณบดีคณะศิลปศึกษา  เพื่อช้ีแจงวาระ 

ที่ 5 



5. นายเฉลิมศักดิ ์ รัตนจันทร  คณบดีคณะศลิปวิจิตร  เพื่อ 

ช้ีแจงวาระที่ 5 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2552   รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

เมื่อวันที่ 23  กมุภาพันธ  2552 และปรับแกดงันี้ 

1. หนา 19 บรรทัดที่ 25 คําวา “บัลเลย”  แกเปน 

“บัลเลต” 

2. หนา 22 บรรทัดที่ 1 คําวา “โชว” แกเปน  

“แสดง” 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 นายกมล  สุวฒุโฑ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  มีเร่ือง รับทราบ 

 แจงที่ประชุมทราบ ดังนี ้

 3.1  ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จ 

 พระเจาอยูหว  เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญา 

 บัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

 3.2  ขอกราบทูลเชิญพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลี รับทราบ  

 พระวรราชาทนิัดดามาตุ  เสด็จไปเปดการแสดงศิลปกรรมเด็ก 

 และเยาวชนแหงชาติ  คร้ังที่ 4 
 

 3.3  ขอกราบทูลเชิญพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลี รับทราบ 

 พระวรราชาทนิัดดามาตุ  เสด็จไปทรงเปนประธานในพธีิไหว 

 ครูนาฏศิลปไทยและทรงรวมในพิธีครอบครูนาฏศิลปไทย 
 

 อธิการบดีไดรายงานผลการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิต 

 พัฒนศิลปใหที่ประชุม ดังนี ้

 1.  การออกแบบโรงละครวังหนา  หอศิลปวังหนา   รับทราบ 
 

 2.  การจัดงานลานศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 4  ในวนัที่ 13 -14  รับทราบ 

 กุมภาพนัธ 2552  ณ ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส 

 3. ผลงานศิลปกรรมที่ไดรับรางวัลในการประกวด    รับทราบ 



“Ter 3rd China – Asean Youth Artwork Creativity  

Contest. จัดที่เมือง Nanning ณ ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 
 

 4. ผลงานศิลปกรรมที่ไดรับการคัดเลือกแสดงใน   รับทราบ 

 นิทรรศการ 23rd ASIAN  INTERNATION  FINE 

 ART  EXHIBITION  ณ เมืองกวางโจว  ประเทศ 

 สาธารณรัฐประชาชนจนี  รวมกับศิลปนไทย  จํานวน 

 15 ทาน 

 

 5. ผลงานสรางสรรคที่ไดนําไปจดสิทธิบัตร (หนังสือ  รับทราบ 

 9 กิจกรรม)  สําหรับการเรียนการสอนเดก็พิการ 
  

 6. การจัดกจิกรรมการอบรมนักเรียนนักศกึษาแกนนํา  รับทราบ 

 ปองกันยาเสพติด  รุนที่ 1 – 2  วันที่ 25 – 26 กุมภาพนัธ 

 2552 
 

 7.  การตรวจราชการของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  รับทราบ 
 

 8.  คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี  มอบทนุการศึกษา  รับทราบ 

 วันที่ 17  มีนาคม  2552 
 

 9.  โครงการอบรมนาฏศิลป ดนตรี คีตศิลป และชางศิลป  รับทราบ 

 สําหรับผูจบการศึกษาใหม  บัณฑิตวางงาน และบุคคลทั่วไป 
 

 10. โครงการทุนเรียนฟรี 15 ป     รับทราบ 
 

 11. โครงการวิจัยงบประมาณป 2552    รับทราบ 
 

 12. การประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรพื้นฐาน  รับทราบ 

 วิชาชีพเฉพาะดานนาฏศิลป ดนตรี ชางศิลป  ตั้งแตระดับ 

 พื้นฐาน  (ม. 1 – ม.3)  ปวช.  และระดับอดุมศึกษา 
 



 13.  การประชมุสุดยอดอาเซยีนและประเทศคูเจรจา   รับทราบ 

 ระหวางวันที่ 10 -12 เมษายน 2552 ณ เมืองพัทยา 

 จังหวดัชลบุรี 

 

 3.4  ขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปญหา   รับทราบและมอบฝายบุคลากรของสถาบัน 

 เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  บัณฑิตพัฒนศลิปทําความเขาใจเกีย่วกับการ 

 ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป  บริหารงานบุคคลตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา 

         วินิจฉยั 
 

 3.5  การประกาศเกียรติคณุขาราชการ    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1  ขออนุมัติใชเงินรายได     อนุมัติ 
          

 4.2  การพิจารณาแตงตั้งกรรมการพิจารณาตําแหนง   เห็นชอบแตงตัง้นายธงชัย  รักปทุม เปนประธาน 

ทางวิชาการ       กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  และเห็น 

        ชอบแตงตั้งกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง 

วิชาการ 
 

 4.3  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ฉบับ   1.  เห็นชอบใหมีการปรับปรุงหลักสูตร 

 ปรับปรุง พ.ศ. 2552)  และหลักสูตรศึกษาศาสตร   2.  เห็นชอบแนวทางและขัน้ตอนในการปรับปรุง 

 บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)    หลักสูตร 

3. ใหเร่ิมใชตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 

4.  รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรใหนาํมา 

พิจารณาในสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง 

5.  การนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแลวมาใหกรรมการ

 สภาสถาบันพิจารณา  ใหทําตารางเปรียบเทียบ

 หลักสูตรเกาทีย่ังไมปรับปรุง  และหลักสูตรใหม

 ที่ปรับปรุงแลวใหชัดเจนทั้ง 13 หลักสูตร 

6.  มอบเลขานุการสภาสถาบันนัดประชุม

กรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาหลักสตูรที่



ปรับปรุงในเดอืนพฤษภาคม 2552  และให

พิจารณาวาระอื่นเขาประชุมดวย   
 

4.4  การปรับระบบตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น เห็นชอบการปรับระบบตําแหนงบุคลากรทางการ 

ตามมาตรา 38 ค.(2) แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครู ศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จากระบบเดิมสู 

ระบบใหมตาม พ.ร.บ. ระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551  
 

4.5  การขอปรับเปลี่ยนตําแหนงเพื่อรองรับการแบงสวน เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในหลักการ  การขอปรับ 

ราชการในสํานักงานอธิการบดี จํานวน 15 อัตรา เปลี่ยนตําแหนงเพื่อรองรับการแบงสวนราชการ 

 ในสํานักงานอธิการบดี จํานวน 15 อัตรา มอบ

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล รับไปตรวจสอบและ

พิจารณา  และใหนําผลการพจิารณาเขาที่ประชุม

สภาสถาบันครั้งตอไป  และเห็นชอบในหลักการ 

 ตามที่นายสมคิด  อุปนันชัย เสนอ 
 

4.6  การรับโอนบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการ เห็นชอบรับโอนนายสุรินทร  วิไลนําโชคชัย  มา 

ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปฏิบัติงานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 

4.7  การขอยกเลิกการเปลี่ยนตําแหนงและขอโอนไปปฏิบัติ เห็นชอบใหโอน นางสาวสพุร  แกลวกลาหาญ   

ราชการในหนวยงานอื่นของนางสาวสุพร  แกลวกลาหาญ โอนไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนเตรียมอุดม 

         พัฒนาการ ลําลูกกา และยกเลิกกรณีปรับเปลี่ยน 

จากรองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนครูผูสอน 

ของนางสาวสุพร  แกลวกลาหาญ  
 

4.8  การขอความเห็นชอบเพือ่ใหตําแหนงและจํานวน  เห็นชอบตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่กาํหนด

ตําแหนงทีก่ําหนดไดรับเงินประจําตําแหนง   ไดรับเงินประจําตําแหนงจํานวน 12 อัตรา  การ

        แจงเรื่องไปยังหนวยงานทีเ่กีย่วของ  เชน สํานัก 

         งบประมาณ  กรมบัญชีกลาง ก.ค.ศ.  ส.ก.อ. หรือ 

       ก.ง.ช. ใหระบเุหตุผลความจาํเปน  มติสภา 



สถาบัน  และขอกฎหมายทีเ่กี่ยวของ  และให 

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปดําเนินการโดยเรงดวน 

 

 4.9  การใหขาราชการไดรับเงินประจําตําแหนงตาม   เห็นชอบใหนางปารณโสมยช  เลปาจารย ไดรับ 

 พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ   เงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการได 

 ผศ. ปารณโสมยช  เลปาจารย     รับเงินประจําตําแหนง  ตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม 

         2548  และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนิน 

         การตอไป 

 

4.10  การตั้ง อ.ก.ค.ศ. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   รับทราบ  และใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปนํา 

 กระทรวงวัฒนธรรม (คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง   กลับไปพิจารณาแลวนําเสนอสภาสถาบันในการ 

 การบริหารงานบุคคล)      ประชุมครั้งตอไป 

          

 

 4.11 (ราง)  พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขา  เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา 

 วิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจํา   ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  

 ตําแหนงของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป พ.ศ. .... (เสนอ  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา 

 เพื่อใหความเห็นชอบเพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการ  ตําแหนงของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป พ.ศ. .... 

 การอุดมศึกษา)        และใหเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดม 

         ศึกษาพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 4.12 การอนุมัติปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  อนุมัติปริญญาบัตรจํานวน  ๒๖๔ ใบ 

 ๒๕๕๑ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  

 5.1  การรายงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ของคณะ  ใหนํารายงานประจําปการศกึษา ๒๕๕๑ ของ 

 ศิลปศึกษา คณะศิลปวิจิตร และคณะศิลปนาฏดุริยางค  คณะศิลปศึกษา คณะศิลปวจิติร และคณะ 

        ศิลปนาฏดุริยางค  รายงานสภาสถาบันในการ 

        ประชุมครั้งตอไป 
  



 5.2 คุณศรีสุดา  หมอกยา  บริจาคเครื่องแตงกายโขน-ละคร  รับทราบและใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

และอุปกรณการแสดง      พิจารณาวา หากใหคณุศรีสุดา หมอกยา  บริจาค 

        เครื่องแตงกายโขน-ละครและอุปกรณการแสดง 

        ใหกับพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

        พระวรราชาทนิัดดามาตุ  เมือ่เสด็จทรงเปน 

        ประธานไหวครูนาฏศิลปไทยและทรงรวมในพิธี 

        ครอบครูนาฏศิลปไทยในวนัที่ ๒ กรกฎาคม 

       ๒๕๕๒ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง   

แลวใหพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี  

พระวรราชาทนิัดดามาตุ  มอบสถาบันบณัฑิต

พัฒนศิลป 
 

 5.3  นายธีรภัทร  ทองนิ่ม  ไดสอบถามเรื่องการอานผลงาน   

 เพื่อเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ไดดําเนินการไปแลวอยางไร         

          

  
 

 

   

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

เร่ิมประชุม เวลา  13.30 น. 

ปดประชุม  เวลา  16.30 น. 

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

  

 

 

นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


