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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   เร่ืองอธิการแจงที่ประชมุทราบ   

 1.  พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี    รับทราบ 

พระวรราชาทนิัดดามาตุ เสดจ็ทรงเปดการแสดงศิลปกรรม 

 เด็กและเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 4  และประทานรางวัลแก 

นักเรียน นักศกึษาที่ชนะการประกวด ในวนัจันทรที่ 8 

มิถุนายน 2552  เวลา 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

หอศิลป   

 2. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  รับทราบ 

 ใหสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

 พระราชดําเนนิแทนพระองค  พระราชทานปริญญาบัตรแก 

 บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   



 ประจําปการศกึษา 2550 – 2551  ในวนัพุธที่ 15 กรกฎาคม 

 2552  เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

 3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดดําเนินการจัดพิมพหนังสอื  รับทราบ 

 “สมุดภาพจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดสมุทรสงคราม” เปน 

 การสนองแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเก็บรวบรวมขอมลูภาพจิตรกรรม 

 ฝาผนังที่แสดงใหเห็นถึงมรดกของภูมิปญญาการสรางสรรค 

 ศิลปะของบรรพบุรุษซึ่งสะทอนคติความเชือ่ทางศาสนาและ 

 วิถีการดํารงชวีิต  และเพื่อเผยแพรความรูและคุณคาของ 

 จิตรกรรมฝาผนังสูเยาวชน และจะวิเคราะหภาพจิตรกรรม 

 ฝาผนังเพื่อประโยชนทางการศึกษาตอไป 

 4. ในวนัที่ 14 พฤษภาคม 2552 รัฐมนตรีวาการกระทรวง  รับทราบ 

 วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และอธิการบดีสถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนศลิป จะรวมกนัแถลงขาวโครงการตนกลาอาชีพ 

 ศิลปวัฒนธรรม ณ หอประชมุสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป 

 นายวีระ  โรจนพจนรัตน  ไดแจงใหทราบวา  กระทรวง  รับทราบ 

 วัฒนธรรมไดจัดพิมพหนังสอื “ศิลปวัฒนธรรมไทย”  ประกอบ 

 ดวยเนื้อหาทางดานศิลปวัฒนธรรม  โลกทัศน  คานิยม  และวิถี 

 ชีวิตไทยตอไปกระทรวงวฒันธรรมจะมอบหมายใหแตละกรม 

 ในสังกัดรวบรวมขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมของแตละกรม   

 แลวจัดพิมพเปนภาพรวมของกระทรวงวฒันธรรม  โดยจะจัด 

 พิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ    อนุญาต 

 นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ขออนุญาตที่ประชมุเชิญผูเขารวมประชุม   

 จํานวน 8 ราย ดังนี ้

1. นางอุษา  สบฤกษ  คณบดีคณะศิลปศึกษา เพื่อช้ีแจงวาระการ 

ประชุมที่ 3.1 

2. นายเฉลิมศักดิ ์ รัตนจันทร  คณบดีคณะศลิปวิจิตร  เพื่อช้ีแจง 

วาระการประชุมที่ 3.1 



3. นางยุพา  ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดีฝายวชิาการ  เพื่อช้ีแจง 

วาระการประชุมที่ 4.1 

4. นางนิลวรรณ  ถมังรักษสัตว รองคณบดีคณะศิลปศึกษา เพื่อ 

ช้ีแจงวาระการประชุมที่ 4.1 

5. นายสมบูรณ  บุญวงษ  รองคณบดีคณะศลิปนาฏดุริยางค  

เพื่อช้ีแจงวาระการประชุมที่ 4.1 

6. นายดษุฎี  มีปอม  หัวหนาภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา  คณะ 

ศิลปศึกษา  เพือ่ช้ีแจงวาระการประชุมที่ 4.1 

7. นายสมคิด  อุปนันชัย  หัวหนางานบุคลากร  เพื่อช้ีแจงวาระ 

การประชุมที่ 4.2 

8. นายมานิต  เอกสุวรรณ นิตกิรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2552   รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2552 และปรับแกดงันี้ 

1. หนา 1 บรรทัดที่ 4 ขอความวา “วันที่ 21 

มีนาคม 2552”  แกเปน “วันที่ 21 เมษายน 

2552” 

2. หนา 8 บรรทัดที่ 10 คําวา “Chaina” แกเปน  

“China” 

3. หนา 10 บรรทัดที่ 4 ขอความวา “จํานวน 100 

ทุน ๆ ละ 300 บาท”  แกเปน “จํานวน 100 ทุน ๆ 

ละ 3,000 บาท” 

 

กอนถึงระเบียบวาระที่ 3.1  นางศิริพร  กิจเกื้อกูล  ไดเสนอวา  ตามที ่

สภาสถาบันไดมอบหมายใหดําเนนิการ จาํนวน 2 เร่ือง จะใหนําเสนอ 

ในวาระอื่น ๆ หรือวาระสืบเนื่อง  ซ่ึงประธานใหนางศิริพร  กิจเกื้อกูล 

รายงานที่ประชุมสภาสถาบันกอนวาระที่ 3.1 

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล  ไดรายงานที่ประชุมสภาสถาบันในเรื่องที่ได  รับทราบ 

รับมอบหมายจากสภาสถาบันใหไปดําเนนิการ ดังนี ้



1. เร่ืองการขอเปลี่ยนตําแหนง  ไดดําเนินการประสานกับเจาหนาที ่

และ ก.ค.ศ. และไดสงเรื่องกลับมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแลว 

2. เร่ืองเงินประจาํตําแหนง  ไดประสานกับเจาหนาที่ และ ก.ค.ศ. ได 

สงเรื่องกลับมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแลว  เพื่อสภาสถาบันจะได 

พิจารณาเนื่องจากเปนอํานาจของสภาสถาบัน 

 

กอนถึงระเบียบวาระที่ 3.1  ประธานไดเสนอวา  เนื่องจากศาสตราจารย เห็นชอบ 

วิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันตองการที่จะรับฟงรายงานประจําป 

ของทุกคณะ  จึงเห็นควรนําวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา ขอ 4.1 ขอความ 

เห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิตและศกึษาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 

แกไข ป พ.ศ. ....  นํามาพิจารณากอน 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิตและศกึษาศาสตรบัณฑิต เห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ฉบับปรบัปรุง  

 ฉบับปรับปรุงแกไข ป พ.ศ. ....     พ.ศ. 2552) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

          (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)  รวมจํานวน 13  

          หลักสูตร และใหนําขอสังเกตของกรรมการสภา 

          สถาบันไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึน้ 
 

 4.2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทาง  อนุมัติดังนี ้

 การศึกษา คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2552)    1.  อนุมัติใหเล่ือน 1 ขั้น  จํานวน 152 ราย 

 และเยาวชนแหงชาติ  คร้ังที่ 4     2.  อนุมัติใหเล่ือน 0.5 ขั้น  จํานวน 859 ราย 

          3.  อนุมัติไมเล่ือน 8 ราย  ดวยเหตุผลลาศึกษาตอ 

          สายเกินกําหนด  และถูกสอบสวนทางวนิยั 

          โดยใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณาทบทวน 

          การเลื่อนขั้นเงนิเดือนของวิทยาลัยนาฏศิลป  ผล 

          เปนประการใดแจงใหผูอํานวยการวิทยาลัย 

นาฏศิลปทราบ 
 

 3.1  การรายงานประจําปการศึกษา 2551 ของคณะศิลปศกึษา  รับทราบ 



 คณะศิลปวจิิตร และคณะศิลปนาฏดุริยางค 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  

 นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ม ี  เห็นชอบ 

 นักศึกษาที่จบไมพรอมรุน  ประมาณ 50 คน คาดวาจะจบ   

ในเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน 2552 ขออนุญาตเวียน       

 หนังสือแจงกรรมการสภาสถาบันเพื่อทราบและพิจารณา 

อนุมัติปริญญาใหกับนักศกึษาจํานวนดังกลาว         
  

 นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ขอหารือในที่ประชุมวา  การประชุม เห็นชอบ   

สภาสถาบันตามกําหนดในครั้งตอไปคือวันที่ 13 กรกฎาคม       

 2552  ขอเล่ือนไปประชุมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เนื่อง 

จากวนัที่ 15 กรกฎาคม 2552 สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปจัด 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เกรงวาไมสะดวกในการจัด 

ประชุมสภาสถาบัน       
 

  

   

    

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

เร่ิมประชุม เวลา  13.30 น. 

ปดประชุม  เวลา  17.10 น. 

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

  

 

 

นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


