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มติยอรายงานการประชุมสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

คร้ังท่ี 5/2552 

วันท่ี  24  มิถุนายน  2552  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองนาฏศลิปไทย  สถาบนับัณฑิตพฒันศิลป 

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

  เร่ือง       มติโดยยอ 

 

 เนื่องจากศาสตราจารย วษิณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนศลิป มีภารกิจยงัเดินทางมาไมถึงสถานที่ประชุม 

นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมและดําเนินการประชุม 

ตามระเบียบวาระ ดังนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงทีป่ระชุมทราบ 

   เร่ืองที่อธิการบดีแจงทีประชุมทราบ 

  เร่ืองที่เลขานุการสภาสถาบันแจงที่ประชุมทราบ 

 1.1   เร่ืองอธิการแจงที่ประชมุทราบ   

      เนื่องในวโรกาสที่พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี    รับทราบ 

พระวรราชาทนิัดดามาตุ เสดจ็ทรงเปดการแสดงศิลปกรรม 

 เด็กและเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 4  และประทานรางวัลแก 

นักเรียน นักศกึษาที่ชนะการประกวด ในวนัจันทรที่ 8 

มิถุนายน 2552  เวลา 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

หอศิลป และไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา  การจัดประกวดศลิปกรรมเด็ก 

และเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 4  ประสบผลสําเร็จในการสงเสริม 

ดานทัศนศิลปเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากมีเด็กและเยาวชนสง 

ผลงานเขาประกวดเปนจํานวนมาก  คาดกวาในครั้งตอไป 



ผลงานที่สงเขาประกวดจะมากขึ้นอีก  

 1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจงทีป่ระชุมทราบ     

 1.  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผูเขารวม  อนุญาต 

ประชุมจํานวน 2 ราย ดังนี ้

1. นายสมคิด  อุปนันชัย  หัวหนางานบุคลากร  

   เพื่อช้ีแจงวาระการประชุมที่ 3.2 และ 5.5 – 5.10 

2. นายมานิต  เอกสุวรรณ นิตกิรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2.  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  แจงเรื่องนางศรีสุดา  หมอกยา 

เขาเฝารับโลเกียรติคุณผูสนบัสนุนดานศิลปวัฒนธรรมจาก 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

หอศิลป  เนื่องในวโรกาสทีพ่ระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา 

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปนประธานใน 

พิธีเปดการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ  คร้ังที่ 4 

 

เนื่องจากศาสตราจารยวษิณ ุ เครืองาม นายกสภาสถาบนั 

บัณฑิตพัฒนศลิป  ไดเดินทางมาถึงสถานที่ประชุมจึงเปน 

ประธานในการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ 

ตอไป  ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2552   รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2552 และแกไขเพิ่มเติม ดังนี ้

1. หนา 5 บรรทัดที่ 10 คําวา “ช้ัน”  แกเปน 

“ตระกูล” 

2. หนา 5 บรรทัดที่ 15 ใหเพิ่มคําวา “ทูลเกลาฯ” 

หลังขอความวา “จะใหเปนผู” 

3. หนา 15 บรรทัดที่ 3 ขอความวา “สาธารณรัฐ

อินเดีย”  แกเปน “ประเทศอนิเดีย” 

4. หนา 15 “กรุงบริสเซลส” แกเปน  



“กรุงบรัสเซล” 

5. หนา 16 บรรทัดที่ 6-7 “จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย” แกเปน “วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

มหาวิทยาลัยมหิดล” 

6. หนา 16 บรรทัดที่ 21 ตัดขอความวา “ 

เนื่องจากบุคลากรไมเพยีงพอ” และเพิ่มเตมิ

ขอความวา “เพื่อใหเหมาะสมกับกําลังคน” 

7. หนา 18 บรรทัดที่ 18 ขอความ “และเงิน

งบประมาณ” แกเปน “และเงินนอก

งบประมาณ” 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 

 3.1  ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมของสถาบัน  รับทราบ  

 บัณฑิตพัฒนศลิป        

3.2  ลูกจางประจําที่ตองพนจากราชการ เนือ่งจากม ี  รับทราบ 

 อายุครบ 60 ปบริบรูณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  รับทราบ   

3.3  รายงานจํานวนนักเรยีน นักศึกษาประจําป 

การศึกษา 2552   

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่อง  

 4.1  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร  เห็นชอบ 

 ทางการศึกษา คร้ังที่ 1 ( 1 เมษายน 2552)   

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  

5.1 การรวบรวมโครงการของวิทยาลัยนาฏศิลปและชาง  เห็นชอบแผนงาน โครงการดานการพัฒนา 

ศิลปทุกแหง บุคลากร การพัฒนาความรูความสามารถทางดาน

วิชาการ การพฒันาศิลปะและ 

 วัฒนธรรม และการพัฒนาผูเรียนของวิทยาลัย 

 นาฏศิลปและวิทยาลัยชางศลิป  ที่จะดําเนนิการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเสนอ 

5.2 การขออนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา อนุมัติปริญญา 104 ใบ 



ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 (เพิ่มเตมิ) 

5.3 การแกไขขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวา เห็นชอบแกไขขอบังคับสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป 

ดวยรายไดและการบริหารรายไดของสถาบัน  วาดวยรายไดและการบริหารรายไดของสถาบัน 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 ขอ 28 แกไขเปน “สวนราชการใดม ี

 ความจําเปนจะตองใชเงนิเปนคาใชจายหมนุเวยีน

ใหสามารถขออนุมัติตอคณะกรรมการ 

 บริหารรายไดเพื่อใชเปนเงนิทดรองจายตาม

ความจําเปนไดไมเกนิ 3,000,000 บาท  

(สามลานบาทถวน) ใหสวนราชการดังกลาว  นํา

เงินตามวรรคหนึ่งฝากธนาคารพาณิชยที่อยู

ใกลเคียงหรือฝากสํานักงานอธิการบดี" 

 5.4 การประกาศโครงสรางในวิทยาลัยและคณะของ  เห็นชอบในหลักการการจัดทําโครงสรางของ 

 สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป     วิทยาลัยและคณะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

ประชุมสภาสถาบัน      หากจะเสนอโครงสรางของวิทยาลัยใดหรือของ

        คณะใดใหสภาสถาบันพิจารณา  ใหจัดทํา 

รายละเอียดพรอมดวยเหตุผลประกอบ และหาก

ตําแหนงใดมีเงินประจําตําแหนงใหระบใุหชัดเจน 

 5.5 การโอนยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ   เห็นชอบตามที่คณะอนกุรรมการกลั่นกรองการ 

 ศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป    บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ   

ตามขอ 1 - 3  

 5.6 การสับเปลี่ยนหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา  เห็นชอบใหผูอํานวยการสถานศึกษาทีด่ํารง 

 ที่ครบวาระตามมาตรา 60 แหงพระราชบญัญัติระเบียบ  ตําแหนงครบ 4 ป  ประกอบดวย 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  1.  นายนวิัฒน  สุขประเสริฐ  ผูอํานวยการ 

 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551    วิทยาลัยนาฏศิลป 

         2.  นายดษิฐ  โพธิยารมย ผูอํานวยการวิทยาลัย 

         นาฏศิลปเชียงใหม 

         3.  นางนพวรรณ  รุจิภกัดิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัย 

         นาฏศิลปนครศรีธรรมราช 



         4.  นายสุรพล  ยงคเจาะ ผูอํานวยการวิทยาลัย 

         นาฏศิลปสุโขทัย 

         ปฏิบัติหนาที่ตออีก 1 ป ตามที่คณะอนกุรรมการ 

         กล่ันกรองบริหารงานบุคคล ของสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป 

 5.7  การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยในตําแหนงที ่   เห็นชอบการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลยัในตํา 

 วางลง        แหนงทีว่างลง ทั้ง 2 แหง คือ วิทยาลัยชางศลิป 

         (กรุงเทพ) และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ และ 

         มอบหมายใหกรรมการสภาสถาบันเปนกรรมการ 

         สรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย ดังนี ้

         วิทยาลัยชางศลิป (กรุงเทพ) 

1. พลตํารวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ 

2. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน 

3. นายกําพล  วันทา 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

1. นางศิริพร  กิจเกื้อกูล 

2. นางประกอบ  ลาภเกษร 

3. นายขจร  จิตสขุุมมงคล 

5.8  การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ  เห็นชอบและอนุมัติ ดังนี ้

ศึกษาใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ    1.  เห็นชอบตามความเหน็คณะอนกุรรมการกลั่น 

        กรองฯ ในขอ 1.5 

        2.  อนุมัติตามความเหน็ของคณะกรรมการ 

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของขา 

ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมวีิทย 

ฐานะชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ในขอ 2 

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการ

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมวีิทย



ฐานะชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาฯ  ตามความเหน็ในขอ 3 

 5.9  การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ  เห็นชอบและอนุมัติ ดังนี ้

 ศึกษาใหมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ     1.  เห็นชอบตามความเหน็ของคณะอนกุรรมการ

         กล่ันกรองฯ ในขอ 1.6 

         2.  อนุมัติในหลักการใหสถาบันบัณฑิตพัฒน 

ศิลป เสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิทีม่ีคุณ

 สมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และใหนายกสภา

 สถาบันฯ ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 5.10  การแตงตั้งคณะอนกุรรมการกลั่นกรองบริหาร  เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนกุรรมการกลั่นกรอง 

 งานบุคคลของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป    การบริหารงานบุคคลและอํานาจหนาที่ของคณะ

         อนุกรรมการกลั่นกรอง  ตามที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลปเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น  

 

 

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

เร่ิมประชุม เวลา  13.30 น. 

ปดประชุม  เวลา  15.50 น. 

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

  

 

นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


