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

  เร่ือง       มติโดยยอ 

 

 ศาสตราจารย วิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนศลิป เปนประธานในการประชุมและดําเนิน 

 การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงทีป่ระชุมทราบ 

   เร่ืองที่อธิการบดีแจงทีประชุมทราบ 

  เร่ืองที่เลขานุการสภาสถาบันแจงที่ประชุมทราบ 

 1.1  เร่ืองที่เลขานุการสภาสถาบันแจงที่ประชุมทราบ   

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผูเขา    อนุญาต 

รวมประชุม  จาํนวน 6 ราย ดงันี้ 

1. นางยุพา  ประเสริฐยิ่ง รองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อช้ี 

แจงวาระการประชุมที่ 3.7 

2. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง รองอธิการบดีฝายแผนและ 

พัฒนา เพื่อช้ีแจงวาระการประชุมที่ 3.12 

3. นายชนยั  วรรณลี ผูชวยอธิการบดี เพื่อช้ีแจงวาระการ 

ประชุม 3.8 – 3.9 

4. นายสมคิด  อุปนันชัย หัวหนางานบุคลากร เพื่อช้ีแจงวาระ 

การประชุมที่ 3.5 

5. นายภูริ  วงศวิเชียร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการเพื่อช้ีแจง 

วาระการประชุมที่ 3.4 



6.  นายมานิต  เอกสุวรรณ  นติิกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 1.2  เร่ืองที่อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบ     

 1.  การจัดแสดงในโครงการเผยแพรศิลปวฒันธรรมสูสากล   รับทราบ 

ในงานศิลปะแหงเอเชีย คร้ังที่ 11 ณ เมืองเออรดอส   

  เขตปกครองตนเองมองโกเลยี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 รวมกับประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 24 ประเทศ 14 – 28 สิงหาคม 

 2552 

 2.  การจัดแสดงในงานเทศกาลอาหารไทยและการแสดง 

 ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มณฑลกุยโจวและมณฑลหหูนาน  ประจํา 

 ป 2552 ระหวางวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2552 ซ่ึงคณะศิลปศึกษา 

 ไดจัดการแสดงรวมในงานดงักลาว 

 3.  โครงการเผยแพรศิลปวฒันธรรมสูสากลในงานเทศกาลทอง 

 เที่ยวเซ่ียงไฮ ประจําป 2552 (Shanghai Tourism Festival 2009) 

 สาธารณรัฐประชาชนจนี ระหวางวันที่ 9 -14 กันยายน 2552 

 4.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กําลังเตรียมการแสดงในการประชุม 

 อาเซี่ยน ซัมมิค ในเดือนตุลาคม 2552 ณ อําเภอชะอํา จังหวัด 

 เพชรบุรี 

 5.  ดวยมีผูปลอมแปลงหนังสือที่ออกโดยสํานักราชเลขาธิการ ไปยัง 

ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห 

การแสดงสมโภชงานอุปสมบท นายสุทัศ  หนุนสุวฒันกลุ  โดย 

อางวาเปนนาคหลวงในพระราชานุเคราะหของสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และมกีารปลอมแปลง 

พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 

กุมารี  และกําหนดการเกีย่วกับการพระราชทานเกยีรติบัตรแก 

คณะครู นักเรียนวทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  โดยสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนศลิปไดตรวจสอบหนังสือทั้งหมดแลวเปนของปลอม 

ทั้งสิ้น  และไดมีหนังสือแจงไปยังสํานักราชเลขาธิการ เลขานุการ 

ในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

นายกสภาสถาบัน และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ทราบดวยแลว 



6. ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  ทรงพระกรุณาโปรด 

เกลาฯใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแก 

ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ประจําปการ 

ศึกษา 2550 – 2551 เมื่อวันที ่15 กรกฎาคม 2552 เวลา 15.30 น. 

ณ หอประชุมกองทัพเรือ  การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา 

บัตรดังกลาวผานไปดวยความเรียบรอย  การจัดพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรคร้ังตอไป  คือผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 

2552 – 2553 

 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ ไดแจงใหผูเขาประชุมทราบวา  เมื่อ   รับทราบ 

วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ไดมาประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป ซ่ึงคณะกรรมการไดมีขอเสนอแนะหลายประการ 

โดยเนนวาการทํางานทุกอยางจะตองมีแผนงาน  และจะตอง 

นําแผนการดําเนินงานเสนอขอความเห็นชอบตอสภาสถาบัน 

รวมทั้งแผนงานการประชุมสภาสถาบันตองกําหนดใหชัดเจน 

การประชุมสภาสถาบนัในวันนี้  ไดนําปฏิทินการประชุมสภา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนด 

วัน เวลา การประชุมสภาสถาบันตอไป 

 

ประธาน  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการประเมิน  รับทราบและมอบสถาบันบัณฑิต 

คุณภาพไดเชญิประธานสัมภาษณ เมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม   พัฒนศิลปพิจารณาดําเนนิการตามที่ 

2552 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพไดตัง้ประเด็นสําคญั ๆ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ 

ที่สถาบันบัณฑิตพฒันศิลปควรพิจารณาดาํเนินการ ดังนี ้   ศึกษาภายในแนะนํา 

1. การประชุมสภาสถาบันตองกําหนดใหชัดเจน  จะเปนป 

ปฏิทิน ปงบประมาณ หรือปการศึกษา แลวแตจะกําหนด 

2. บุคลากรของสถาบันมีผลงานการแสดงจํานวนมาก 

แตออนการประชาสัมพันธ ทําใหไมเปนทีรู่จักโดยทัว่ไป 



ขอใหประชาสัมพันธการจดัแสดงหรือกจิกรรมใหประชาชน 

ไดรูจัก  ตวัอยางเชน ปานสถาบันบัณฑิตพฒันสิลป  ควร 

ทําใหเห็นเดนชัด 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ  ไดสัมภาษณบุคลากร 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดรับทราบวาการทํางานไมมี 

ความกาวหนา เชน พนกังานราชการ จะมีความกาวหนา 

อยางไร มีโอกาสเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือเปนขา 

ราชการไดหรือไม ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตองทํา 

ความเขาใจกับบุคลากรของสถาบันใหมีความเขาใจถูกตอง 

ตรงกัน 

4. การประเมินอธิการบดี  ซ่ึงจะตองมีหลักเกณฑวาดวย 

การประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีแลวนําเสนอสภา 

สถาบันพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

ดังนั้น ขอใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณาดําเนนิการ 

ตามที่คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในไดใหขอแนะนํา 

ตามประเด็นดงักลาว  เพื่อจะไดเตรียมความพรอมในการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตอไป 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2552   รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

เมื่อวันที่ 24  มถุินายน  2552 และใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดทําเอกสาร 

ช้ีแจงรายละเอยีดในการใชจายเงินรายไดเสนอ 

ในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 3.1  การคัดเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการวทิยาลัย   เห็นชอบและแตงตั้ง นายชิน  เจริญสุข  ดํารง 

นาฏศิลปกาฬสินธุ       ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

         ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่สภาสถาบันมีมติแตงตั้ง 

3.2  การคัดเลือกและแตงตั้งผูอํานวยการวทิยาลัย   เห็นชอบและแตงตั้ง นางสมบัติ  กุลางกูร  ดํารง 

 ชางศิลป       ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป  ทั้งนี้ 

          ตั้งแตวนัที่สภาสถาบันมีมติแตงตั้ง 

3.3  การทบทวนนโยบายและกรอบทิศทางการกํากับ  แตงตั้งกรรมการ 4 ชุด  ประกอบดวย 



ดูแลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  1.   คณะกรรมการติดตามผลตามมติ 

สภาสถาบัน มอบนายธงชัย  รักปทุม เปน

ประธานอนุกรรมการ 

2.  คณะกรรมการกํากับดแูลดานการเงนิและ 

ทรัพยสิน  มอบคณะกรรมการบริหารเงินรายได 

กํากับดแูล 

3.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ผูบริหารระดับสูงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

มอบนางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ดูรูปแบบการ

แตงตั้งอนุกรรมการ 

4.  คณะกรรมการกํากับดแูลหลักสูตรและการ

เรียนการสอน  กํากับดแูลการพัฒนาบุคลากร  

กํากับดแูลดานศิลปวัฒนธรรม  มอบสภาวิชาการ

กํากับดแูล 

การรายงาน  ทกุฝายตองรายงานผลการ

ดําเนินงานทุกครั้งที่มีการประชุมสภาสถาบัน 

 3.4 แผนพัฒนาการจัดการศกึษาเฉพาะดาน   เห็นชอบแผนพัฒนาการจดัการศึกษาเฉพาะดาน 

 ศิลปวัฒนธรรม       ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป   

       และใหแกไขโครงการของวิทยาลัยนาฏศิลป 

        พัทลุง  โครงการที่ 10.9 โครงการวิจยัเพื่อพัฒนา 

       สถานศึกษา  ช่ือซํ้ากับโครงการที่ 10.11 

 3.5  ผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง   เห็นชอบ 

 การบริหารงานบุคคล  คร้ังที่ 2/2552    1.  เห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการครู 2 ราย  

         เปนผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและ 

         พัฒนาอยางเขม  เพื่อเล่ือนตาํแหนงจากครผููชวย 

         เปนครู  ตามที่คณะอนกุรรมการกลั่นกรองการ 

         บริหารงานบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

         เสนอ ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเสนอสภาสถาบัน 

         2.  เห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการครูและ 



         บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 27 ราย ใหม ี

         วิทยฐานะชํานาญการ  ตามที่คณะอนกุรรมการ 

         กล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  สถาบันบัณฑิต 

         พัฒนศิลปเสนอ  ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเสนอ 

         สภาสถาบัน 

         3.  เห็นชอบและอนุมัติตามที่คณะอนกุรรมการ 

         กล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  สถาบันบัณฑิต 

         พัฒนศิลปเสนอ  ดังนี ้

1. เห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการ 

และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 38 

ราย สงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่

เพื่อเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเสนอ 

สภาสถาบัน 

2. เห็นชอบใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 24 

ราย สงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ

หนาที่เพื่อเล่ือนเปนวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ  เนื่องจากไมขอรับ

การประเมิน  ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ

เสนอสภาสถาบัน 

4.  เห็นชอบและอนุมัติตามที่คณะอนกุรรมการ

กล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเสนอ  ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเสนอ

สภาสถาบัน  ดังนี ้

 1.   เห็นชอบและอนุมัติใหนางมาลินี  

แกวเงิน  ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

สงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อเล่ือน

เปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 



 2.   เห็นชอบและอนุมัติใหนายดิษฐ   

โพธิยารมย  ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  สงผลงานเที่เกดิจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อ

เล่ือนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

3. เห็นชอบใหนางวัลลา  นาฏประเสริฐ  

ถอนการสงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อ 

เล่ือนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  เนือ่งจากไมขอรับการ 

ประเมิน 

5. เห็นชอบตามที่คณะอนกุรรมการกลั่นกรองการ

บริหารงานบุคคล  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

เสนอ  ดงันี ้

 1.  เห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งครู

อัตราจางหรือลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  

พนักงานราชการ  ซ่ึงไดปฏิบัติงานตามคําสั่งจาง

หรือสัญญาจางอยางใดอยางหนึ่ง  หรือรวมกันไม

นอยกวาสามป  นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวัน

สุดทาย  ในตาํแหนงนิติกร 

 2.  เห็นชอบกรณีความจําเปนหรือมีเหตุ

พิเศษ  ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศึกษากําหนด  

ในตําแหนงอาจารย ที่มีคุณวฒุิสถาปตยกรรม

ศาสตราบัณฑติ  และสาขาขาดแคลนอื่น ๆ โดย

การคัดเลือกใหปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ที่ นร 1004.1/ว7 ลงวันที่  25 กันยายน 2551  เร่ือง 

วุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเขา

รับราชการ 

6.  เห็นชอบใหผูอํานวยการสถานศึกษาทีด่ํารง

ตําแหนงครบ 4 ป ประกอบดวย 

 1.  นางวาสนา  บุญญาพิทักษ 

 2.  นางสมบัติ  กุลางกูร 



ปฏิบัติหนาที่ตออีก 1 ป ตามที่คณะอนกุรรมการ

กล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเสนอ  และตําแหนงผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดวางลงในวันที่ 1 ตุลาคม 

2552  ใหมีการสับเปลี่ยนตําแหนงผูอํานวยการ

สําหรับผูที่ประสงคจะสับเปลี่ยนโยกยายกอน  

รวมถึงวิทยาลยัอ่ืน ๆ ที่วางดวยและเมื่อ

ดําเนินการสับเปลี่ยนโยกยายแลว  ก็ใหสรรหา

ผูอํานวยการวทิยาลัยตามขอบังคับสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปวาการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย 

พ.ศ. 2551 ตอไป 

7. เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการ

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมี

วิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพเิศษ

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิปเสนอ 

 3.6  การแตงตัง้คณะกรรมการบริหารเงินรายได   เห็นชอบและแตงตั้งนางประพิน   อันวาเบค (ผู 

         ทรงคุณวุฒิดานการคลัง) และนายนุรักษ คณุชล  

         (ผูทรงคุณวุฒดิานงบประมาณ)  เปนกรรมการ

         บริหารเงินรายได  ตามที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลปเสนอ 

 3.7  รางขอบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญา   เห็นชอบในหลักการการจัดการศึกษาระดบั 

 มหาบัณฑติ       ปริญญามหาบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒน 

         ศิลป  ใหนํารางขอบังคับไปพิจารณาเปรยีบเทียบ 

         กับสถาบันการศึกษาอื่น  แลวนําเขาที่ประชุม 

         สภาสถาบันเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

3.8  การขออนุมัติหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   เห็นชอบในหลักการจัดทําหลักสูตรปริญญา 

สาขาดุริยางคศิลปไทย      มหาบัณฑติ สาขาดุริยางคศิลปไทย  โดยใหรอ 

         การพิจารณาขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   



         วาดวยการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 

3.9  การขออนุมัติหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   เห็นชอบในหลักการการจัดทําหลักสูตรปริญญา 

สาขานาฏศิลปไทย      มหาบัณฑติ  สาขานาฏศิลปไทย  โดยใหรอการ 

         พิจารณาขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  วา 

         ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และหากมี 

         หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติสาขาทัศนศิลป  ให 

         นําเขาพิจารณาในที่ประชุมสภาสถาบันดวย 

3.10  แผนดําเนินการสงเสริมพัฒนาระบบและกลไก  เห็นชอบตามตัวช้ีวดัที่ 3.2 และตัวช้ีวัดที่ 7  ตาม 

ในการประกันคุณภาพการศกึษา  สถาบันบัณฑิต   ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 

พัฒนศิลป  พ.ศ. 2552 

3.11  อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ภาค  อนุมัติปริญญาจํานวน 8 ใบ 

ฤดูรอน ปการศึกษา พ.ศ. 2551 

3.12  รางแผนยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เห็นชอบแผนยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิต 

ป พ.ศ. 2553 – 2556      พัฒนศิลป ป พ.ศ. 2553 – 2556 ตามที่สถาบัน 

         บัณฑิตพัฒนศลิปเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ  

 4.1  การประชมุสภาสถาบันครั้งตอไป    ประชุมสภาสถาบัน คร้ังที่ 7/2552 ในวนัจนัทรที่  

         5  ตุลาคม 2552 

 4.2  การรายงานผลการประชุมของสภาคณาจารย   รับทราบและขอชื่นชมที่รายงานผลการดาํเนิน

 และบุคลากร       งานใหสภาสถาบันรับทราบ  และขอใหรายงาน 

         ผลการดําเนินงานของสภาคณาจารยและ 

บุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุมสภาสถาบัน 

 

 

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

เร่ิมประชุม เวลา  13.30 น. 

ปดประชุม  เวลา  17.20 น. 

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

  



 

นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


