
๑ 

 

สรุปมติการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘ 
วันจันทรท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 
.................................. 

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 
๓. นางสุรียรัตน วงศเสง่ียม  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  
     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
     กรรมการ 
๔. นางจินตนา  มีแสงพราว  รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนเลขาธิการ 
      คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 
 ๕. นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      กรรมการ 
 ๖. นายปกรณ  พรพิสุทธิ์   ผูอํานวยการสํานักการสังคีต กรมศิลปากร   
      แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
      กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 
      กรรมการ 
 ๘. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
      กรรมการ 
 ๙. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        ๑๑. นายจักรพรรดิ  วะทา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๖. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๘. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๙. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 
      กรรมการ 



๒ 

 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 
               กรรมการ 
 ๒๑. นางกษมา  ประสงคเจรญิ   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
       กรรมการ 
 ๒๒. รองศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ  อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
       กรรมการ 
 ๒๓. นางพีรานุช  รุงศรี    บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
       กรรมการ 
 ๒๔. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม    ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 
๒๓. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

       เลขานุการ 
 ๒๔. นายประณุท  ไชยานุพงศ   ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายภาธร  ศรีกรานนท   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓. นายอํานวย  นวลอนงค   ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
       กรรมการ (ติดราชการ) 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 ๓ ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ     คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

๔. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
๕. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
๖. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
๗. นายวรายุภัสร พัชรปรียานันท   นิติกรชํานาญการ 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๕๐ น. 
  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีภารกิจ  ยัง
เดินทางมาไมถึงสถานท่ีประชุม  นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงเปนประธานใน
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

  เนื่องจากใกลถึงวันปใหม ประธานไดมอบหมายใหอาจารยประกอบ  ลาภเกษร กลาวอวยพรป
ใหมในนามของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซ่ึงอาจารยประกอบ  ลาภเกษร ไดกลาวอวยพรปใหมดังนี้ 

  “นับเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีประธานไดมอบหมายใหอวยพรปใหมในนามของสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปในทุก ๆ ป ในโอกาสท่ีปเกากําลังจะหมดไป และจะเริ่มปใหมในป ๒๕๕๙ ในฐานะกรรมการ



๓ 

 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทุกคนไดทํางานอยางเขมแข็งและทํางานอยางเต็มความสามารถเพ่ือนําพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไปสูความกาวหนาตามวัตถุประสงค ไดทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติและ
การศึกษาทางดานศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากเหงาของชาติ ในการสืบสาน สรางสรรค และอนุรักษดาน
นาฏศิลป ดนตรีคีตศิลป และทัศนศิลป รวมถึงศิลปะตาง ในราชสํานักสืบมาจนถึงปจจุบัน และหวังวาจะ
นําไปสูสากลไปในทิศทางท่ีตรงกัน ถึงแมวาจะไมไดรอยเปอรเซ็นต ในวารดิถีข้ึนปใหม ๒๕๕๙ ขออํานาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย    สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนา อํานวยพรใหนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการสภา
สถาบันทุกทาน บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทุกคน ตลอดจนนักเรยีน นักศึกษาประสบแตความสุข
ความเจริญ และประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีปรารถนาทุกประการ สิ่งท่ีไมดีขอใหจากไป รับแตสิ่งดี ๆ มีความสุข
กาย สุขใจยิ่งยืนนานตลอดไป”  
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 
๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคัญในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

จํานวน ๕๐ งาน  
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 
  ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๓ ราย  ดังนี้ 

๑. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
๓. นายวรายุภัสร พัชรปรยีานันท นิติกรชํานาญการ 

  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากการ 
            ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
   มติสภาสถาบัน รับทราบ รายงานการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปนําขอเสนอแนะของ
กรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียง ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
และใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบ          
   

  ๕.๑  รายงานความกาวหนาการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ รายงานความกาวหนาการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป มอบสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลปปรบัปรุงระเบียบ ขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบดีใหชัดเจน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   

  ๖.๑ การอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา 
๒๕๕๘  
  มติสภาสถาบัน อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑ คน 

 

๖.๒  รายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
รอบปท่ี ๓  (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘)  
  มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี  
ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบปท่ี ๓  (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘)  และใหเลื่อนข้ันเงินเดือน
อธิการบดี ๑.๕ ข้ัน มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ นายธีรภัทร  ทองนิ่ม กรรมการสภา
สถาบัน ไดสอบถามท่ีประชุมถึงความชัดเจนในการสงผลงานทางวิชาการกี่ช้ินในการแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรอง
ศาสตราจารย กรณีพิเศษ หากตองสงผลงาน ๒ ช้ิน เห็นวาเปนการทําตามปกติ มิใชกรณีพิเศษ 
   

  มติสภาสถาบัน  มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการจัดทําขอมูลและรายละเอียดใน
การปรับตําแหนงจากครูชํานาญการพิเศษ เปนผูชวยศาสตราจารย กรณีพิเศษ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ  
 

  ๗.๑ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดแจงท่ีประชุมวา กําหนดประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๕๐ น. 
 
      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 
      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 


