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                                                     สรุปมติที่ประชุม 

สภาสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖ 

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชมุตึกอํานวยการ  สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นางสาวจันทรสุดา  รักษพลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางสุรียรัตน  วงศเสง่ียม  รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

     กรรมการ 

๕. นางสุจิตรา  พัฒนะภูม ิ  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๖. รองศาสตราจารยชวนี  ทองโรจน ที่ปรึกษาดานพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น สํานักงานคณะ

      กรรมการการอุดมศึกษา 

      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      กรรมการ 

 ๗. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๘. นายเกรียงไกร  สมัปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายนนทวิรรธน  จันทนะผะลิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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           ๑๒. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. พลตํารวจตรี สุรศักด์ิ  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๗. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีสถาบัณฑิตพัฒนศิลป ฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๘. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

๒๐. นายสมชาย  ฟอนรําดี  ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

     กรรมการ 

๒๑. นางกัญจนภัสร  สทุธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๒. นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๓. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายโอภาส  เขียววิชัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๒.. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๓. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๔. นายธนารัฐ  ศรสีมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 ๕. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิร ิ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
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 ๖. นายมานิต  เอกสุวรรณ   นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรื่องที่ประธาน อธิการบดี และเลขานุการ แจงที่ประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องที่ประธานแจงทีป่ระชุมทราบ 

 ไมม ี
   

  ๑.๒ เรื่องที่อธกิารบดีแจงทีป่ระชุมทราบ 

  ๑.๒.๑  การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๕  

  เมื่อวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๕๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๕ ณ สาํนักงานอธิการบดี (วังหนา) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีผลการประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

๙ องคประกอบ (สกอ. ๒๓ ตัวบงช้ี) คาเฉลี่ย ๔.๑๔ อยูในระดับดี 

   มติสภาสถาบนั รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 

  ๑.๒.๒  สรุปการประชุมคณะกรรมการพฒันาแผนการบริหารจัดการศึกษา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศลิป ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๖ 

  ตามคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที ่๓๒๙/๒๕๕๖ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาแผนการ

บริหารจัดการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๑.๒.๒ (๑) และตามมติสภา

สถาบันในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ สภาสถาบันรับทราบแผนการยายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในเบ้ืองตน 

และมีความคิดเห็นวาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ควรมีที่ดินเปนของตนเองจะดวยการซื้อหรือเชาตามแตสมควร 

โดยจะตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนแลวนําเสนอสภาสถาบันพิจารณาตัดสินใจตอไป 

  ในการน้ีอธิการบดีไดเชิญที่ปรึกษาและคณะกรรมการพัฒนาแผนการบรหิารจัดการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประชุมหารือเรื่องการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนการบริหารจัดการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และสรุปผลการประชุมตามรายงานการ

ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาแผนการบริหารจัดการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (เอกสารแทรก

ประกอบการประชุมวาระที่ ๑.๒.๒) 

   มติสภาสถาบนั  รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนการบริหารจัด

การศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที ่๑/๒๕๕๖ และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปนําขอคิดเห็นและ
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ขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณา และถามีอะไรคืบหนาใหรายงานที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปในครั้งตอไป  
 

๑.๒.๓  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๖  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคญัในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ดังตอไปน้ี 

   ๑. งานเลี้ยงตอนรับประชุมนานาชาติครบรอบ ๘ ป โดยสถาบันทดสอบการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน) วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด กรุงเทพฯ 

   ๒. พิธีเปดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๓ โดยสถาบันพละศึกษา วันที่ ๔ กันยายน 

๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิเอมเมอรลัด กรุงเทพฯ 

   ๓. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ ระหวางวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุม ๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   ๔. งานราตรีประดับดาว โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดจัดการแสดงดนตรีเฉลิม  

พระเกียรติ “สนุทรีย คีตพระปกเกลา” วันที่ ๖ กนัยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   ๕ .กิจกรรมเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๖ โดยนักศึกษาของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ไดรบัคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจําป ๒๕๕๖ ดานสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเขารับรางวัลจากหมอมราชวงศสุขุมพันธ บริพัตร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จดัโดยศูนย

เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) สํานักวัฒนธรรม กฬีา และการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร 

   ๖. งานเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๖ สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป เมือ่วันที่ ๑๑ 

กันยายน ๒๕๕๖ 

   

   มติสภาสถาบนั  รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนญุาตที่ประชุมเชิญผูเขารวมประชุมสภาสถาบัน 

  ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๖  ราย  ดังน้ี 

   ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย  รองอธิการบดีฝายบริหาร  

   ๒. ผูชวยศาสตราจารย  ศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค 

   ๓. นายเดน  หวานจริง  คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

   ๔. นายธนารัฐ  ศรสีมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

   ๕. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิร ินักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

   ๖. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   มติสภาสถาบนั  อนุญาต 
 

ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องพิจารณารบัรองรายงานประชุม  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 
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  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อจันทรที ่๒๖  

สิงหาคม ๒๕๕๖ เปนการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  เพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขอ ๖ (๒) “เลขานุการสภาสถาบันมีหนาที่  จัดทํารายงานการประชุมสภาสถาบัน” และขอ ๑๙ “กรรมการมี

สิทธิแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใหตรงตามที่ไดกลาวไวในการประชุมได การจะใหแกไขหรือไมน้ัน  สุด

แลวแตมติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยช้ีขาด”  เลขานุการขอนําเสนอรายงานการประชุมดังกลาวเพ่ือ

รับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   มติสภาสถาบนั  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่  

๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖   

 

ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ๓.๑ แผนปฏิบัติการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

  เพ่ือใหสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีการกํากับดูแลกิจการของสถาบัน ตามอํานาจหนาที่ที่

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (๑) และ (๑๒) กําหนดไว รวมทั้งเพ่ือผลักดันให

สถาบันดําเนินการไปตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ใหความสําคญัตอการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรของสถาบัน โดยการถายทอดเปาหมายจากระดับนโยบายสูระดับปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

  การกํากับดูแลกิจการของสถาบันฯ ระดับอุดมศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักสากล

ตองดําเนินการนําแผนปฏิบัติการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอตอสภา

สถาบัน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและกลยุทธในการดําเนินงาน เพ่ือให

ฝายบริหารและบุคลากรของสถาบัน มีการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายโดยมีทิศทางมุงบรรลุ

วิสัยทัศนของสถาบัน กอใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสงผลตอผูสําเร็จการศึกษาทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และการบริการสังคมทางดานศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาแกสังคม โดยคํานึงถึงการใช

จายงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนตอประชาชน ภายใตระบบ

การทํางานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

    มติสภาสถาบนั  เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณา 

สําหรับงบประมาณการกอสรางคณะศิลปศึกษา และคณะศิลปนาฏดุริยางค ใหดําเนินการกอสรางตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

   ๓.๒ การติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

   ๓.๒.๑  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 



๖ 
 

     ตามมติสภาสถาบัน  ในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที ่๖/๒๕๕๖ เมือ่

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ มอบหมายกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒจิํานวน ๓ คน คือ 

  ๑. นางประพิน   อันวาเบค 

  ๒. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล 

  ๓. นายโอภาส  เขียววิชัย 

เปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วา

ดวยการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๕ (๒) และเพ่ือใหกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย

ครบถวน ตามขอ ๕ (๓) อธิการบดีซึ่งเปนประธานกรรมการฯ จึงลงนามในหนังสือ ที ่วธ ๐๘๐๑/๓๔๘๗ ลงวันที่ 

๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย ใหสถานศึกษา (วิทยาลัย

นาฏศิลปนครราชสีมา) คัดเลอืกกรรมการสรรหาฯ จากคณาจารยประจํา ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของวิทยาลัยฯ จํานวน ๓ คน ซึ่งเลือกกันเองใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

   มติสภาสถาบนั รับทราบ 
 

๓.๓ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบคุคล 

 ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

  เรื่องที่ ๑   การใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชาํนาญการ 

จํานวน ๒๑ ราย   

   มติสภาสถาบนั  เห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี

วิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน ๒๑ ราย ตามรายช่ือที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ   
   

  เรื่องที่ ๒  การใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ซึ่งเปนผู

ผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงคร ู

   มติสภาสถาบนั  เห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย ซึ่งเปนผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ครู จํานวน ๔ ราย ตามรายช่ือที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  เรื่องที่ ๓  การขอโอนมาปฏิบัติราชการในหนวยงานสงักัดสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป 

จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบนั  เห็นชอบใหรับโอนนายครรชิต ไลยนอก ตําแหนงครู วิทยฐานะครู

ชํานาญการ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ มาปฏิบัติราชการที่

วิทยาลัย  นาฏศิลปนครราชสมีา 
 



๗ 
 

  เรื่องที่ ๔  การขอบรรจุผูสอบแขงขันได เพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปน 

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบคุลากรทางการศกึษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  

(ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน) 

   มติสภาสถาบนั เห็นชอบและอนุมัติใหบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงไดในตําแหนงเจา

พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  เพ่ือบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จาํนวน ๕ อัตรา  ตาม

รายช่ือที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 

 

ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

  ไมม ี
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๑๐ น. 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


