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สรุปมติท่ีประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม    นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นางสาวนันทิยา  สวางวุฒิธรรม  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๓. นางศิริพร  กิจเก้ือกูล   เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กรรมการ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๕. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๖. กําพล  วันทา    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นางประพิน  อันวาเบค   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. นายโอภาส  เขียววิชัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 
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 ๑๗. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ     

 ๑๘. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๑๙. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๑. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๒. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๓. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๔. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. นายธงชัย  รักปทุม     อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการ 

        ๓. อธิบดีกรมศิลปากร     กรรมการ 

 ๔. นายจักรพรรดิ  วะทา     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายภาธร  ศรีกรานนท    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๓. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๕. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๖. นายชนัย  วรรณะลี    ผูชวยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๗. นางสุภัทร  กิจเวช      ผูอํานวยการกองกลาง 
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 ๘. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 ๙. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

 ๑๐. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย   นิติกร ปฏิบัติการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๑.๒  นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ไดกลาวแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ท่ีไดมอบ

ทุนการศึกษาใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๑.๒  เรื่องท่ีอธิการแจงท่ีประชุมทราบ    

           กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคัญใน เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗  

ดังตอไปนี้ 

  ๑. แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย ดร.อภินันท  โปษยานนท  

วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

  ๒. งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี0 วันท่ี ๑๐ – ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลาง จังหวัดพัทลุง 

  ๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ถวายเทียนพรอมปจจัย เปนจํานวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เกาพัน 

สี่รอยบาทถวน) วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ พระอุโบสถวัดบวรฯ 

  ๔. การประชันเชียรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ๒๕๕๗ จัดโดยสโมสรนักศึกษาและฝายกิจการ 

นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค และคณะศิลปวิจิตร  วันท่ี ๑๕  

กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ลานประติมากรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๕. ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ๒๕๕๗ จัดโดยสโมสรนักศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  รวมกับฝายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค และคณะศิลป

วิจิตร  วันท่ี๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละครวังหนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๖. พิธีไหวครู วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยชางศิลป

สุพรรณบุรี 

  ๗. งานแสดง "ระบําอาเซียน" งานการสัมมนาและแสดงผลงานโครงการพัฒนาหลักสูตร   

การบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  จัดโดย สํานักงาน ก.พ. วันท่ี ๒๑ - ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 
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  ๘. มหกรรมสรางความปรองดองสมานฉันท คืนความสุขใหประชาชน 0 โดยกระทรวงวัฒนธรรม 

วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง โดยจัดแสดงทุกวันเสาร ถึงกลางเดือนกันยายน 

๒๕๕๗ 

  ๙. พิธีสวดมนตเย็นพิธีไหวครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ ณ โบสถพระแกววังหนา (พระราชวังบวรสถานมงคล) 

  ๑๐. พิธีสวดมนตเชา พิธีไหวครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

ณ โบสถพระแกววังหนา (พระราชวงับวรสถานมงคล) 

  ๑๑. พิธีไหวครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗                   

ณ โรงละครแหงชาติ โรงละครวังหนา และโบสถพระแกววังหนา (พระราชวังบวรสถานมงคล)  

  ๑๒. การแสดง โครงการนาฏศิลป คืนความสุขแกประชาชน วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา 

๑๘.๓๐  น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

  ๑๓. การแสดงละครพูดสลับลํา เรื่องสามัคคีเภท โครงการศิลปวัฒนธรรมรวมใจไทยท้ังชาติตาม

แผนสรางความปรองดอง สมานฉันท0  

วันท่ี ๒๘ - ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละครแหงชาติ กรุงเทพฯ 

                     วันท่ี ๑๖ - ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๗   ณ โรงละครแหงชาติ จังหวัดนครราชสีมา 

                     วันท่ี ๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๗   ณ โรงละครแหงชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ๑๔. RAKU 4+1 Firing 2014 นิทรรศการ เครื่องเคลือบดินเผา แสดงผลงาน ๔ สถาบัน วันท่ี 

๔ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ หอศิลปวังหนา 

  ๑๕. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค   ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก

ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันท่ี ๗ 

สงิหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงละครแหงชาติ   

  ๑๖. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปะจําป ๒๕๕๗ 

จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๑๗. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจําป ๒๕๕๗

หนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

 ๑๘. การแสดงเทิดพระเกียรติ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาต ุ

เสด็จทอดพระเนตร การแสดงชุด ศรีศิลปแผนดินทอง โดยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ กองบัญชาการหนวยบัญชาการพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ 

  ๑๙. สวดทํานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ประจาํป ๒๕๕๗  โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 



๕ 
 

 ๒๐. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจําป ๒๕๕๗โดย

วิทยาลัยนาฏศิลป คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วันท่ี ๙ - ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๕๗ ณ สวนอัมพร  

  ๒๑. นิทรรศการศิลปนิพนธ โดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

พิธีเปด วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น จัดแสดงตั้งแตวันท่ี ๑๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗                     

ณ หอศิลปวังหนา 

 ๒๒. โครงการนิทรรศการการพัฒนาศิลปะการแสดง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปโดย คณะ

ศิลปวิจิตร วิทยาลัยชางศิลป (กรุงเทพฯ)  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

พิธีเปด วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. จัดแสดงตั้งแตวันท่ี ๑๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ หอศิลป 

ศุภโชค ดิ อารต เซนเตอร2 และไดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Thai PBS ดวย 
 

กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗  จํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 

  ๑. George Town Festival 2014 ประเทศมาเลเซีย โดย คณะศิลปนาฏดุริยางค ระหวางวันท่ี 

๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ประเทศมาเลเซีย 

  ๒. งานเทศกาลไทย ๒๕๕๗ โดย วิทยาลัยนาฏศิลป ระหวางวันท่ี ๑ – ๓  สิงหาคม ๒๕๕๗   

ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 

  ๓. งาน Thailand Week 2014 โดย วิทยาลัยนาฏศิลป ระหวางวันท่ี ๑๔ - ๑๘  สิงหาคม 

๒๕๕๗  ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

  ๔. กิจกรรมโครงการ พอ/แม - ลูกผูกพันสายสัมพันธครอบครัวแรงงานไทย โดยวิทยาลัย           

นาฏศิลปอางทอง ระหวางวันท่ี ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองเถาหยวน  

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  กอนถึงระเบียบวาระการประชุมท่ี ๑.๓ ประธานไดสอบถามอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

เรื่องการเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗          

ณ โรงละครแหงชาติ ซ่ึงนายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ ไดแจงใหทราบวา การพระราชทานปริญญาบัตรผานพนไปดวย

ความเรียบรอย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งใหเนนคุณภาพของบัณฑิต            

ซ่ึ ง ในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้ งตอไปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะตัดฉลองพระองคครุย ใหม                        

และขอขอบพระคุณกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทุกทานท่ีมารวมงานพระราชทานปริญญาบัตร 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

   

http://sacbangkok.wordpress.com/2013/05/31/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0/
http://sacbangkok.wordpress.com/2013/05/31/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0/


๖ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

            ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๕  ราย  ดังนี ้

๑. นายชนัย  วรรณะลี  ผูชวยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นางสุภัทร  กิจเวช    ผูอํานวยการกองกลาง 

๓. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

๔. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

๕. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย นิติกร ปฏิบัติการ 

   มติสภาสถาบัน  อนุญาต 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 

   มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๔/

๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และแกไขดังนี้ 

   หนาท่ี ๙ บรรทัดท่ี ๑๓ คําวา “แจงม ๖” แกเปน “แจงมติ” 

   หนา ๕๕ บรรทัดท่ี ๖ ใหเพ่ิมขอความ “เปนประธาน” หลังคํา “นายจักรพรรดิ  วะทา”  

ระเบียบวาระท่ี ๓    รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

      ขอเท็จจริง 

      ตามท่ีสภาสถาบันไดมอบหมายใหเลขานุการสภาสถาบัน ดําเนินงานตามมติการประชุมสภา

สถาบัน  ดังนั้นจึงนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบันครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เพ่ือ

เปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบัน

อยางยั่งยืน 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
   

  ๔.๑  รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการจายคาตอบแทนการจัดการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  

มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยการจาย

คาตอบแทนการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 
      

  ๕.๑  ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประเภทขาราชการครูแทน

ตําแหนงท่ีวางลง 



๗ 
 
              มติสภาสถาบัน รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร  ทองนิ่ม ท่ีไดรับการ

คัดเลือกเปนกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประเภทขาราชการครู 
 

  ๕.๒  กําหนดรายละเอียดลักษณะงานความรับผิดชอบของรองคณบดี 

        ขอเท็จจริง  

       ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗  ไดอนุมัติในหลักการใหเพ่ิมจํานวนรองคณบดีจากจํานวน ๒ คน เพ่ิมเปนจํานวน ๓ คน          

ท้ัง ๓ คณะ  ใหทุกคณะจัดทํารายละเอียดของงานท่ีรองคณบดีรับผิดชอบเสนอสภาสถาบันในการประชุมครั้ง

ตอไป โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไปนั้น  

          คณะศิลปศึกษา  คณะศิลปนาฏดุริยางค และคณะศิลปวิจิตร ไดดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียบรอยแลว  

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

   กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเพ่ือพิจารณา ประธานไดเสนอท่ีประชุมวา 

ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  (สปช.) กําหนดใหมี

คณะกรรมการสรรหาทําหนาท่ีสรรหาบุคคลดานตาง ๆ เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ            

มีจํานวน ๑๑ ดาน ไดแก 

   ๑. ดานการเมือง 

   ๒. ดานการบริหารราชการแผนดิน 

   ๓. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

   ๔. ดานการปกครองทองถ่ิน 

   ๕. ดานการศึกษา 

   ๖. ดานเศรษฐกิจ 

   ๗. ดานพลังงาน 

   ๘. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   ๙. ดานสื่อสารมวลชน 

   ๑๐. ดานสังคม 

   ๑๑. ดานอ่ืน ๆ  

ซ่ึงไดรับสมัครตั้งแตวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และสิ้นสุดในวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๗            

ในสวนท่ีเก่ียวของกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ ดานอ่ืน ๆ ไดแกศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี เอกลักษณของ

ชาติ กีฬา วิถีชีวิต สิ่งบันเทิงอันมีผลตอพฤติกรรมของเยาวชน  เปนตน สําหรับสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะสง

รายชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูปหรือไม ถาจะสงจํานวนไมเกิน ๒ คน และจะเสนอชื่อใคร 

   มติสภาสถาบัน  ใหเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาปฏิรูป จํานวน 

๓ คน คือ 



๘ 
 
 

   ๑. นายธงชัย  รักปทุม 

   ๒. นายจักรพรรดิ  วะทา 

   ๓. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ 

โดยใหท้ัง ๓ คน พิจารณาคัดเลือกกันเองใหเหลือ ๒ คน แลวดําเนินการเสนอชื่อตาม

แบบท่ีกําหนด สงหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

  ๖.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

       มติสภาสถาบัน  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี  

ปการศึกษา ๒๕๕๖  ประกอบดวย 

  ๑. นายจักรพรรดิ  วะทา      ประธานกรรมการ 

  ๒. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 

  ๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 

  ๔. นางประกอบ  ลาภเกษร     กรรมการ 

  ๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล     กรรมการ 

  ๖. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง     เลขานุการ 

 

๖.๒  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

         มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๘ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณา

ปรับปรุงตอไป 
 

๖.๓  การปรับปรุงแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

        มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป  ปการศึกษา ๒๕๕๖  โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันนําไปใช

ในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  
 

  ๖.๕  การขออนุมัติจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

        มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนศิลปะ ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

กรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุง 
 



๙ 
 

 ๖.๖  ขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป (เพ่ิมเติม) เพ่ือจายคืนคาปรับตามมติ ครม. 

                      มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม สํานักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวนเงิน ๙๑๕,๖๐๐ บาท (เกาแสนหนึ่ง

หม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน) ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ        
 

๖.๘  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

คณาจารยประจํา พ.ศ. .... 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยการทดลองปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ คณาจารยประจํา พ.ศ. .... ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

๖.๙  การประเมินผลการบริหารงานของคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย   

         มติสภาสถาบัน  เห็นชอบผลการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผูอํานวยการ

วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๖ ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ และตอไปใหมีคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย 
 

  ๖.๑๐ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 

๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  

  เรื่องท่ี ๑ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

  ๑) กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล จํานวน ๒ ราย   

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ ของรายท่ี ๑ คือ นายนคร  

วงศไชยรัตนกุล และเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ ของรายท่ี ๒ คือนายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์ 

ตามรายชื่อท่ีอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

  ๒) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี จํานวน ๑ ราย 

       มติสภาสถาบัน เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ ของนางนันทนลิน  นิ่มเกตุ 

ตามรายชื่อท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเสนอ 



๑๐ 
 
  เรื่องท่ี ๒  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครู

เช่ียวชาญกลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๒ ราย ไมอนุมัติ ๑ ราย อนุมัติ ๑ ราย  

  รายท่ี ๑ นายวสันต  ใบง้ิว   

  มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติให นายวสันต  ใบง้ิว เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามความเห็น

ของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  รายท่ี ๒ นางกรองทอง  โพธิยารมย   

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นางกรองทอง  โพธิยารมย เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ท้ังนี้ไม

กอนวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  เรื่องท่ี ๓  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครู

ชํานาญการพิเศษ 

  ๑)  กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๑๒ ราย ใหปรับปรุง ๘ ราย ไมอนุมัติ ๓ ราย 

อนุมัติ ๑ ราย 

  รายท่ี ๑ นายประเทือง  สุทัตโต   

    มติสภาสถาบัน  ใหนายประเทือง  สุทัตโต ปรับปรุงผลงานภายในเวลา ๖ เดือน ตามความเห็น

ของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  รายท่ี ๒ นายสําเนา  เปยมดนตรี   

  มติสภาสถาบัน ใหนายสําเนา  เปยมดนตรี ปรับปรุงผลงานภายในเวลา ๖ เดือน ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  รายท่ี ๓ นายนิวัฒน  โตพูล   

  มติสภาสถาบัน  ใหนายนิวัฒน  โตพูล ปรับปรุงผลงานภายในเวลา ๖ เดือน ตามความเห็นของ

คณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

       รายท่ี ๔ นางสาวสุวรรณา  แกลวเกษตรกรณ   

  มติสภาสถาบัน  ใหนางสาวสุวรรณา  แกลวเกษตรกรณ ปรับปรุงผลงานภายในเวลา ๖ เดือน 

ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  รายท่ี ๕ นายมลตรี  เขียวมณี   

  มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติให นายมลตรี  เขียวมณี เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน ผลงานฯ  
   



๑๑ 
 
  รายท่ี ๖ นายสุภเชฏฐ  กิจวาส   

  มติสภาสถาบัน ไมอนุมัติให นายสุภเชฏฐ  กิจวาส เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมิน ผลงานฯ  

  รายท่ี ๗ นายไพโรจน  กองโชค   

  มติสภาสถาบัน ใหนายไพโรจน กองโชค ปรับปรุงผลงานภายในเวลา ๖ เดือน ตามความเห็น

ของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  รายท่ี ๘ นายพัชรชัย  สิทธิโชค   

    มติสภาสถาบัน ไมอนุมัติให นายพัชรชัย  สิทธิโชค เลื่อนเปน วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  รายท่ี ๙ วาท่ีรอยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ   

  มติสภาสถาบัน ใหวาท่ีรอยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ ปรับปรุงผลงานภายในเวลา ๖ เดือน ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  รายท่ี ๑๐ นางบุษยา  พัฒนวิโรจน   

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนางบุษยา  พัฒนวิโรจน เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้

ไมกอนวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  รายท่ี ๑๑ นายกิตติ  อัตถาผล   

    มติสภาสถาบัน  ใหนายกิตติ  อัตถาผล ปรับปรุงภายในเวลา  ๖ เดือน ตามความเห็นของ

คณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  รายท่ี ๑๒ นางธนันญภา  พิมพสวัสดิ์   

  มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติให นายกันภัย  ลายทิพย เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  เรื่องท่ี  ๔  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  

ซ่ึงเปนผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนงครู จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหแตงตั้งนายธนา  น้ําคาง ตําแหนง ครูผูชวย ใหดํารง

ตําแหนง ครู  ในตําแหนงเลขท่ีและหนวยงานเดิม  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

   

 



๑๒ 
 

เรื่องท่ี ๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอโอน จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนายจรัญ  พูลลาภ  ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการ 

ตําแหนงเลขท่ี ๒๖๑ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  โอนไปรับราชการท่ีสํานักการสังคีต  

กรมศิลปากร  

  เรื่องท่ี  ๖  การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได       

จากกรมศิลปากร หรือจากสวนราชการอ่ืน หรือวิธีการท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเห็นสมควร 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ 
     

  ๗.๑ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 

     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดแจงท่ีประชุมวา ตามปฏิทินกําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ กําหนดวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ วันท่ี 

๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

  ๗.๒  การประเมินตนเองของกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

        ขอเท็จจริง 

       เนื่องดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑ ภาวะผูนําของสภาสถาบัน และผูบริหารทุกระดับของสถาบันรวมกับ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท่ีไดกําหนดตัวบงชี้สําหรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกตัวบงชี้ท่ี ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน ซ่ึงสถาบันกําหนดการประเมินและ

การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน วันท่ี ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น 

  เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานของตัวบงชี้ท่ี 

๗.๑ ขอท่ี ๑ สภาสถาบัน ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดและเพ่ือสะทอนการรับรูเก่ียวกับตนเองในการปฏิบัติหนาท่ีและภาพลักษณของตน(กรรมการสภาสถาบัน) 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบดังนี้ 

   ๑. เห็นชอบหลักเกณฑวาดวยการประเมินตนเองของกรรมการสภาสถาบัน 

   ๒. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินตนเองของสภาสถาบันตาม

รายชื่อท่ีเลขานุการสภาสถาบันเสนอ 

   ๓. เห็นชอบแบบประเมินตนเองของกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

     นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


