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สรุปมติท่ีประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม     อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นางสาวนันทิยา  สวางวุฒธิรรม  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางศิริพร  กิจเก้ือกูล   เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๕. นางสาวอาภรณ  แกนวงศ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      กรรมการ 

 ๖. นางสุนิสา  จิตรพันธ   รองอธิบดีกรมศิลปากร  แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๘. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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 ๑๕. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 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. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  กรรมการ 

 ๒. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

        ๓. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยโพธิพันธ   พานิช ผูชวยอธิการบดี 
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 ๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๕. นายเดน  หวานจริง   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๖. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 ๗. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

 ๘. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย  นิติกร ปฏิบัติการ 
   

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

  ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา อาจารยประกอบ ลาภเกษร  

กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปผูทรงคุณวุฒิ  ไดรับการยกยองใหเปนนิสิตเกาอักษรศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ดีเดน  โดยไดรับพระราชทานรางวัลพระเก้ียวทองคําจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี เม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในนามของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขอแสดงความยินดีกับอาจารยประกอบ  

ลาภเกษร ท่ีไดรับรางวัลในครั้งนี้ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 
 

๑.๒  เรื่องท่ีอธิการบดแีจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

        ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ –๒๕๕๘)  

          ตามท่ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก    

สมศ. ในระหวางวันท่ี ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และไดรับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 

สมศ. เรียบรอยแลว ตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ. สถาบันฯ จะตองรายงานใหสภาสถาบันฯ ทราบ          

จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ตามเอกสารดังแนบ 

       ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

                  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

และหนวยงานในสังกัด ในระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ทางสถาบันฯ ไดดําเนินการตาม
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ระบบของ สกอ.เรียบรอยแลว ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. สถาบันฯ จะตองรายงานใหสภาสถาบันฯ ทราบ 

จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 ๑. ระดับอุดมศึกษา 

 ๒. ระดับพ้ืนฐาน 

 ๓. ระดับอาชีวศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยโพธิพันธ พานิช  ไดชี้แจงวา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรองรับ

มาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดรับ

การรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเรียบรอยแลว ซ่ึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตองรายงานใหสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปรับทราบ คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบงชี้ (๒) ๔.๒๖  ระดับคุณภาพ ดี ซ่ึงสวน

ใหญจะอยูในระดับคุณภาพ ดี และ ดีมาก  ท่ีตองปรับปรุงคือตัวบงชี้ ท่ี ๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชน  ตัวบงชี้ท่ี ๗ ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ และตัวบงชี้ท่ี ๑๔ การพัฒนาคณาจารย 

  สําหรับผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับอุดมศึกษา 

เกณฑระดับคะแนนมีดังนี้ 

  ๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ๔.๘๙ (ดีมาก) 

  ๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค   ๔.๖๗ (ดีมาก) 

  ๓. คณะศิลปวิจิตร   ๔.๗๘ (ดีมาก) 

  ๔. คณะศิลปศึกษา   ๔.๗๘ (ดีมาก) 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับพ้ืนฐาน  คะแนนท่ีไดมีดังนี้ 

   ๑. วิทยาลัยนาฏศิลป   ๙๖.๐๑ (ดีเยี่ยม) 

  ๒. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม  ๙๘.๗๗ (ดีเยี่ยม) 

  ๓. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช ๙๔.๐๘ (ดีเยี่ยม) 

  ๔. วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  ๙๒.๘๔ (ดีเยี่ยม) 

  ๕. วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  ๙๕.๐๒ (ดีเยี่ยม) 

  ๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ๙๙.๑๖ (ดีเยี่ยม) 

  ๗. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  ๘๙.๕๐ (ดีมาก) 

  ๘. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  ๙๙.๙๑ (ดีเยี่ยม) 

  ๙. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ๙๒.๖๑ (ดีเยี่ยม) 

  ๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  ๙๒.๕๗ (ดีเยี่ยม) 

  ๑๑. วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี  ๙๓.๖๐ (ดีเยี่ยม) 

  ๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ๙๓.๐๑ (ดีเยี่ยม) 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับอาชีวศึกษา คะแนน 

เฉลี่ยมีดังนี้ 
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  ๑. วิทยาลัยชางศิลป   ๔.๑๗ (ดี) 

  ๒. วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  ๓.๙๖ (ดี) 

  ๓. วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช ๔.๕๗ (ดีมาก) 

  ในสวนของการทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายนอก ทําแผนพัฒนาเฉพาะตัวท่ีต่ํา  สวน

การทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ตองทําทุกตัวประกอบ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
    

  ๑.๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายนอก  ปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

        ขอเท็จจรงิ 

           ตามท่ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและ

ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายนอก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ตามรายละเอียดดังแนบ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายนอก  ปการศึกษา 

๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

        ๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

         ๒. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปศึกษา 

       ๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปนาฏดุริยางค 

         ๔. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปะวิจิตร 

โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป 
 

  ๑.๒.๓ กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ 

  ขอเท็จจริง 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคัญใน เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังตอไปนี้ 

๑. ง า น วั น ส ถ า ป น า ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ค ร บ ร อ บ  ๑ ๒  ป  2 ใ น ก า ร นี้                   

นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมพิธีดังกลาวดวยเม่ือ2วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๐๙0 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 

๒. นายวีระ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  ชมการฝกซอมโขน

ชุดศึกนาคบาศ รวมรับประทานอาหารกลางวันและพบครูอาจารยนักเรียน พรอมดวยท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวัฒนธรรม และเลขานุการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗           

ณ วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา) 

๓. นายวีระ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม พรอมดวย               

นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดี และผูบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูบริหารและขาราชการกระทรวง

วัฒนธรรม รวมลงนามถวายพระพร แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 



๖ 

และขอใหพระองค มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว เ ม่ือวัน ท่ี  ๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗เวลา ๙ .๐๐ น .                             

ณ โรงพยาบาลศิริราช 

๔. นายวีระ โรจนพจรัตน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม พรอมดวย            

นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหลาวานิช เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยมีดร.สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขาราชการ และเจาหนาท่ีในหนวยงาน รวมใหการตอนรับ เม่ือวันท่ี ๑๓ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมชั้น ๒ 

๕. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมแถลงขาว    

ในงาน "มหกรรมดนตรี วิถีไทย วิถีแหงความสุข" เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  โดยการทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย(ททท.)ไดกําหนดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือฟนฟูความเชื่อม่ันของนักทองเท่ียว ภายใตแนวคิด 

"ทองเท่ียว วิถีไทย"  ในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ถึง วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยทองเท่ียวอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗  จํานวน ๔  ครั้ง  ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับอาจารยและนักศึกษาท่ีรวมทีมกับคณะเอกทันต 

       อาจารยจตุพร ภักดี อาจารยสาขานาฏศิลปไทยศึกษา  

       นายสิทธิเทพ ศุขกลิ่น นักศึกษาชั้นปท่ี ๕ สาขานาฏศิลปไทยศึกษา  

       นายศิริชัย นาคพุฒ นักศึกษาชั้นปท่ี ๕ สาขานาฏศิลปไทยศึกษา  

       นายไตรรัตน รวมดําริห นักศึกษาชั้นปท่ี ๕ สาขานาฏศิลปไทยศึกษา  

     นายพหุรงค อัครวงษ นักศึกษาชั้นปท่ี ๕ สาขานาฏศิลปไทยศึกษา  

      นายวรวรรณ วรฉัตร นักศึกษาชั้นปท่ี ๕ สาขาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา  

     น.ส.กรกนก ผดุงเวทสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ สาขานาฏศิลปไทยศึกษา  

     น.ส.สิริมาศ จิรวิเศษสกุล นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ สาขานาฏศิลปไทยศึกษา  

   น.ส.พรสวรรค นวลมณี นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ สาขานาฏศิลปไทยศึกษา 

     ไดรับรางวัล  Encouragement Prize ซ่ึงจัดลําดับแลว อยูลําดับ ๔ ของโลก และ

รางวัล Second Prize Comic dancer Contest  การแขงขัน CHEONAN INTERNATIONAL FOLK DANCE 

COMPETITION 2014  “ CHEONAN WORLD DANCE FESTIVAL 2014 ”  ระหวางวันท่ี ๒๘ กันยายน       

ถึง ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองโชวนัน ประเทศเกาหลีใต 

๒. วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง เดินทางไปรวมในงานเปดตัวหางเหยเปย  ณ กรุงปกก่ิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี ๒๙ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



๗ 

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการความรวมมือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรดานการสื่อสารและสารสนเทศ 

ณ ประเทศเกาหลี ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป นายสุรัตน จงดา ไปเปนวิทยากรเขารวมในงานจัดงานเทศกาล นางา

มาสะ Thai Japan Friendship Nagamasa Matsuri ณ เมืองชิชีโอกะ และงานเทศกาลบั้งไฟริวเซอิ (Ryusei 

Mutsuri) ณ เมืองชิชิบุ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๔ ตุลาคม 

    มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
  

 ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

    ขอเท็จจริง 

   ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๔  ราย  ดังนี้ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยโพธิพันธ  พานิช ผูชวยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

๓. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

๔. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย นิติกร ปฏิบัติการ 

   มติสภาสถาบัน  อนุญาต 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารบัรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 

   มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และแกไขดังนี้ 

            หนา  ๔๗ บรรทัดท่ี ๒ และ ๓ มติสภาสถาบัน  ใหใชขอความดังนี้  “มอบ พลตํารวจตรี  

สุรศักดิ์  สุทธารมณ  ไปสืบหาขอเท็จจริง แลวรายงานใหสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทราบ” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

    ขอเท็จจริง 

    ตามท่ีสภาสถาบันไดมอบหมายใหเลขานุการสภาสถาบัน ดําเนินงานตามมติการประชุม

สภาสถาบัน  ดังนั้น  จึงนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบันครั้งท่ี ๖/

๒๕๕๗ เพ่ือเปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

การพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 

มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 
 



๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 

  ๔.๑ รายงานความกาวหนาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ขอเท็จจริง 

  ตามคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ท่ี ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป นั้น 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ งานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป             

ไดดําเนินการประชุม จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และครั้งท่ี               

๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยไดกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของอธิการบดีซ่ึงไมไดเปนขาราชการ พรอมท้ังจัดทําประกาศ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง แนวทางการประเมินผล

การปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และกําหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในระหวางการสํารวจขอมูลจากแบบประเมินผล

คุณลักษณะของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ และขอความรวมมือผูท่ีเก่ียวของตอบแบบสอบถาม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  ๕.๑  รายงานการผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาสถาบัน 

        ขอเท็จจริง 

        ตามท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 

๕/๒๕๕๗ เม่ือวันุธท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินตนเอง

ของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบันตาม

บทบาทหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ๕ ดาน  และคณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการประเมินตนเองของสภาสถาบัน 

โดยไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินตนเองของสภาสถาบันบัณฑิต      

พัฒนศิลป ปการศึกษา ๒๕๕๖   

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดชี้แจงวา  คณะกรรมการดําเนินงานการประเมินตนเองของสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปการศึกษา ๒๕๕๖  ไดดําเนินการประเมินตนเองของสภาสถาบันตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ๕ ดาน  โดยไดสงแบบประเมินตนเองใหกรรมการสภาสถาบัน จํานวน ๒๓ คน และไดรับแบบ

ประเมินตนเองคืน ๒๓ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงระดับความพึงพอใจตอผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการสภาสถาบันในการประเมินตนเองในภาพรวม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ อยูในระดับ 

มากท่ีสุด ตามหัวขอการประเมินตนเองดังนี้ 



๙ 

  ๑. ดานการทําหนาท่ีของกรรมการสภาสถาบัน มีระดับความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานใน

ระดับ มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย ๔.๕๒) 

  ๒. ดานความสัมพันธของกรรมการสภาสถาบัน กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีระดับความพึง

พอใจตอผลการปฏิบัติงานในระดับ มาก (คาเฉลี่ย ๔.๔๕) 

  ๓. ดานการประชุมสภาสถาบัน มีระดับความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานในระดับ มากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย ๔.๕๗) 

  ๔. ความรับผิดชอบของกรรมการสภาสถาบัน มีระดับความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานใน

ระดับ มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย ๔.๖๙) 

  ๕. ดานการใชหลักธรรมาภิบาล มีระดับความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานในระดับ  

มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย ๔.๖๑) 

  ในภาพรวมในการประเมินตนเองของกรรมการสภาสถาบัน เห็นวามีระดับความพึงพอใจตอ

ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย ๔.๕๗) 

         มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๕.๒  การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

         มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรายชื่อกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

อางทอง จากผูแทนสภาคณาจารยและบุคลากร จํานวน ๑ คน จากผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง จํานวน ๒ คน ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ และมอบหมายให

กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน เปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย

นาฏศิลปอางทอง  ประกอบดวย 

   ๑. นางประกอบ  ลาภเกษร 

   ๒. นางประพิน  อันวาเบค 

   ๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล 
 

  ๕.๓ ขอหารือกรณีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพ่ือสอบสวนใหมหรือสอบสวน

เพ่ิมเติม 

   มติสภาสถาบัน  ใหแตงตั้งกรรมการสอบสวนเพ่ือใหความเปนธรรมใหม มอบ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอชื่อกรรมการ 

 

 



๑๐ 

  ๕.๔ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

  ขอเท็จจริง  

  ตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล กําหนดจัดประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 

เม่ือวันศุกรท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังตอนี้ 
 

  เรื่องท่ี ๑  การขอบรรจุกลับเขารับราชการหนวยงานสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

จํานวน ๑ ราย  (นายสมปอง  นกนอย)    

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติการขอบรรจุกลับเขารับราชการของ       

นายสมปอง  นกนอย  ในตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง ๓๕๒ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป  
   

  เรื่องท่ี ๒  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะครู

ชํานาญการ จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติให  นายสุรเดช  เนียมคํา มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้ไม

กอนวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖   

      เรื่องท่ี ๓  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครู

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ กลุม 

  ๑. กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จํานวน ๑ ราย 

       นายเสกสรร  โฆษิตเกษม   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหนายเสกสรร  โฆษิตเกษม ปรับปรุงผลงานภายใน  

เวลา ๖ เดือน ตามขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  ๒. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน ๑ ราย 

     นายคณิต  ชุมชวย   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหนายคณิต  ชุมชวย ปรับปรุงผลงานภายในเวลา  

๖ เดือน  ตามขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  เรื่องท่ี ๔ การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครู

เช่ียวชาญ จํานวน ๑ กลุม  คือ กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย จํานวน ๒ ราย 

 



๑๑ 

           ๑. นางทัศนีย  ศิวบวรวัฒนา   

   มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติใหนางทัศนีย  ศิวบวรวฒันา เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  

  ๒. นายจันทร  แกวจิโน   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหนายจันทร  แกวจิโน ปรับปรุงผลงานภายในเวลา  

๖ เดือน  ตามขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  เรื่องท่ี ๕  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

  กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย  จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑  

คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒   คือ ดานความรูความสามารถ  ของ  

นางจันทรัตน  บํารงุพนิชถาวร ประกอบดวย 

     ๑) นางสาวผองพรรณ  เมตตา        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

       ๒) นางปณณาสา  ผลพฤกษา        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 

         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตร 

      และการสอน) 

        โรงเรียนเบญจมานุสรณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑     

  ๓) นายวิวัฒน  เพชรศรี      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ  

                         คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป)  การศึกษามหาบัณฑิต (การประถมศึกษา)  

                         ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

        โรงเรียนสฤษดิเดช สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑     
 

  เรื่องท่ี ๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอยาย  จํานวน  ๒  ราย  

  ๑. นางประวีนา  เอ่ียมย่ีสุน  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนางประวีนา เอ่ียมยี่สุน ตําแหนง ครู  วิทย

ฐานะครูชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง ๑๐๖๗ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง   ยายไปดํารงตําแหนงอาจารย  เลขท่ี

ตําแหนง ๕๗  คณะศิลปศึกษา  



๑๒ 

  

  ๒. นางกัญญา  ทองม่ัน    

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนางกัญญา  ทองม่ัน  ยายไปดํารงตําแหนง

ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เลขท่ีตําแหนง ๒๔๙ วิทยาลัยนาฏศิลป ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗  
 

  เรื่องท่ี ๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอโอน  จํานวน  ๑  ราย    

  นายวรกร  ตมกล่ัน  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนายวรกร  ตมกลั่น  เจาพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหนง ๑๕๖ วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  โอนไปรับราชการท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
 

  เรื่องท่ี ๘ การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ดังนี้ 

     ๑.๑  กลุมวิชาเอกนาฏศิลปไทย (ละครพระ)  จํานวน ๒ ราย คือ  

         (๑)  ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๔   นางสาวจิราภรณ  หนูเล็ก 

         (๒)  ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๕   นางสาวอัษฎาวรรณ  นวลศรี 

   ๑.๒ กลุมวิชาดุริยางคไทย (เครื่องหนัง) จํานวน ๑ ราย คือ  

                         (๑)  ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๒   นายฐาปกรณ  แกวประชามิตร 
 

  เรื่องท่ี ๙  การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือ

บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาโท) จํานวน ๑ อัตรา  

      เรื่องท่ี ๑๐  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้ง นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ   

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  เลขท่ีตําแหนง ๑  ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  กองกลาง  สํานักงาน

อธิการบดี  ใหดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  เลขท่ีตําแหนงและหนวยงานเดิม ไมกอน

วันท่ีสงผลงานครบถวนสมบรูณถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗)  



๑๓ 

  เรื่องท่ี ๑๑  การขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก

ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา เปนตําแหนงครูผูชวย   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการปรับปรุงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  

วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เลขท่ีตําแหนง  ๗๖๔ เปนตําแหนงครู

ผูชวย เลขท่ีตําแหนง ๗๖๔ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  
 

   เรื่องท่ี ๑๒  การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจางประจํา ครั้งท่ี ๒ (ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการคร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ครั้งท่ี ๒  (ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) ในขอ ๑, ๒, ๓, ๔ และ 

ขอ ๕ ตามท่ีสถาบันเสนอ 
 

  เรื่องท่ี ๑๓  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคลสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป     

   มติสภาสถาบัน  มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรอง โดยแยกออกเปนแตละชุด จํานวน ๓ ชุด คือ 

   ๑. วินัย อุทธรณ รองทุกข 

   ๒. วิชาการ 

   ๓. การบริหารงานบคุคล 

ใหมีวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง ใหศึกษารูปแบบจากสถาบันการศึกษาจากท่ีอ่ืนประกอบ 
 

  ๕.๕  การเสนอแนะขอคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน ในการจัดการศึกษาของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบการเสนอแนะขอคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน ในการ

จัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป หากกรรมการสภาสถาบันมีเรื่องเสนอแนะและขอคิดเห็นในการจัด

การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ใหแจงไปยังเลขานุการสภาสถาบัน พรอมนําสงขอมูลเพ่ือฝายเลขา

สภาสถาบันจะจัดทําเอกสารนําเสนอท่ีประชุมตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑  กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดชี้แจงวา ตามปฏิทินไดกําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลปครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ ในวันอังคารท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรรมการสภาสถาบันทานใดมีขอเสนอ 



๑๔ 

แนะหรือขอคิดเห็นในการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป การผลักดันใหศิลปวัฒนธรรมใหมีความโดดเดน  

หรืออนาคตการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขอใหแจงมายังฝายเลขานุการสภาสถาบัน เพ่ือ 

บรรจุเปนวาระการประชุมในครั้งตอไป 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ   
 

  ๖.๒  การใหทุนการศึกษาและยกเวนคาบํารุงการศึกษาแกนักศึกษาโครงการพิเศษ 

   มติสภาสถาบัน  ใหถอนเรื่องการใหทุนการศึกษาและยกเวนคาบํารุงการศึกษาแก

นักศึกษาโครงการพิเศษ  ออกไปกอน 

 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๐ น. 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


