
๑ 
 

สรุปมติรายงานการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘ 

วันศุกรท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา)  

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

ผูมาประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. ศาสตราจารยอภินันท  โปษยานนท ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ   รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนเลขาธิการ 

      คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๕. นายบวรเวท  รุงรจุ ี  อธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๗. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๘. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

        ๑๐. นายจักรพรรดิ  วะทา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 



๒ 
 

 ๑๖. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๗. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๘. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๙. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๐. นางกษมา  ประสงคเจรญิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๒. นางพีรานุช  รุงศรี   บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

      กรรมการ 

 ๒๓. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๔. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๕. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ (ติดราชการ) 

 ๒. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๓. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

๔ ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 



๓ 
 

๕. นางสุภัทร  กิจเวช   ผูอํานวยการกองกลาง 

๖. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๗. นายพงศกร  ทิพยะสุขศรี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีภารกิจ  ยัง

เดินทางมาไมถึงสถานท่ีประชุม  นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงเปนประธานใน

การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

   ๑. นางสุภัทร  กิจเวช  ผูอํานวยการกองกลาง 

   ๒. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

   ๓. นายพงศกร  ทิพยะสขุศรี รองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

   มติสภาสถาบัน  อนุญาต 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๖/๒ 

   มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 
 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 



๔ 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม            

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเดินทางมาถึงสถานท่ีประชุม จึงเปนประธานการประชุมแทนนาย

ธงชัย  รักปทุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 
    

  ๔.๑ รายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗               

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 

ไปพิจารณาดําเนินการ  และใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตามขอเสนอแนะในขอสังเกตประกอบการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แลวรายงานใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ทราบภายในเวลาท่ีกําหนด 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ ๕.๑ การคัดเลือกผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลป  ประธานใหนําระเบียบวาระการประชุมขอ ๕.๒ ถึงขอ ๕.๔ และระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง

อ่ืน ๆ มาพิจารณากอน  
 

  ๕.๒  แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาแกไข

ปรับปรุงตอไป 
 

  ๕.๓  ขออนุมัติรื้อถอนส่ิงปลูกสราง (อาคารเรียน ๑ อาคารเรียน ๒ และลานเสาธง) 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

                มติสภาสถาบัน  มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดําเนินการศึกษาระเบียบ ขอ

กฎหมายและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับท่ีราชพัสดุ และการรื้อถอนอาคารกําหนดไวอยางไร และให

ดําเนินการตามขอกฎหมายหรือระเบียบของท่ีราชพัสดุกําหนดตอไป 

  ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

คณาจารยใหดํารงตําแหนง ทางวิชาการ 

   รายท่ี  ๑  นายศุภชัย  สุกขีโชติ     

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติและแตงตั้งดังนี้ 



๕ 
 

  ๑. อนุมัติใหนายศุภชัย  สุกขีโชติ  ผูชวยศาสตราจารย  เลขท่ีตําแหนง ๔๒  คณะ

ศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  เลขท่ีตําแหนง ๔๒  คณะศิลปวิจิตร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

                      ๒. แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ไมกอนวันท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ไดรับคําขอและผลงานทางวิชาการครบถวนสมบูรณ (วันท่ี ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖) 

  รายท่ี  ๒  นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว   

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติและแตงตั้งดังนี้ 

                    ๑. อนุมัติใหนางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  อาจารย  เลขท่ีตําแหนง ๕๑  คณะศิลปศึกษา  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  เลขท่ีตําแหนง ๕๑  คณะศิลปศึกษา  สถาบนั

บัณฑิตพัฒนศิลป 

                    ๒.แตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ไมกอนวันท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดรับคํา

ขอและผลงานทางวิชาการครบถวนสมบูรณ  (วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘) 

  รายท่ี ๓  นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร   

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติและแตงตั้งดังนี้ 

  ๑. อนุมัติใหนายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร  อาจารย  เลขท่ีตําแหนง ๓๘  คณะศิลปวิจิตร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  เลขท่ีตําแหนง ๓๘  คณะศิลปวิจิตร  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 

                    ๒.แตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ไมกอนวันท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดรับคํา

ขอและผลงานทางวิชาการครบถวนสมบูรณ (วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

    ๖.๑ การแจงมติสภาสถาบัน(มติยอ) ในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งท่ี ๑ – ๕ 

    มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหนํามติสภาสถาบัน (มติยอ) ในการประชุมสภาสถาบันใน 

แตละครั้ง  เสนออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณามอบหมาย สั่งการ และแจงเพ่ือทราบให

หนวยงานในสังกัดทราบ และมอบหมายบุคคลท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป  
 

  ๖.๒  รางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกรมศิลปากรกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   มติสภาสถาบัน  มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณาในการทําบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณา แลวนําเสนอสภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปอีกครั้งหนึ่ง 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา   

  ๕.๑  คัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแตงตั้ง นายบํารุง  พาทยกุล เปนผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลป และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป 
   

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖.๓  กรรมการสภาสถาบันมีคําถาม ดังนี้ 

  ๑. ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป  ซ่ึงเปนขาราชการบํานาญ ไดรับเงินเดือนหรือเงิน

ประจําตําแหนงจํานวนเทาใด  

  นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  ไดชี้แจงวา ไดรับแตเงินประจําตําแหนง จํานวน ๒๐,๐๐๐ 

บาท สวนเงินเดือนไมไดรับ เงินเดือนรับแตเฉพาะเงินบํานาญเทานั้น 

  ๒.  อีกไมนานจะดําเนินการสรรหาอธิการบดี ในขอบังคับ ขอ ๗ (๒) ไดกําหนดให

คณะกรรมการสรรหา ดําเนินการและพิจารณาคัดเลือกใหไดรายชื่อ ขอมูล และรายละเอียดของผูไดรับการ

เสนอชื่อจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคน  ในกรณีถามีผูสมัครเขารับการคัดเลือกไมถึง ๓ คน จะทํา

อยางไร   

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดชี้แจงวา  จําเปนตองแกขอบังคับเพ่ือมิใหเกิดปญหากรณีท่ี

ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนอธิการบดี มีจํานวนไมถึง ๓ คน  โดยใชคําวา “เสนอรายชื่อไมเกิน ๓ คน” 

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 

  ๑. เรื่องเงินประจําตําแหนง หรือเงินเดือนของผูบริหารท่ีเปนขาราชการบํานาญหรือ

บุคคลภายนอก เชน ตําแหนงคณบดี หรือผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปควรดําเนินการจัดทํา

ขอบังคับใหผูบริหารเหลานี้ไดรับเงินประจําตําแหนงหรือเงินเดือน เชนเดียวกับอธิการบดีท่ีไดรับ 

  ๒. ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการแกไขขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบดี 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบและมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป   
 

  ๖.๓ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดแจงท่ีประชุมใหทราบวา  กําหนดประชุมสภาสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ กําหนดวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสํานักงาน

อธิการบดี (วังหนา) 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 



๗ 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 

 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดบันทึกการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  

 

 


	ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบ

