
๑ 
 

สรุปมติรายงานการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นายดํารงค  ทองสม   ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางจินตนา  มีแสงพราว  รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนเลขาธิการ 

      คณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๕. นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 

      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      กรรมการ 

 ๖. นายพีรพน  พิสณุพงศ   รองอธิบดีกรมศิลปากร  แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๘. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๙. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

        ๑๐. นายจักรพรรดิ  วะทา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 



๒ 
 

 ๑๒. นายสมบัติ  แกวสุจริต   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. นายโอภาส  เขียววิชัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง   รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

       กรรมการ 

 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

             กรรมการ 

 ๑๘. นายอํานวย  นวลอนงค   ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

       กรรมการ 

 ๑๙. นางกษมา  ประสงคเจริญ   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

       กรรมการ 

 ๒๐. รองศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ  อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

       กรรมการ 

 ๒๑. นางพีรานุช  รุงศรี    บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

       กรรมการ 

 ๒๒. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม    ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

๒๓. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

       เลขานุการ 

 ๒๔. นายประณุท  ไชยานุพงศ   ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. นายกําพล  วันทา    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นางประกอบ  ลาภเกษร   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายภาธร  ศรีกรานนท   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายสด  แดงเอียด    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

 



๓ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา   รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

๔ ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ     คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

๕. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

๖. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

๗. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๘. นายวรายุภัสร พัชรปรยีานันท   นิติกรชํานาญการ 

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๔๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีภารกิจ             

จึงมอบนายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานแทนในการประชุม                      

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑ .๒ .๑  รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันประเภทผูบริหารในกลุมของ 

ผูอํานวยการวิทยาลัย   

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ  และขอแสดงความยินดีกับนายอํานวย นวลอนงค ท่ีไดรับการ

คัดเลือกเปนกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

๑.๒.๒ กิจกรรมสําคัญประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๘ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

 

 
 



๔ 
 

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 ๗/๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  และแกไขดังนี้ 

  หนา ๑๕ บรรทัดท่ี ๔ ขอความ “งบประมาณจากกรมศิลปากร” แกไขเปน “งบประมาณ

จากสํานักงบประมาณ” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
   

  ๔ .๑ รายงานการประ เ มินการปฏิ บัติ ง านของอธิ การบดี  ปการศึ กษา  ๒๕๕๗ 

รอบท่ี ๓ (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 

   มติสภาสถาบัน   

  ๑. รับทราบรายงานการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบท่ี ๓ 

(๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘)  

  ๒. มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการในเรื่องของเงินเดือน

หรือเงินคาตอบแทนในตําแหนงตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกตําแหนง 

 ๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินทุนวิจัย งานสรางสรรค และการจัดการ

องคความรู ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินทุนวิจัย                      

งานสรางสรรค และการจัดการองคความรู ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
  



๕ 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม            

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดเดินทางมาถึงท่ีประชุม นายธงชัย รักปทุม ไดรายงานมติการประชุม

ในวาระท่ีไดดําเนินการไปแลว ตอจากนั้นศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม จึงไดเปนประธานการประชุม              

ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา   

  ๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 

๒๕๕๗ ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ และใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน

นําไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงปการศึกษา ๒๕๕๘ ตอไป 
 

  ๕ . ๒  ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ก า ร พั ฒ น า ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น ศิ ล ป                                

พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๒) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ สรุปผลการประเมินแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรงุครั้งท่ี ๒) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามท่ีสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเสนอ โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน ไปปรับแผนกลยุทธการพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอไป 
 

  ๕.๓  รางองคประกอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารหนวยงานของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางองคประกอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหาร

หนวยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  และมอบหมายใหกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน ๓ คน เปนกรรมการประกอบดวย 

  ๑. นายจักรพรรดิ  วะทา 

  ๒. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล 

  ๓. นายโอภาส  เขียววิชัย 

  กอนการประชุมในวาระขอ ๕.๔ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง

การบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  ประธานใหนําวาระการประชุม ขอ ๕.๕ และวาระการประชุม              

ขอ ๖.๒ ข้ึนมาพิจารณากอน 

 

 



๖ 
 

  ๕.๕  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรร

หาอธิการบดี (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. .... 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ....  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  ๖.๒  แผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  มติสภาสถาบัน 

  ๑. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๐๙๕ คน 

  ๒. เห็นชอบการใหทุนการศึกษา “ทุนนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ” แกนักศึกษาชั้นปท่ี 

๑ รอยละ ๑๕ ของแผนการรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ 

  ๓. มอบเลขานุการสภาสถาบันตรวจสอบรายการการประชุมสภาสถาบันท่ีผานมา เก่ียวกับ

มติสภาสถาบันเคยอนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปด – ปด ภาคการศึกษาไมปกติหรือไม หากไมมีมติสภา

สถาบันท่ีผานมา  ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปด – ปด ภาคการศึกษาตามท่ีเสนอ 
 

  ๕.๔  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล       

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 

  เรื่องท่ี  ๑  การโอนขาราชการ  จํานวน  ๑  ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติการรับโอน นางนงนุช เพ็ชรกลาง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  กรมปศุสัตว 

มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหนงเลขท่ี ๖๖๖ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  
   

  เรื่องท่ี ๒  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  ๑  ราย 

  มติสภาสถาบัน   

  ๑. อนุมัติใหยาย นายไชโย นิธิอุบัติ  ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป 

ไปปฏิบัติหนาท่ีใน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี ๕๐ คณะศิลปศึกษา เปนการเฉพาะราย   

  ๒. มอบคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงครูใหเปนคณาจารย 

จัดรางระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนง

ครูใหเปนคณาจารย   



๗ 
 

๓. มอบเลขานุการสภาสถาบันปรับแกขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และรองศาสตราจารยกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗  แกเปน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

  เรื่องท่ี ๓  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลารกทาง

การศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย  

  มติสภาสถาบัน 

  ๑. อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ

ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ดังตอไปนี้ 

๑.๑ ตําแหนงครูผูชวย  กลุมสาขาวิชาเอก สังคมศึกษา 

๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับท่ี ๑๐  นางสาวสุกัญญา  นาคแสน  

๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับท่ี ๑๑  นางสาวกฤษณพร  ศิริโชติ  

๑.๒ ตําแหนงครูผูชวย  กลุมสาขาวิชาเอก ดนตรีไทย (ซออู)  

๑) ผูสอบคัดเลือกได ลําดับท่ี ๑  วาท่ี รต. ชาตรี  ทรงวัชราภรณ 

๑.๓ ตําแหนงครูผูชวย  กลุมสาขาวิชาเอก คีตศิลปไทย 

๑) ผูสอบคัดเลือกได ลําดับท่ี ๑  นางประภาพรรณ  จนัทรสมุทร 

๑.๔ ตําแหนงครูผูชวย  กลุมสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร 

๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับท่ี ๑  นางสาวจิตกมล  โคตรทองหลาง 

๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับท่ี ๒  นายจิรวัฒน  แจคํา 

๓) ผูสอบแขงขันได ลําดับท่ี ๓  นางสาวนิตยา  เงินโม 

๑.๕ ตําแหนงครูผูชวย กลุมสาขาวิชาเอก พลศึกษาและสุขศึกษา 

๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับท่ี ๑  นายพลาพล  กลมลี 

๑.๖ ตําแหนงครูผูชวย  กลุมสาขาวิชาเอก วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับท่ี ๑  นางสาวทิพอนงค   รัชนีลัดดาจิต 

 ๒. หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑.๑ ขอ ๑.๔ ขอ ๑.๕ และขอ ๑.๖            

รายใดสละสิทธิ์ไมประสงคจะบรรจุเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลปเรียกผูสอบแขงขันไดในลําดับตอไป แทน  

 

 



๘ 
 

  เรื่องท่ี ๔  แตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงครูให

เปนคณาจารย 

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบรางคําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงครูใหเปนคณาจารย และมอบสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปดําเนินการเก่ียวกับอัตรากําลังและโครงสรางของบุคลากรทางการศึกษาตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

    ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดแจงท่ีประชุมวา  กําหนดประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 

๑๐/๒๕๕๘ ในวันจันทรท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 


	ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบ

