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สรุปมติท่ีประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นางสุรียรัตน  วงศเสง่ียม  ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ   รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

      ทางการศึกษา แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๕. นายบวรเวท  รุงรุจ ี  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. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลนิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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 ๑๕. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๗. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๘. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๙. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๒๐. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๒๑. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๒. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๔. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๕. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๖. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๗. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 

 ๓. นายภาธร  ศรีกรานนท   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 
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 ๔. นายเดน  หวานจริง   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๕. นางสุภัทร  กิจเวช   ผูอํานวยการกองกลาง 

 ๖. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

 ๗. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ๘. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย  นิติกรปฏิบัติการ 
    

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๔๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีภารกิจยังเดิน 

ทางมาไมถึงท่ีประชุม นายธงชัย รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงเปนประธานในการ 

ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

  กอนเริ่มการประชุม  นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดมอบ

ของขวัญปใหมใหแกอุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และกรรมการสภาสถาบัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

  ประธาน  ไดกลาวขอบคุณอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  และกลาวอวยพรปใหม 

ดังนี้ 

  “ขอขอบพระคุณทานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ท่ีไดมอบของขวัญปใหมแก

กรรมการสภาสถาบัน พวกเราทุกคนไดรับน้ําใจและกระแสแหงไมตรีจิต  รูสึกถึงความอบอุนและมีความตื้น

ตันใจเปนอยางย่ิง ในปใหมนี้ขอนอมจิตอธิษฐาน อางเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย อํานวย

พรใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรรมการสภาสถาบัน ครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษา มี

ความสุข มีความรุงเรือง มีรุงโรจน คิดส่ิงใดใหสมปรารถนาทุกประการ”  

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๒.๑ กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

  ขอเท็จจริง 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคัญใน เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังตอไปนี้ 

  ๑.พิธีเปดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗วันท่ี ๑  ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

  ๒. งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ของหนวยงานในสังกัด  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
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-วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุรวมงาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ 

- วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง รวมลงนามเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัววันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดอางทองและวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

- วิทยาลัยชางศิลป รวมลงนามเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วทิยาลัยชางศิลป 

- วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัววันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

-วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รวมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ศาลาประชาคม จังหวัดลพบุรี 

- วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัววันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

- วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม รวมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

-วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม รวมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หองเอ็มเพรสแกรนดฮอลล ชั้น ๓ อาคารศูนย

ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม 

- วิทยาลัยนาฏศิลป รวมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวงาน

พรรณไมงามอราม วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สวนหลวง ร.๙ 

  ๓. สวดสดุดีทํานองสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

  ๔. งานสโมสรสันนิบาต วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ทําเนียบรัฐบาล 

  ๕. การประชุมเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" 

ประจาํป ๒๕๕๗วันท่ี ๘- ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพมหานคร 

  ๖. เชิญชมการแสดง พระมหาชนก เดอะ ฟโนมีนอน ไลฟ โชว โดยวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปรวมแสดงในครั้งนี้ดวยเพ่ิมรอบการแสดง ในวันท่ี ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๗.๐๐-

๑๙.๐๐ น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
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  ๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ คณะศิลปวิจิตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา     ๑๙.๐๐-๑๖.๐๐ 

น. ณ หองประชุมชั้น ๑ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๘. โครงการสวดสดุดีทํานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “๘๗ 

พรรษา ๕ ธันวามหาราช”วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ณ บริเวณอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวา สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป 

  ๙. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนวิทยากรรวมอภิปรายใน

หัวขอ "บทบาทสถานศึกษาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม"(โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบอธิการบดี สบ

ศ.เปนวิทยากรแทน)เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๔๕- ๑๒.๐๐ น. ณ หอง MR   ๒๑๘ - ๒๑๙ ศูนย

นิทรรศการและประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 

  ๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือสื่อสารภาษาอังกฤษโดยวิทยากรชาวตางประเทศ มุงเนนใหครูและบุคลากรไดฝกใช

ภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆเพ่ือใหสามารถใชภาษาเพ่ือสื่อสารไดอยางม่ันใจในชีวิตประจําวันและสู

อาเซียนวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  ๑๑. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธาน 

การประชุมชี้แจงการเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลังสูตรโดยมี 

ผูบริหาร ครู บุคลากร สถานศึกษาในสังกัด เขารวมประชุมในครั้งนี้วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา        

๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสํานักงานอธิการศาลายา หองประชุมชั้น ๕ 

  ๑๒. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เดินทางไปตรวจราชการ 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  และวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดอางทอง

และสุพรรณบุรี  ระหวางวันท่ี ๑๒  - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

  ๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รวมกับ ตํารวจสันติบาลจังหวัดนครราชสีมา  

จัดโครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหากษัตริยวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ หองประชุมวิทยาลัยนาฏ

ศิลปนครราชสีมา 

   กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗  

จํานวน ๖  ครั้ง  ดังนี้ 

  ๑. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ โครงการเดินทางเพ่ือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทางดานศิลปวัฒนธรรมกับประเทศกัมพูชา ระหวางวันท่ี ๒๘ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ ประเทศกัมพูชา

  ๒. คณะศิลปวิจิตร เดินทางตามโครงการศึกษาดูงานและเผยแพรบริการวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันท่ี ๒๐-๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 



๖ 
 

  ๓. สํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี นายเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร เดินทางเขารวมงาน

นิทรรศการศิลปะ “2014 Visit Malaysia Year International Art Camp” ท่ี Daiichi Ichi Modern Art 

Gallery ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ เมืองปนัง รัฐเกดะห ประเทศมาเลเซีย 

  ๔. คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ และวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี โดยมีผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด เปนหัวหนาคณะเพ่ือ

เดินทางไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ประเทศเอธิโอเปย 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และอียิปต  

  ๕. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและศึกษาดูงาน

การศึกษาของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน ระหวางวันท่ี ๔- ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศบังกลาเทศ 

  ๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและศึกษาดูงาน

การศึกษาของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน ระหวางวันท่ี ๑๑-๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐแหง

สหภาพพมา   

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

   ขอเท็จจริง 

   ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๔  ราย  ดังนี้ 

๑. นางสุภัทร   กิจเวช ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๓. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๔. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย นิติกรปฏิบัติการ 

    มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารบัรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 

   มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และแกไขดังนี้ 

  หนา ๑ บรรทัดท่ี ๘ “นางสุรีรัตน  วงศเสง่ียม” แกเปน “นางสุรียรัตน วงศเสง่ียม”  
 

 

 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

     ขอเท็จจริง 

    ตามท่ีสภาสถาบันไดมอบหมายใหเลขานุการสภาสถาบัน ดําเนินงานตามมติ  การประชุม

สภาสถาบัน  ดังนั้นจึงนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบันครั้งท่ี ๘/

๒๕๕๗ เพ่ือเปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

พัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและ

ขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  ๔.๑  โครงสราง อัตรากําลัง และรายละเอียดเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

ประเภทผูบริหาร 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบโครงสราง อัตรากําลัง และรายละเอียดเก่ียวกับการแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  ๔.๒  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และรองศาสตราจารย กรณีพิเศษ พ.ศ. .... 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย กรณีพิเศษ พ.ศ. .... โดยใหใชระยะเวลาไมเกิน ๕ ป และมอบสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปเรงรัด ติดตาม การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

  ๕.๑  การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

        ขอเท็จจริง 

        ดวยในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จากคณะ

ศิลปะวิจิตร ๕ คน และคณะศิลปศึกษา ๑๗ คน รวมท้ังหมดจํานวน ๒๒ คน ท่ีไดรับการอนุมัติการจบหลักสูตร

เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทางสถาบันฯ จะตองนํารายชื่อนักศึกษาท้ัง ๒๒ คน เขาเสนอตอ

คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ือขอ

อนุมัติปริญญาตอไป 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัตปิริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ รวม

ท้ังหมด จํานวน ๒๒ คน ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 



๘ 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชากร  ศาสตราจารย

วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเดินทางมาถึงสถานท่ีประชุม จึงเปนประธานแทนนาย

ธงชัย รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

  ๕.๒  การแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไป

พิจารณาตอไป 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕.๓  รางพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... ประธานใหนําระเบียบวาระท่ี ๕.๔ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ และระเบียบวาระ

ท่ี ๕.๕ การายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ ข้ึนมา

พิจารณากอน  
  

  ๕.๔  แผนบริหารความเส่ียง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ตามท่ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ และใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันดําเนินการตอไป 

  ๕.๕ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  

  ขอเท็จจริง  

  ตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล กําหนดจัดประชุม 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังตอนี้ 

  เรื่องท่ี ๑  บัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนดเพ่ือแตงตั้งเปน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ สาขา 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

กําหนดเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ นอกสังกัด

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ิมเติม จํานวน ๓ สาขา  ไดแก 

    ๑. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน) จํานวน ๑ ราย 

    ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(บรรณารักษ) จํานวน ๓ ราย 

     ๓. การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี การออกแบบ สารสนเทศ การทํางานและอาชีพ)

จํานวน ๒ ราย 
 



๙ 
 

  เรื่องท่ี ๒  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

              รายท่ี  ๑  นายภูสิทธิ์  รัตนาพล 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหยาย นายภูสิทธิ์ รัตนาพล ตําแหนงคร ูวิทย

ฐานะครชูํานาญการ เลขท่ีตําแหนง ๕๒๐ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ไปดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญ

การ เลขท่ีตําแหนง ๕๔๐ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม   

  รายท่ี  ๒  นางสาวนปภา  ชูเกียรติ 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหยายนางสาวนปภา ชูเกียรต ินักวิชาการเงิน

และบัญชีชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง ๒๙ ฝายการเงินและบัญชี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไปดํารง

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง ๑๑ ฝายการเงินและบัญชี กองกลางสํานักงาน

อธิการบดี  

  เรื่องท่ี ๓  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ซ่ึงเปน

ผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนงครู จํานวน ๑ ราย  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหเลื่อนนายสมศักดิ์  บัวบุตร ตําแหนง ครูผูชวย 

ใหดํารงตําแหนง ครู ในตําแหนงเลขท่ีและหนวยงานเดิม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

   

เรื่องท่ี ๔  ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัตใิหนําบัญชีผูสอบแขงขันได ตามประกาศ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผูผานการสอบแขงขันข้ึนบัญชีไวเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง

บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๗  

ตําแหนงครู คณิตศาสตร มาบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๘๙ วิทยาลัยนาฏศิลป

อางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  เรื่องท่ี ๕  การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้ 

  ๑. บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ดังนี้  



๑๐ 
 

  ๑.๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกาศ ณ วันท่ี         

๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน ๒ ตําแหนง ดังนี้ 

        ๑) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จํานวน ๕ ราย คือ 

  ๑.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวนันทิกา  แกวประภา 

     ๑.๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๒  นางสาวนภาพิมพ  จินสกุล 

 ๑.๓) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๓  นางสาวกนกนภ  วิจิตรจันทร    

   ๑.๔) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๔  นางสาวอโนชา  จบกลศึก 

   ๑.๕) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๕  นางสาวสุนันทา  มุงเครือกลาง 

 ๒) ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ  จํานวน ๑ ราย คือ 

  ๒.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวรัตนา  จงเกียรติขจร 

    ๒. ตําแหนงประเภทท่ัวไป ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกาศ ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน  เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน ๑ ตําแหนง ดังนี้ 

   ๒.๑ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน ๑ อัตรา ไดแก 

 ๑) ตําแหนงเลขท่ี  ๑๑๑๑  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

       ๑.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวปยะนุช  จงพิพัฒนยิ่ง 
 

  ๕.๓  รางพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับท่ี..) 

พ.ศ. ....  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหตัดแกไขเพ่ิมเติม “ใหอธิการบดีมีฐานะเทียบเทาอธิบดี และ

รองอธิการบดีมีฐานะเทียบเทารองอธิบดี” ออก และใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการโดยเรงดวนตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑  ขออนุมัติการจัดหาประโยชนในพ้ืนท่ีของโรงละครและหอศิลปวังหนา 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการจัดหา

ประโยชนในพ้ืนท่ีของโรงละครและหอศิลปวังหนา 
 

  ๖.๒  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง กําหนดเขตการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลปเพ่ือดําเนินการจัดตั้งวิทยาเขต 

   



๑๑ 
 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง กําหนด

เขตการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเพ่ือดําเนินการจัดตั้งวิทยาเขต 

  ๖.๓  แผนปฏิทินการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป ๒๕๕๘ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ แผนปฏิทินการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ประจําป ๒๕๕๘ 

  กอนเลิกการประชุม นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดมอบ

ของขวัญปใหมใหแกศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และนายกสภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ไดมอบหมายใหอาจารยประกอบ  ลาภเกษร กลาวอวยพรปใหมในนามของสภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป  ซ่ึงอาจารยประกอบ  ลาภเกษร  ไดกลาวอวยพรปใหมดังนี้ 

  “ขอขอบพระคุณนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป ท่ีใหความเมตตากรุณาตอวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยชางศิลป ตลอดจนครู อาจารย และนักเรียน 

นักศึกษาตลอดมา  ในโอกาสข้ึนปใหม ในนามของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขออํานาจคุณพระศรี

รัตนตรัย ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในสากล และของทุกศาสนา เทพยดาทุกช้ันฟา โปรดจงมาประสาทพรใหพวกเราทุก

คน ท่ีมุงม่ันตอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประสบแตความสุขความเจริญสมความปรารถนาตลอดป ๒๕๕๘ 

และตลอดไป” 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๗.๐๐ น. 

 

 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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