
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันเสาร์ที่ ๕ มนีาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๒ สํานักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

****************** 
ผู้มาประชุม 

๑. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   ประธาน 
(นายสิริชัยชาญ  ฟักจํารญู) 

๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(ผศ.โพธิพันธ์  พานิช) 

๓. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง) 

๔. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
(ผศ.เฉลิมศักด์ิ รัตนจันทร์) 

๕. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(นางกัญญา ทองมั่น) 

๖. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(นางกัญจนภัสร สุทธิประภา) 

๗. ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(นายชนัย วรรณะลี) 

๘. ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(นายวิฑูรย์  พูนสวัสด์ิ)  

๙. คณบดีคณะศิลปศึกษา 
(นายชาญสิริ  ฤกษ์ผ่องศรี แทน) 

๑๐. คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
(ผศ.ศุภชัย  จนัทร์สุวรรณ) 

๑๑. คณบดีคณะศิลปวิจิตร                         
(นายเด่น หวานจริง) 

๑๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
(นายบุญพาด  ฆังคะมะโน) 

๑๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
(นางอารีย์  สีลาพันธ์ุ แทน) 
 



- ๒ - 
 

	
 

๑๔. ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุร ี
(นางขวัญใจ  พิมพิมล) 

๑๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 
(ว่าที่ ร.ต.ธวัช  เติมญวณ แทน) 

๑๖. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 
(นางธีรารัตน์  ลีลาเลิศสรุะกุล) 

๑๗. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
(นางสาวผ่องพรรณ  เมตตา) 

๑๘. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
(นางจันทร์ฉาย  ทองงาม แทน) 

๑๙. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
(นายทูลทองใจ  ซึ่งรมัย์) 

๒๐. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
(นางวาสนา  บุญญาพิทักษ)์ 

๒๑. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 
(นายอนุสรณ์ สกุลณี) 

๒๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
(นายศุภรากร  พานิชกิจ แทน) 

๒๓. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
(นายสมชาย  ฟ้อนรําดี) 

๒๔. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี
(นายสุรชาติ  นุกูลธรรม) 

๒๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
(นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง) 

๒๖. ผู้อํานวยการกองกลาง 
(นางสุภัทร  กิจเวช) 

๒๗. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
(นายวัชรินทร์  อ่าวสินธ์ุศิริ) 

๒๘. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
(นายสมศักด์ิ พนเสาวภาคย์) 

๒๙. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
(นายสุรินทร ์วิไลนําโชคชัย) 

๓๐. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นางสาวจําลอง  แจ่มนาม) 
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๓๑. นายสมชาย  ปฐมฐานะกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
๓๒. นายธนาธรณ์  มาสม   นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
๓๓. นายสุภัค  เฉยเจริญ   นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
๓๔. ว่าที่ ร.ต.กิจติพงษ์  แจ่มนาม  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓๕. นางสาวพัชรดา  นาคา   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายชยากร  เรืองจํารูญ   อาจารย์คณะศิลปวิจิตร 
๒. นางสาวภัสส์มณฑ์  สว่างศรี   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๓. นายปราโมทย์  โต้งทอง   ครูผู้ช่วย 
๔. นายอาทิตย์  สขุล้วน   คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
๕. นางสาวกมลวรรณ  ยังลือ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๖. นายอภิรักษ์  ไพบูลย์   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๗. นางสาวเต็มดวง  ศิริรัตนเฉลมิ  กองกลาง 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ติดราชการ 

(นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ) 
๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ติดราชการ 

(นายสุรพล ยงค์เจาะ) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

๑.๑ คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ ที่ ๖๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งต้ังผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์  

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นายสิริชัยชาญ ฟักจํารูญ) ประธานในที่ประชุม แจ้งถึง
คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๖๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งต้ังผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แต่งต้ัง ผศ.ดร.โพธิพันธ์ พานิช ผู้ช่วยอธิการบดี เป็น
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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๑.๒ คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๙๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการผู้บริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ประธานแจ้งคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ๙๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการผู้
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งในคําสั่งดังกล่าวมีคณะกรรมการทั้งหมด ๔๐ 
คน โดยมีหน้าที่ตามคําสั่งดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๒.๑ ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
ฝ่ายเลขานุการ (นางสาวจําลอง แจ่มนาม) นําเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ัง
ในภูมิภาค) โดยในบทท่ี ๑ บทนํา  เป็นการนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับสถาบันฯ 

นายวิฑูรย์  พูนสวัสด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดี ต้ังข้อสังเกต บทบาทหน้าที่ของคณะศิลปวิจิตร ที่มี
รูปแบบการเขียนที่แตกต่างจากคณะอ่ืน ประธานในที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้คณะศิลปวิจิตรไปดูแก้ไข
รูปแบบการเขียนให้มีรูปแบบเหมือนกับคณะอ่ืนๆ 

ประธานในที่ประชุม เสนอให้ปรับแก้บทบาทของคณะศิลปนาฎดุริยางค์ในข้อ (ก) โดยให้ตัด
คําว่า จัดการศึกษาออกเปล่ียนเป็น ผลิตศิลปิน และบทบาทของคณะศิลปวิจิตร ให้นําคําว่า บัณฑิตออก
เปลี่ยนเป็น ผลิตศิลปิน โดยประธานในท่ีประชุมได้มอบหมายให้คณะศิลปวิจิตรได้ตรวจดูบทบาทว่าควรแก้ไข
หรือปรับเพ่ิมเติมในส่วนใดอีกหรือไม่อย่างไร แล้วให้จัดส่งมาที่ฝ่ายเลขาดําเนินการแก้ไขให้ต่อไป 

ประธานในที่ประชุม ได้ต้ังข้อสังเกตบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยนาฎศิลป ว่าควรมีคําว่า ระดับ
วิชาชีพช้ันสูง ในข้อ (ก) ด้วยหรือไม่ เน่ืองจากพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีคําว่า ระดับวิชาชีพช้ันสูง
ปรากฎอยู่ และมอบหมายให้วิทยาลัยนาฎศิลปทุกแห่ง ดูบทบาทของตัวเองแล้วปรับเพ่ิมระดับวิชาชีพช้ันสูงใน
ส่วนใดส่วนหน่ึงของบทบาทในข้อ (ก)   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์  พานิช ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เสนอให้
วิทยาลัยนาฎศิลปเป็นหน่วยงานหลักในการกําหนดบทบาทของวิทยาลัยนาฎศิลปทั้ง ๑๒ แห่ง 

ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ ได้เสนอว่า ในบทบาท
หน้าที่ของวิทยาลัยนาฎศิลปควรเพ่ิม เผยแพร่องค์ความรู้ 

ประธานในที่ประชุม ได้ต้ังข้อสังเกต ของบทบาทหน้าที่ ของวิทยาลัยนาฎศิลปทั้ง ๑๒ แห่ง 
คําว่า สืบสาน มีปรากฏในข้อ (ง) ที่ซ้ํากันให้เปลี่ยนเป็น สร้างสรรค์ มอบฝ่ายเลขาดําเนินการแก้ไข 

นางสุภัทร  กิจเวช ผู้อํานวยการกองกลาง และนายสุรินทร์  วิไลนําโชคชัย หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน ได้ต้ังข้อสังเกต ในบทที่ ๓ ของแผนแม่บทฯ สภาพปัจจุบันบุคลากรของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ จํานวนอาจไม่ถูกต้อง ให้ประสานกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
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นางสาวผ่องพรรณ เมตตา ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ได้ต้ังข้อสังเกต ในบทที่ ๓ 
หน้า ๒๔ ในตารางจํานวนนักเรียนของสถาบันฯ และหน้า ๒๘ สถานภาพปัจจุบัน การใช้งานระบบเครือข่าย 
ให้ปรับช่ือวิทยาลัยให้เรียงตามตัวอักษร ที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายเลขาปรับแก้เรียงตามลําดับตัวอักษร  

ฝ่ายเลขา แจ้งที่ประชุมตรวจสอบรายช่ือผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน (หน้า ๓๙-๔๐) แล้วให้จัดส่งให้ฝ่ายเลขาให้ภายในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙  

นางสุภัทร กิจเวช ผู้อํานวยการกองกลาง ต้ังข้อสังเกต เรื่องการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สรุปแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจได้โดยง่าย ฝ่ายเลขารับไปดําเนินการ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขาดําเนินการตามข้อเสนอและข้อสังเกตตามท่ีประชุมพิจารณา 
 

๒.๒ แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ฝ่ายเลขานําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

ที่ได้รับ ๕๖.๔๐ ล้านบาท 
ประธานท่ีประชุมมอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้จัดเตรียม

คําอธิบายแผนงานโครงการและกิจกรรมสําหรับการชี้แจงและโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในของ
หน่วยงาน มอบฝ่ายเลขาแจ้งหน่วยงานที่มีรายช่ือของบประมาณจัดเตรียมผังอาคารประกอบการดําเนินการ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้เก่ียวข้องดําเนินการ 

                       
ระเบยีบวาระที่ ๓ อ่ืนๆ 

ไม่ม ี
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

นางสาวพัชรดา  นาคา  ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวจําลอง  แจม่นาม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


