
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม  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) 
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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  ศิริรัตนเวคิน  กองกลาง 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ติดราชการ 

(นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ) 
๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ติดราชการ 

(นายสุรพล ยงค์เจาะ) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเก่ียวเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้หน่วยงานดําเนินการจัดทําประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๒.๑ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสถาบัน

บัณฑิตพัฒศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ฝ่ายเลขานุการ (นางสาวจําลอง แจ่มนาม) นําเสนอร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๑ ข้อ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ 
 

๒.๒ พิจารณาข้อ ๔ องค์ประกอบของนโยบายซ่ึงมีทั้งหมด ๑๕ ส่วน 
ฝ่ายเลขานุการ (นางสาวจําลอง แจ่มนาม) แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาข้อ ๔ องค์ประกอบของ

นโยบาย ซึ่งมีทั้งหมด ๑๕ ส่วน โดยฝ่ายเลขาได้จัดทํารายละเอียดมาเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม ประธานและคณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่างประกาศและรายละเอียดตามข้อ ๔ ดังน้ี 

๑. มอบให้ฝ่ายเลขานําเสนอประกาศตามร่างที่เสนอในที่ประชุมพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
๒. รายละเอียดตามข้อ ๔ เห็นชอบตามท่ีฝ่ายเลขาเสนอ พร้อมทั้งมอบให้ฝ่ายเลขาแจ้งแนว

ปฏิบัติให้หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยทําเป็นแบบฟอร์ม เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

นางสาวพัชรดา  นาคา  ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวจําลอง  แจม่นาม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
   


