
 
 

สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3/2563 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
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 เรื่อง การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
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รายงานการประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอ านวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

****************************** 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    ประธาน     
 ๒. นายอ านวย นวลอนงค์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
 ๓. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๔. ผศ.ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๕. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค      รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๖. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๗. นายสุรัตน์ จงดา   ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๘. ผศ.ภูร ิวงศ์วิเชียร   ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๙. นายสมภพ เขียวมณี   ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๑๐. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 ๑๑. รศ.จินตนา สายทองค า  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
 ๑๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม  คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 ๑๓. นายกิตติ อัตถาผล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป  
 ๑๔. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 ๑๕. นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชยั  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ๑๖. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศริิ  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ๑๗. นายภัทรชัย พ่วงแผน   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง   

๑๘. นางแสงแข โคละทัติ                      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกิจการนักเรียน
นักศึกษา 

๑๙. นางละออ แก้วสุวรรณ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการ 
 และงานวิจัย 

 ๒๐.นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
 บริหารทรัพยากรบุคคล 
๒๑. นางสาวนปภา ชูเกียรติ หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
๒๒. นายสมชาย ปฐมฐานะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

  ๒๔. นางสาวศุภรดา ปลอดภยังาม  เจ้าพนักงานธุรการ                     เลขานุการ 
           



ผู้เข้าประชุมผ่านระบบ Conference 
 ๑. นายบุญพาด ฆังคะมโน  แทนคณบดีคณะศิลปวิจิตร  
 ๒. นายจรัญ หนองบัว   ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
 ๓. นางอารีย์ สีลาพันธ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
 ๔. นางขวัญใจ พิมพิมล   ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
 ๕. นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 ๖. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 ๗. นางกษมา ประสงค์เจริญ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 
 ๘. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 ๙. นายศิวพงศ์ ก้ังสกุล   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 ๑๐. นางกัลยาณี ยังสังข์    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
 ๑๑. นายศุภรากร พานิชกิจ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 ๑๒. นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง 
 ๑๓. นางพีรานุช รุ่งศรี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 ๑๔. นายเชาวนาท เพ็งสุข   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายวิชิต เพ็ชรด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 ๒. นายนัฐพล แซมทอง นักวิเคราะห์นโยบายแผน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

 ๓. นายสุภัค เฉยเจริญ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฎิบัติการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ระเบียบวาระท่ี   ๔.๖ การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๖๓  

  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชัย) แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนด
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ ในการนี้เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่
จะน าหน่วยงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรมมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  

  ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๕ ด้านคือ 

  ๑. ด้านความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการ 
  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด 
  ๓. ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฎิบัติงาน 
  ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์) ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้บริหารทุก
หน่วยงานในสังกัดให้ความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงานโดยเคร่งครัด   

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 
 


