
๑ 
 

สรุปมติการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘ 

วันศุกรท่ี ๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นายอนันต  ชูโชต ิ  รองปลัดการกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นายขจร  จิตสุขุมมงคล  ท่ีปรึกษาดานระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการ

     อุดมศึกษา แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     กรรมการ 

๕. นางจินตนา  มีแสงพราว  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารงานบุคคล สํานักงาน 

      คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

     ทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๖. นางสุนิสา  จิตรพันธ   รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๘. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๙. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 



๒ 
 

      กรรมการ 

 ๑๗. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๘. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๑๙. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  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. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๓. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๕. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 ๖. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ๗. นายวรายุภัสร พัชรปรีชานนัท  นิติกรชํานาญการ 

 ๘. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย  นิติกรปฏิบัติการ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 



๓ 
 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และนายธงชัย  รักปทุม  

อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีภารกิจ ท่ีประชุมจึงมอบหมายใหนายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ อธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

   

นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  ไดแจงท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา  พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา 

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จทรงเปนประธานเปดนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๑๐ ในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา  ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

   ๑. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

   ๒. นายธนารัฐ    ศรีสมบูรณ        นักทรัพยากรชํานาญการพิเศษ 

   ๓. นายวรายุภัสร พัชรปรีชานนัท นิติกรชํานาญการ 

   ๔. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย นิติกรปฏิบัติการ 

  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
   

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารายงานการประชุม นายธงชัย   

รักปทุม  อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเดินทางมาถึงสถานท่ีประชุม จึงเปนประธานในการ

ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารบัรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ครั้งท่ี  

๓/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 



๔ 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายก

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเดินทางมาถึงสถานท่ีประชุม จึงเปนประธานในการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

  ๔.๑ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบผลการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยใหสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา  
 

  ๔.๒ ผลสํารวจบุคลากรเพ่ือพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน รับทราบผลสํารวจบุคลากรเพ่ือพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 

๒๕๕๘ โดยใหนําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  

  ๕.๑  ขออนุมัติปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)     

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

   

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติปริญญาบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ท้ังสิ้น ๒๑ 

คน ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ   
 

  ๕.๒ คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองกระบวนการพัฒนาแผน สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
 

  ๕.๓  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
   

  เรื่องท่ี ๑  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย(โขนยักษ) จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ และดานท่ี ๓ ดานผล

การปฏิบัติงานของ นายปรวัฒน  คุมบอ ประกอบดวย 

  ๑) นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 



๕ 
 

       ๒) นายประเมษฐ  บุญยะชัย        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  

         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย) 

                 ขาราชการบํานาญ       

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นายจุลชาติ  อรัณยะนาค     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ 

                         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทยศึกษา)(โขนยักษ) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

                               (การอุดมศึกษา) วิทยาลัยนาฏศิลป 
   

  เรื่องท่ี ๒  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมิน ดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                                                    ๑) กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้ง คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถของ นางอรนุช  อารีย

พงศา ประกอบดวย 

  ๑) นายบุญพาด  ฆังคะมะโน        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป 

       ๒) ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ       กรรมการ 

                         คุณวุฒิ ศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) , ศิลปมหาบัณฑิต(จิตรกรรม) 

        คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป     

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นางสาวพวงเพชร  บํารุงพงษ        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ)  

         โรงเรียนพรตพิทยพยัต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒     
 

  ๒) กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย(ละครนาง) จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นางสาวขวัญฟา   

ศิวิจารย ประกอบดวย 

  ๑) นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

       ๒) ผูชวยศาสตราจารยวรินทรพร  ทับเกตุ       กรรมการ 

                         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลปละคร) , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 



๖ 
 

        คณะศิลปศึกษา สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป     

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นางเสมอแข  มูรพันธ         กรรมการ 

        คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรชั้นสูง , ครุศาสตรบัณฑิต 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปะอางทอง 
 

  เรื่องท่ี ๓  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ 

                                                      ๑) กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จํานวน ๒ ราย 
     

  รายท่ี ๑ นางอมรพรรณ  สิริไวทยางกูร   

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนางอมรพรรณ  สิริไวทยางกูร ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๖ เดือน ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
   

  รายท่ี ๒ นายเสกสรร  โฆษิตเกษม  

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นายเสกสรร  โฆษิตเกษม เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
   

  ๒) กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๓ ราย 

  ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 
     

    รายท่ี ๑ วาท่ีรอยตรีชูชาติ  สรอยสังวาลย 

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให วาท่ีรอยตรีชูชาติ  สรอยสังวาลย เลื่อนเปนวิทยฐานะ 

ครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ผลงานฯ  

  รายท่ี ๒ นายนิติ  เอมโอด 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นายนิติ  เอมโอด เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ไม

กอนวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

 

    รายท่ี ๓ นางสาวอศิมาภรณ  มงคลหวา 

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นางสาวอศิมาภรณ  มงคลหวา เลื่อนเปนวิทยฐานะ 

ครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

ผลงานฯ  
 

    เรื่องท่ี ๔  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑ ราย 



๗ 
 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติรับโอน นางพิไลลักษณ   เพชรสม ตําแหนงครู โรงเรียนชางเผือก

วิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ มาดํารงตําแหนงครู ตําแหนงเลขท่ี ๘๑๙ วิทยาลัย

นาฏศิลปรอยเอ็ด  
 

  เรื่องท่ี ๕   การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ดังนี้  

        ๑. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

     ๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวพัชรา  ทองชู 

   ๒. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จํานวน ๑ ราย คือ 

       ๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๕  นางสาวขนิษฐา  นรารักษ 

      หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑.๒ รายใดสละสิทธิ์ไมประสงคจะ

บรรจุเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผูสอบแขงขันไดในลําดับ

ตอไปแทน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
   

  ๖.๑  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ตําแหนงผูอํานวยการกอง ของสํานักงานอธิการบดี 

  มติสภาสถาบัน ใหแตงตั้งขาราชการท้ัง ๓ ราย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง ตั้งแตวันท่ีมี

คุณสมบัติครบและไมกอนวันท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกอง คือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

  ๖.๒  สรุปผลการประเมินตนเองหลักสูตรนาฏศิลปไทย ปริญญาโท 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบสรุปผลการประเมินตนเองหลักสูตรนาฏศิลปไทย  

ปริญญาโท และใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
   

  ๖.๓ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ในวันศุกรท่ี  

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดกาฬสินธุ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดแจงท่ีประชุมวา การประชุมสภาสถาบัน ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

กําหนดวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโรงแรมชารลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ ขอใหกรรมการ

สภาสถาบันพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

 

 

 



๘ 
 

  ๖.๔  การอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและการเสนอผลงานสรางสรรค 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและการเสนอผลงานสรางสรรค และ

ใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๑๐  น. 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม   


