
๑ 

 

สรุปมติการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 
.................................. 

ผูมาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 
๓. นายดํารงค  ทองสม   รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
     กรรมการ 
๔. นางจินตนา  มีแสงพราว  รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนเลขาธิการ 
      คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 
 ๕. นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      กรรมการ 
 ๖. นายอนันต  ชูโชต ิ  อธิบดีกรมศิลปากร 
      กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 
      กรรมการ 
 ๘. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
      กรรมการ 
 ๙. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        ๑๑. นายจักรพรรดิ  วะทา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 
 ๑๖. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๘. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๑๙. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 



๒ 

 

 ๒๐. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒๑. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง   รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 
       กรรมการ 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารยพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว   คณบดีคณะศิลปศึกษา 
       กรรมการ 
 ๒๓. นายอํานวย  นวลอนงค   ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
       กรรมการ 
 ๒๔. นางกษมา  ประสงคเจรญิ   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
       กรรมการ 
 ๒๕. รองศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ  อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
       กรรมการ 
 ๒๖. นางพีรานุช  รุงศรี    บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
       กรรมการ 
 ๒๗. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม    ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 
๒๘. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

       เลขานุการ 
 ๒๙. นายประณุท  ไชยานุพงศ   ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๒. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยชนัย วรรณลี  ผูชวยอธิการบดี 
 ๕ ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ     คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

๖. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๗. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๘. นายวรายภุัสร  พัชรปรียานันท   นิติกรชํานาญการ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๔.๑๐ น. 
  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีภารกิจยัง
เดินทางมาไมถึงสถานท่ีประชุม นายธงชัย รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงเปนประธานใน
การประชุมและดําเนินกรประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

 

 



๓ 

 

๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 
๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยชนัย วรรณลี ผูชวยอธิการบดี 
   ๒. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
   ๓. นายวรายุภัสร พัชรปรีชานนัท  นิติกรชํานาญการ 
  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 

๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  

ระเบียบวาระท่ี ๓  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  เนื่องจากระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ ๔.๑ การคัดเลือกอธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป  เปนวาระท่ีมีความสําคัญ ประธานใหนํามาพิจารณาเม่ือศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม 
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เดินทางมาถึงสถานท่ีประชุม โดยใหนําระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ขอ ๕.๒ ขอ ๕.๓ และ ขอ ๕.๔ ข้ึนมาพิจารณากอน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  ๕.๒  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕) ป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 
  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕) ป หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 
๒๕๕๕ จํานวน ๔ หลักสูตร ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
  ๒. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) สาขาวิชา
นาฏศิลปไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ไดเดินทางมาถึงสถานท่ีประชุม ซ่ึงนายธงชัย รักปทุม ไดรายงานมติวาระการประชุมท่ีได
ดําเนินการไปแลว ตอจากนั้นศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม จึงเปนประธานในการประชุม และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

  ๕.๓ การพิจารณารับรองคุณวุฒิและการกําหนดอัตราเงินเดือนของหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต จํานวน ๓ สาขาวิชา 



๔ 

 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบความกาวหนาของการพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตรา
เงินเดือนของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต จํานวน ๓ สาขาวิชา ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
  ๕.๔ กําหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการ
บริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙  
   เรื่องท่ี ๑  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
  ๑.  กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย (โขนพระ) จํานวน ๑ ราย 
  นายพรเทพ  บุญจันทรเพ็ชร อายุ ๕๓ ป อายุราชการ ๓๑ ป คุณวุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร
บัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนง
เลขท่ี ๗๗๕ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ข้ัน ๔๐,๙๙๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นายพรเทพ            
บุญจันทรเพ็ชร ประกอบดวย 
     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง      ประธานกรรมการ 
                   ๒. นายประมวล  ขุทกาฬา     กรรมการ 
                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
        โรงเรียนสตรีพัทลุง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
          คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป)  
           ผูทรงคุณวุฒิ  
  ๓. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ําเลิศอภิกิตติ์      กรรมการ 
                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
                         โรงเรียนเทศบาลนครตรัง ๑ (สังขวิทย) 
         คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) (โขนพระ) 

   

  ๒. กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย (ละครนาง) จํานวน ๑ ราย 

  นางสาวนิลยา  สัตตบงกช อายุ ๕๐ ป อายุราชการ ๒๘ ป คุณวุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร
บัณฑิต (นาฏศิลปไทย(ละคร) ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๗๘๑ วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง  รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ข้ัน ๔๑,๖๒๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นางสาวนิลยา  
สัตตบงกช ประกอบดวย 
    ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง     ประธานกรรมการ 
                   ๒. นางสาวปรียา  ศุภกิจ        กรรมการ 



๕ 

 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
        วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
           คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (นาฏศิลปละคร) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  
                         ผูทรงคุณวุฒิ 
      ๓. นางพีรพรรณ  ถ่ินกาญจน      กรรมการ 
                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
                         วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช          
                         คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (นาฏศิลปละคร) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหาร                
                 การศึกษา)  
  ๓. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน ๑ ราย 
   นางพรทิพย  อินทรบุตร อายุ ๕๑ ป อายุราชการ ๒๑ ป คุณวุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนง
เลขท่ี ๗๐๙ วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ข้ัน ๓๒,๖๕๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทย
ฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้ง คณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นางพรทิพย  อินทร
บุตร ประกอบดวย 
     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช   ประธานกรรมการ 
                   ๒. นางพัฒจิรา  จันทรดํา       กรรมการ 
                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
        โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
          คุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)  
           ผูทรงคุณวุฒิ 
    ๓. นางสวางจิต  ไชยรัตน       กรรมการ 
                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
       โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
          คุณวุฒิ ครุศาตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  
 

  ๔. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน ๑ ราย 
  นางสาวบุญเรือน  จันทรแกว อายุ ๔๔ ป อายุราชการ ๑๙ ป คุณวุฒิการศึกษา ครุศาสตร
บัณฑิต (วิทยาศาสตรท่ัวไป) ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๒ วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ข้ัน ๓๑,๔๔๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
 มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้ง คณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นางสาว 
บุญเรือน  จันทรแกว ประกอบดวย 
     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช   ประธานกรรมการ 
                   ๒. นางกุสุมา  สุวรรณโณ       กรรมการ 
                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
        โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 



๖ 

 

          คุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตรท่ัวไป) การศึกษามหาบัณฑิต (ฟสิกส)  
           ผูทรงคุณวุฒิ 
    ๓. นางกาญจนาภรณ  ชูชวย     กรรมการ 
                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
       โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
                คุณวุฒิ ศึกษาศาตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรท่ัวไป)  
 

  ๕. กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม  จํานวน ๑ ราย 
  นางโสภิต  เดชนะ อายุ ๔๖ ป อายุราชการ ๒๐ ป คุณวุฒิการศึกษา ศิลปกรรมบัณฑิต 
(จิตรกรรม) ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๖๕ วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.๒ ข้ัน ๓๔,๔๓๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้ง คณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นางโสภิต  เดชนะ 
ประกอบดวย 
     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช   ประธานกรรมการ 
                   ๒. นายชํานาญ  นาคินทร       กรรมการ 
                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
        โรงเรียนทาศาประสิทธิ์ศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
          คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)   
           ผูทรงคุณวุฒิ 
    ๓. นายสฤษธิ์  จันทรณรงค    กรรมการ 
                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
       โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
          คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)   
 

  ๖. กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๑ ราย 
  ดวยนางนัยนา  พรหมแสนวิเศษ อายุ ๔๓ ป อายุราชการ ๑๙ ป คุณวุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร
บัณฑิต (ดุริยางคศาสตร) (ดนตรีไทย) ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๘๔๐ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปรอยเอ็ด รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ ข้ัน ๓๐,๘๕๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
 มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้ง คณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นางนัยนา  พรหม
แสนวิเศษ ประกอบดวย 
     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   ประธานกรรมการ              
     ๒. นางจันทรพลอย  เดชภิมล     กรรมการ 
                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
   วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  
     คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (เครื่องสาย) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  
                         ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร) 
    ผูทรงคุณวุฒิ 



๗ 

 

    ๓. นางสาวอศิมาภรณ  มงคลหวา      กรรมการ 
                       วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
                        วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
    คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนา)  

 

  เรื่องท่ี ๒  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ 

  ๑) กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จํานวน ๑ ราย 
  ดวยนางอมรพรรณ  สิริไวทยางกูร ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๘๒ 
วิทยาลัยชางศิลป รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ ข้ัน ๓๐,๒๘๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รบัเรื่องครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๘) 
  มติสภาสถาบัน อนุมัติใหนางอมรพรรณ  สิริไวทยางกูร เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ ไมกอนวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
  ๒) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน ๑ ราย 
  ดวยนายบุญชอบ  ภูประดิษฐ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๘๘๑ 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ ข้ัน ๔๕,๒๙๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รบัเรื่องครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๘) 
  มติสภาสถาบัน   ใหนายบุญชอบ  ภูประดิษฐ ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๓ เดือน     
  ๓) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (บรรณารักษ) จํานวน ๑ ราย 
  ดวยนางปติมา  โฆษิตเกษม ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๔ 
วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ ข้ัน ๓๒,๐๖๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รบัเรื่องครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๘) 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนางปติมา  โฆษิตเกษม เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  ๔) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๓ ราย 
    รายท่ี ๑ นางทิพวรรณ  ศรีพินิจ   

    ดวยนางทิพวรรณ  ศรีพินิจ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๑๐ 
วิทยาลัย  นาฏศิลปสุพรรณบุรี รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ ข้ัน ๓๔,๔๓๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รับเรื่องครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘) 



๘ 

 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนางทิพวรรณ  ศรีพินิจ เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ หรือไม หรือ
จะพิจารณาเปนประการใดโปรดพิจารณา 
  รายท่ี ๒ นายสมหวัง  ปานสะอาด   
    ดวยนายสมหวัง  ปานสะอาด ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๑๑ 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ีรับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ ข้ัน ๓๑,๔๔๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รับเรื่องครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘) 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนายสมหวัง  ปานสะอาด เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
  รายท่ี ๓ นางเพชร  คําแหง   
    ดวยนางเพชร  คําแหง   ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๘๑๓ วิทยาลัย
นาฏศิลปรอยเอ็ด รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ ข้ัน ๓๕,๖๔๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รับเรื่องครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘) 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนางเพชร  คําแหง เลื่อนเปน   วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้
ไมกอนวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
  ๕) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑ ราย 

    ดวยนางธันยพร  ประคองศรี ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๕๑๕ 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ ข้ัน ๔๓,๐๘๐ บาท ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รับเรื่องครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนางเพชร  คําแหง เลื่อนเปน   วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้
ไมกอนวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
  เรื่องท่ี ๓  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ซ่ึงเปน
ผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนงครู  
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหเลื่อน นางสาวเยาวรัตน  คงมา ตําแหนง ครูผูชวย  ใหดํารงตําแหนง 
คร ู ในตําแหนงเลขท่ี และหนวยงานเดิม ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินฯ  
  เรื่องท่ี ๔   การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลารกทาง
การศึกษาตําแหนง อาจารย 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้   
  ๑. อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงอาจารย ดังนี้  
    ๑.๑ ตําแหนงอาจารย กลุมสาขาวิชาเอก หลักสูตรและการสอน จํานวน ๑ ราย คือ 
  ๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวจริยา  ตะลังวิทย 
   ๑.๒ ตําแหนงอาจารย กลุมสาขาวิชาเอก ออกแบบตกแตงภายใน จํานวน ๑ ราย คือ 



๙ 

 

    ๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นายชยากร  เรืองจํารูญ 
    ๒. หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑ รายใดสละสิทธิ์ไมประสงค                   
จะบรรจุเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผูสอบแขงขันได
ในลําดับตอไป แทน 
 

  เรื่องท่ี ๕   การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย  
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 
  ๑. อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กลุมวิชาเอกสังคม
ศึกษา ซ่ึงไดแกผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๑๘ นางวาสนา  โสภาศรี 

๒. หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ี ๑๘ สละสิทธิ์ไมประสงคจะบรรจุเขารับราชการใน
ตําแหนงท่ีสอบแขงขันได อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผูสอบแขงขันได ในลําดับตอไปแทน  
  เรื่องท่ี ๖   การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลารกทาง
การศึกษา ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 
  ๑. อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ดังนี้  
  ๑.๑ ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จํานวน ๒ ราย คือ 
      ๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑๒  นายศักดิ์นิพนธ  เนื่องชมพู 
      ๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑๓  นายวันเฉลิม  สวางไสว 
    ๑.๒ ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ราย คือ 
    ๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑๐  นางสาวศิริจันทรเพ็ญ  เพริดพริ้ง 
   ๒. หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑ รายใดสละสิทธิ์ไมประสงค                   
จะบรรจุเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันได อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผูสอบแขงขันไดใน
ลําดับตอไป แทน 
 

  เรื่องท่ี ๗  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพ่ือเลื่อนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ท่ีจะเขารับการประเมินผล
งานทางวิชาการ  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  จํานวน  ๔  สายงาน  
ดังนี้ 
                    ๑.  สายงานวิชาการพัสดุ  ระดับชํานาญการ  ประกอบดวย 
                       ๑.๑  นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา    ประธานกรรมการ 
                                รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
                        ๑.๒  นางสุภัทร  กิจเวช     กรรมการ 
                                ผูอํานวยการกองกลาง 



๑๐ 

 

                      ๑.๓  นางสาวนปภา  ชูเกียรติ     กรรมการ 
                                นกัวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
                       ๑.๔  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ  เลขานุการ 
 

  ๒.  สายงานทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการ  ประกอบดวย 
                        ๒.๑  นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา    ประธานกรรมการ 
                                รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
                      ๒.๒  นางสุภัทร  กิจเวช     กรรมการ 
                                ผูอํานวยการกองกลาง 
                         ๒.๓  นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ     กรรมการ 
                                นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
                      ๒.๔  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ   เลขานุการ 
 

                    ๓.  สายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร  ระดับชํานาญการพิเศษ  ประกอบดวย 
                       ๓.๑  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป     ประธานกรรมการ 
                      ๓.๒  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   กรรมการ 
                                (ท่ีอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มอบหมาย) 
                     ๓.๓  ผศ. โพธิพันธ  พานิช     กรรมการ 
                                ผูชวยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
                     ๓.๔  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ  เลขานุการ 
 

                    ๔.  สายงานวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการพิเศษ  ประกอบดวย 
                       ๔.๑  นางกัญญา  ทองม่ัน     ประธานกรรมการ 
                               รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
                      ๔.๒  ผศ. โพธิพันธ  พานิช     กรรมการ 
                                ผูชวยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
                      ๔.๓  นายสมศักดิ์  พนเสาวภาคย    กรรมการ 
                                ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
                      ๔.๔  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ  เลขานุการ 
 

  เรื่องท่ี ๘    การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  เพ่ือเล่ือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  เพ่ือเลื่อนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ   ระดับชํานาญการพิเศษ   จํานวน  ๔  สายงาน ดังนี้ 
  ๑.  สายงานวิชาการพัสดุ  ระดับชํานาญการ  ประกอบดวย 
                      ๑.๑  นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา    ประธานกรรมการ 
                                รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  



๑๑ 

 

                       ๑.๒  นางสุภัทร  กิจเวช     กรรมการ 
                                ผูอํานวยการกองกลาง 
                      ๑.๓  นายสามารถ  จินสกุล     กรรมการ 
                                นกัวิชาการพัสดุชํานาญการ 
                        ๑.๔  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ   เลขานุการ 
 

    ๒.  สายงานทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการ  ประกอบดวย 
                        ๒.๑  นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา    ประธานกรรมการ 
                                รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
                       ๒.๒  นางสุภัทร  กิจเวช     กรรมการ 
                                ผูอํานวยการกองกลาง 
                      ๒.๓  นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ     กรรมการ 
                                นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
                        ๒.๔  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ     เลขานุการ 
 

                    ๓.  สายงานวิชาการคอมพิวเตอร  ระดับชํานาญการพิเศษ 
                       ๓.๑  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป      ประธานกรรมการ 
                       ๓.๒  นายทวีศักดิ์  ศรีอรุณ     กรรมการ 
                               (นกัวิชาการคอมพิวเตอรเชี่ยวชาญ  กระทรวงวัฒนธรรม) 
  ๓.๓  ผศ. โพธิพันธ  พานิช     กรรมการ 
                       ๓.๔  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ   เลขานุการ  
 

                    ๔.  สายงานวิชาการศึกษา  ระดับชํานาญการพิเศษ 
                      ๔.๑  นางกัญญา  ทองม่ัน     ประธานกรรมการ 
                                รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
                       ๔.๒  ผศ. โพธิพันธ  พานิช     กรรมการ 
   ๔.๓  นายสมศักดิ์  พนเสาวภาคย    กรรมการ 
                         ๔.๔  นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการ / ชํานาญการพิเศษ   เลขานุการ 
   

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ ๔.๑ การคัดเลือกอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประธานไดใหผูท่ีไมเกี่ยวของออกจากหองประชุม โดยนายจักรพรรดิ  วะทา  
ไดขอใหนางกัญญา  ทองม่ัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อยูในหอง
ประชุมดวย ซ่ึงประธานไดอนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   

  ๔.๑ การคัดเลือกอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแตงตั้ง นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ เปนอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป 
 

 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
   

  ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
  นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน ไดแจงท่ีประชุมวา กําหนด 
ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
     นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 
     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


