
๑ 
 

สรุปมติการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา)  

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

ผูมาประชุม 

๑. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายอนันต  ชูโชต ิ  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๓. นายสุภัทร  จําปาทอง   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     กรรมการ 

๔. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ   รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนเลขาธิการ 

      คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๕. นางสุนิสา  จิตรพันธ   รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๗. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๘. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

        ๙. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๗. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 



๒ 
 

 ๑๘. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๙. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๒๐. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๑. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๓. นางพีรานุช  รุงศรี   บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

      กรรมการ 

 ๒๔. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๕. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๖. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๒. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๓. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

๔ ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

๕. นายเดน  หวานจริง   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

๖. นางสุภัทร  กิจเวช   ผูอํานวยการกองกลาง 

๗. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

๘. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๙. นายวรายุภัสร  พัชรปรียานันท  นิติกรชํานาญการ 

๑๐. นายวิชิต  เพชรดี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 



๓ 
 

 ๑๑. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย  นิติกรปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีภารกิจ 

นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงเปนประธานในการประชุม และดําเนินการประชุม 

ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

๑.๒  เรื่องท่ีอธิการแจงท่ีประชุมทราบ 

  กอนเริ่มการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๑.๒ นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา 

ไดนําหนังสือผลงานของศิลปนแหงชาติ หนังสือผลงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

และผลงานการแตงเพลงของตนเอง มอบใหกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

  ๑.๒.๑ การขอลาออกจากการเปนกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๑. ขอเท็จจริง 

  ดวยนางศิริพร กิจเก้ือกูล ไดรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรม (ก.พ.ค.) จึงมีความประสงคขอลาออกจากการเปนกรรมการ อนุกรรมการและคณะทํางานตางๆ ทุก

ตําแหนงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เปนตนไป 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๑.๒.๒ รายงานผลการคัดเลือกและเสนอช่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปนกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแทนตําแหนงท่ีวางลง   

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

๑.๒.๓ กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

  กอนเริ่มการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๑.๓  นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วา  ไดนําหนังสือ “Dos&DON’ Ts Cultural Practices in ASEAN มอบใหกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป  หากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตองการเพ่ิมเติมขอไดท่ีกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ        
 



๔ 
 

  ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

   ๑. นางสุภัทร  กิจเวช  ผูอํานวยการกองกลาง 

   ๒. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

   ๓. นายธนารัฐ  ศรสีมบูรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

   ๔. นายวรายุภัสร  พัชรปรียานันท  นิติกรชํานาญการ 

   ๕. นายวิชิต  เพ็ชรดี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

   ๖. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย นิติกรปฏิบัติการ 

  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารบัรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  เม่ือ

วันจันทรท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

  มติสภาสถาบัน   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  ๔.๑  รายงานประจําป ๒๕๕๗ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานประจําป ๒๕๕๗ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 
 

  ๔.๒  สรุปแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภา

สถาบัน  ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป   

   ๔.๓  แผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

(เพ่ือนําไปใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

– ๒๕๖๒  (เพ่ือนําไปใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

  ๔.๔  พิจารณางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                    ๔.๔.๑ ขออนุมัติงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน 



๕ 
 

  ๑. อนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน 

๕๖,๙๘๓,๐๖๒ บาท (หาสิบหกลานเกาแสนแปดหม่ืนสามพันหกสิบสองบาทถวน) ตามรายละเอียดในตารางสรุป

คําขอใชเงินงบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

  ๒. มอบหมายใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  อนุมัติแผนการใชเงินรายไดประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๘ ตามกรอบวงเงินท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
 

 ๔.๔.๒  ขออนุมัติงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือจายคืนคาปรับ  

ตามมติ ครม. 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติงบประมาณจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวน

เงิน ๑,๒๗๙,๗๘๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน) เพ่ือจายคืนคาปรับ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

  ๔.๕  รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนในการสอบคัดเลือก 

บุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 

 มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนใน

การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....  โดยใหตัดขอความในบัญชีคา 

ตอบแทนขอ ๕.๔ “ในการสอบครั้งใด กรรมการไดรับคาตอบแทนไมถึง ๓๐๐ บาท ใหไดรับ ๓๐๐ บาท” ออก 
 

  ๔.๖ ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง การบังคับใชระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

วาดวยคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรื่อง การบังคับใชระเบียบสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ๔.๗  รายงานการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 

  มติสภาสถาบัน  มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริง 

ในเรื่องนี้ใหม 
 

                 ๔.๘  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป      

ตําแหนงผูอํานวยการกอง 

                 มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้ 

  ๑.  แตงตั้งนางสุภัทร  กิจเวช  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง  เลขท่ีตําแหนง ๕  

กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

                     ๒.  แตงตั้งนายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  

เลขท่ีตําแหนง ๘  กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบด ี



๖ 
 

                     ๓.  แตงตั้งนายสมศักดิ์  พนเสาวภาคย  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  

เลขท่ีตําแหนง  ๙  กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี   
 

  ๔.๙  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป 

  มติสภาสถาบัน  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ดังนี้ 

  ๑. นายจักรพรรดิ  วะทา  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการ 

  ๒. กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน   ท่ีคณะกรรมการประจําคณะเสนอ  เปนกรรมการ 

ประกอบดวย 

                      ๒.๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. พูนพิศ  อมาตยกุล 

                                       ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิจิตรศิลป (ดุริยางคศิลป / ดุริยางคไทย) 

                      ๒.๒. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬหรักษ 

                                 ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิจิตรศิลป (นาฏยศิลป / นาฏยศิลปไทย) 

                       ๒.๓. ศาสตราจารย วิบูลย  ลีสุ้วรรณ 

                                 ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิจิตรศิลป (ทัศนศิลป / ประวัติศาสตรศิลปไทย- 

                    พ้ืนบาน) 

                      ๒.๔. ศาสตราจารย นายวิโชค  มุกดามณี 

                                 ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิจิตรศิลป (ทัศนศิลป / จิตรกรรม) 

                      ๒.๕. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ 

                                   ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาศาสตร (ภาษาไทย / ภาษาศาสตรชาติพันธ) 
 

  ๔.๑๐ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘  

  เรื่องท่ี ๑  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครู ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 

ของนายดวงจันทร  บุญล้ํา  ประกอบดวย 

  ๑) นายสุรพล  ยงคเจาะ         ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

       ๒) นายกฤษณะ  ปญญาเลิศ        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ) 

         โรงเรียนอุดมดรุณี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘     

         ผูทรงคุณวุฒิ 



๗ 
 

    ๓) วาท่ี ร.ต.บงกฎ  เขียนเจริญ     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครชูํานาญการ 

                         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ดุริยางคไทย),ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

      (มานุษยดุริยางควิทยา)  วทิยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
     

  เรื่องท่ี ๒  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ 

  ๑) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน ๓ ราย 

    ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 

    ๑. นางนพสร  พวงทวี ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๘๖๒ วิทยาลัย    

นาฏศิลปรอยเอ็ด 

  ๒. นางปนประภา  ขําแกว ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๖๘๙ วิทยาลัย

นาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

    ๓. นางสาวอันเกตุ  พงศเพ็ชร ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๓๗๒ 

วิทยาลัยนาฏศิลป 

     

  รายท่ี ๑ นางนพสร  พวงทวี 

    มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติให นางนพสร  พวงทว ีเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  รายท่ี ๒ นางปนประภา  ขําแกว 

   มติสภาสถาบัน อนุมัติให นางปนประภา  ขําแกว เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้

ไมกอนวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
 

  รายท่ี ๓ นางสาวอันเกตุ  พงศเพ็ชร 

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นางสาวอันเกตุ  พงศเพ็ชร เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
 

  ๒) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๒ ราย 

    ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

    ๑. นางสาวฉวีวรรณ  ขันธศรี ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๙๖๐ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 



๘ 
 

  ๒. นางอัปษร  วรรรณถนอม ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๖๙๗ 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช 
            

  รายท่ี ๑ นางสาวฉวีวรรณ  ขันธศร ี

    มติสภาสถาบัน ไมอนุมัติให นางสาวฉวีวรรณ  ขันธศรี เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  รายท่ี ๒ นางอัปษร  วรรณถนอม  

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นางอัปษร  วรรณถนอม เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  ๓) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๓ ราย 

    ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

    ๑. นางสาวรัชนี  โปฟา ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๐๐ วิทยาลัย  

นาฏศิลปสพุรรณบุรี  

      ๒. นายสรายุทธ  จันทรสมบัติ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๘๑๖ วิทยาลัย

นาฏศิลปรอยเอ็ด 

  ๓. นางธันยพร  ประคองศรี ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๕๑๕ วิทยาลัย

นาฏศิลปจันทบุรี  
            

  รายท่ี ๑ นางสาวรัชนี  โปฟา 

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นางสาวรัชนี  โปฟา เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ไม

กอนวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  รายท่ี ๒ นายสรายุทธ  จันทรสมบัติ   

    มติสภาสถาบัน  ใหนางธันยพร  ประคองศรี ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของคณะกรรมการ

ประเมินฯ ภายในเวลา ๖ เดือน ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  เรื่องท่ี ๓  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  ๒  ราย 

  ๑. นางวราภรณ  สมอํ่า ตําแหนง ครู โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๘ ขอโอนมารับราชการสังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

     ๒. นายพิชิตชัย  ฝูงใหญ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ขอโอนไป  

รับราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร  
 

   

 

 

 



๙ 
 

  ๑. นางวราภรณ  สมอํ่า  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติการรับโอน นางวราภรณ  สมอํ่า ตําแหนงครู โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา 

มาดํารงตําแหนงครู เลขท่ีตําแหนง ๙๗๐ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
 

  ๒. นายพิชิตชัย  ฝูงใหญ 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นายพิชิตชัย  ฝูงใหญ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 

๒๒๔ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี โอนไปรับราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร  
 

    เรื่องท่ี ๔  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
              มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหยาย นายศุภชัย   พวงพ่ึง  ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครชูํานาญการ เลขท่ี

ตําแหนง ๖๘๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไปดํารงตําแหนงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 

๒๖๑ วิทยาลัยนาฏศิลป  
 

   

  เรื่องท่ี ๕   การขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตําแหนง

รองผูอํานวยการสถานศึกษา เปนตําแหนงคร ูจํานวน ๓ ราย 

  ๑. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ                    

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี ๒๒๗  วิทยาลัยนาฏศิลป 

  ๒. นางขวัญใจ  พิมพิมล ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๗ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 

  ๓. นายบรรเลง  พระยาชัย ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอํานวยการ

ชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๔๘๐ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 

  ๑. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 

  ๑. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญ

การพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป ตําแหนงเลขท่ี ๒๒๗ เปนตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 

๒๒๗  วิทยาลัยนาฏศิลป 

๒. อนุมัติใหนางกัญจนภัสร  สุทธิประภา ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ                 

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป ตําแหนงเลขท่ี ๒๒๗ ใหดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะ               

ครชูํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี ๒๒๗ วิทยาลัยนาฏศิลป  
 

  ๒. นางขวัญใจ  พิมพิมล 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 



๑๐ 
 

๑. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญ

การพิเศษ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๗ เปนตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๗ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 

๒. อนุมัติใหนางขวัญใจ  พิมพิมล ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรอง

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๗ ใหดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครู

ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๗ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  
 

   
  ๓. นายบรรเลง  พระยาชัย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 

  ๑. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญ

การ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตําแหนงเลขท่ี ๔๘๐ เปนตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี 

๔๘๐ วิทยาลัย  นาฏศิลปจันทบุรี 

๒. อนุมัติใหนายบรรเลง  พระยาชัย ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรอง

ผูอํานวยการชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตําแหนงเลขท่ี ๔๘๐ ใหดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญ

การ  ตําแหนงเลขท่ี ๔๘๐ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  
 

เรื่องท่ี ๖   การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๖ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ไปกําหนดเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในตําแหนงนักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๖ ฝายกิจการนักศึกษา  กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ือดําเนินการเปดสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ

ครูและบุคลกรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  ๓๘ ค.(๒)  
 

  เรื่องท่ี ๗   การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จํานวน ๓๕ 

อัตรา  
  

  เรื่องท่ี ๘   การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได 



๑๑ 
 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนําบัญชีผูสอบแขงขันไดตามประกาศกรมศิลปากร ประกาศ ณ วันท่ี 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชี ผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขา

รับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  
 

  เรื่องท่ี ๙  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กลุมวิชาเอกนาฏศิลปไทย (โขนลงิ)  ซ่ึง

ไดแก ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๓ วาท่ีรอยตรี ไกรวุฒิ  นันตะเสน  
 

    เรื่องท่ี ๑๐   การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 

  ๑. อนุมัติหลักการ ถาหากนายพิชิตชัย  ฝูงใหญ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิทยาลัย          

ชางศิลปสุพรรณบุรี โอนไปรับราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จะขอเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลําดับท่ี ๒ นางสาวระววีรรณ  ชมภูหลง  

๒. อนุมัติหากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑ สละสิทธิ์ไมประสงคจะบรรจุ

เขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขอเรียกผูสอบแขงขันไดในลําดับตอไป 

แทน 
 

    ๔.๑๑ การประชุมสภาสัญจร ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการจัดประชุมสภาสถาบันสัญจร ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

  ๕.๑  การนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการปรับโครงสรางองคกร 

ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานผลงานวิจัยเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการปรบัโครงสรางองคกรใน

สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณา  มอบสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป  
 

  ๕.๒  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมกับบทบาทในการ

ขับเคล่ือนประเทศไทย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบในหลักการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทย 



๑๒ 
 

  ๕.๓ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๘ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดชี้แจงวา  การประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  

คงจะจัดประชุมไดหลังจากผานชวงสงกรานตไปแลว 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๘.๒๐ น. 

 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุมสภา 
 


