
สรุปมติการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นางสุรียรัตน  วงศเสง่ียม  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๓. นางจินตนา  มีแสงพราว  รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนเลขาธิการ 

      คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๔. รองศาสตราจารย นายแพทย สรนิต ศิลธรรม  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

             แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

             กรรมการ 

 ๕. นางสาวนัยนา  แยมสาขา  ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร  

      แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๗. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๘. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

        ๑๐. นายจักรพรรดิ  วะทา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑ นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  

 



  

 ๑๔. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๗. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๘. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๒๐. นายอํานวย  นวลอนงค  ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

      กรรมการ 

 ๒๑. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๒. รองศาสตราจารยศุภชัย  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. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๒. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายสมบัติ  แกวสุจริต   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 ๔ ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ    คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

๕. นายเดน  หวานจริง   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 



๖. ผูชวยศาสตราจารยโพธิพันธ พานิช ผูชวยอธิการบดี 

๗. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 ๘. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ๙. นายชยากร  เรืองจํารูญ  อาจารย (หัวหนาภาควิชาออกแบบ คณะศิลปวิจิตร) 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๕๐ น. 

  ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการประชมุ

และดําเนินกรประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๙ 
  นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันท่ี ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ท่ีจังหวัด
เชียงใหม ไดรับการชื่นชมจากประชาชนชาวเชียงใหมอยางดียิ่ง และนับวาประสบผลสําเร็จในทุก ๆ ดาน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปตองคิดอะไรท่ีใหม ๆ และนําเสนอประชาชน การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเปลี่ยนไป
จังหวัดตาง ๆ ท่ีมีความพรอม 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม จํานวน  ๔ ราย  ดังนี้ 

   ๑. ผศ.ดร.โพธิพันธ พานิช  ผูชวยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
   ๒. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
   ๓. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
   ๔. นายชยากร เรืองจํารูญ            อาจารย (หัวหนาภาควิชาออกแบบ)   

                                คณะศิลปวิจิตร  
  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
   



  ๔.๑ รายงานการสอบสวนขอเท็จจริง ขอรองเรียนการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุแตงตั้งบุคคล
บรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
  ฝายนิติกรไดขอถอนเรื่องออกไป  
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๔.๒ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕) ป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบดังนี้ 

   ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
   ๒. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (๕ ป) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

  ๕.๑  แผนบริหารความเส่ียง ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

  กอนการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕.๒  การกําหนดอัตราเงินเดือนของผู
ดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประธานไดเชิญนายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ออกจากหองประชุม เนื่องจากเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการกาํหนดอัตราเงินเดือน
ของอธิการบดี 

 

๕.๒  การกําหนดอัตราเงินเดือนของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 มติสภาสถาบัน  มีมติดังนี้ 
  ๑. เนื่องจากนายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ ไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป  เปนสมัยท่ี ๒ จึงเห็นควรใหนายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๒. มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเตรียมการจัดทํางบประมาณจากเงินรายไดประจําป ไว
รองรับเงินเดือนของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
  ๓. มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดําเนินการในเรื่องของเงินเดือนคณบดีและผูอํานวยการ
วิทยาลัยท่ีไมไดเปนขาราชการ  และใหนําผลการดําเนินการแจงใหท่ีประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทราบใน
การประชุมครั้งตอไป 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ประธานให
เชิญนายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ เขาหองประชุม 
   

 



ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

  มติสภาสถาบัน  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี ้

  ๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค 

   ๑) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประธานกรรมการ 

   ๒) นายโอภาส  เขียววิชัย    กรรมการ 

   ๓) นายเกรียงไกร สัมปชชลิต   กรรมการ 

   ๔. นางประพิน อันวาเบค    กรรมการ 

  ๕)  นางสาวขวัญใจ  คงถาวร    กรรมการ   

                        ๖)  นายนพคุณ  สุดประเสริฐ    กรรมการ   

    ๗)  นายวรวุฒิ  เลิศอุทัย    กรรมการ  

 โดยใหประธานเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

  ๒. คณะศิลปวิจิตร 

   ๑) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประธานกรรมการ 

   ๒) พลตํารวจตรีสุรศักดิ์ สุทธารมณ   กรรมการ 

   ๓) นายสด  แดงเอียด    กรรมการ 

   ๔. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน   กรรมการ 

  ๕)   นางสาวดวงหทัย  พงศประสิทธิ์   กรรมการ 

                          ๖)  นายจีรชน  บุญมาก     กรรมการ   

   ๗)  นายชยากร  เรืองจํารูญ   กรรมการ   

 โดยใหประธานเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

  ๓. คณะศิลปศึกษา 

   ๑) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประธานกรรมการ 

   ๒) นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล   กรรมการ 

   ๓) นายจักรพรรดิ  วะทา    กรรมการ 

   ๔) นายกําพล  วันทา    กรรมการ 

   ๕)  นายดุษฎี  มีปอม     กรรมการ 

                       ๖)  นางสมบูรณ  พนเสาวภาคย    กรรมการ 

    ๗)  นางสาวศิริลักษณ  ฉลองธรรม   กรรมการ  

 โดยใหประธานเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
  

  ๕.๔  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือขอการรับรองจากสภาสถาปนิก) 



  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแตง

ภายใน (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือขอการรับรองจากสภาสถาปนิก)   

 

 ๕.๕  ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบดังนี้ 

  ๑. เห็นชอบปรับเกณฑตัวบงชี้ของระดับอาชีวศึกษาเปน ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการ
ฝกงานประสบการณวิชาชีพแทน 
  ๒. เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
   ๑) การขออัตรากําลังอาจารยในระดับอุดมศึกษาเพ่ิม  
   ๒) อนุโลมใหตําแหนงครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนอาจารยผูรับผิดชอบและ
อาจารยประจําหลักสูตร ในระยะ ๕ ป 
   ๓) อนุโลมการเทียบตําแหนงทางวิชาการระหวางครูกับอาจารย 
   ๔). ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรไมตรงกับ มคอ. ๒ ท่ีเคย
เสนอตอ สกอ. ตองแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรใหม และเสนอใหสภาสถาบันเห็นชอบภายใน ๙๐ วัน 
   ๕) อนุโลมใหใชวารสารทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไปกอน ใน
ระยะเวลา ๓ ป กอนท่ีวารสารของสถาบันจะดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑและอยูในฐานขอมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 
  โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

  ๕.๖  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๙  
  เรื่องท่ี ๑  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ   จํานวน ๒ กลุม   
  ๑. กลุมวิชาชีพเฉพาะคีตศิลปไทย จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้ง คณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ ดานผลการ

ปฏิบัติงาน ของนางสาวชมพูนุท  ประทุมวงศ ประกอบดวย 

    ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี   ประธานกรรมการ 

                   ๒. นางสาวปทมา  วุฒิประดิษฐ     กรรมการ 

                        วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

   โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑  

     คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คีตศิลปไทย) ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

                          มานุษยดุริยางควิทยา)  

      ผูทรงคุณวุฒิ 

     



  ๓. นางพรอุษา  แกวสวาง     กรรมการ 

                        วิทยฐานะครูชํานาญการ 

                        วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี

                  คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คีตศิลปไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

                        (ดุริยางคศิลปไทย) 

    ๒. กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๑ ราย 

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ ดานผลการ

ปฏิบัติงาน ของนายจักรกฤษณ  เส็งกลิ่น ประกอบดวย 

    ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   ประธานกรรมการ 

                   ๒. นายโสภณ  ศิวบวรวัฒนา     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  

          คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  

           ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นางสาววาสนา  รมโพธิ์    กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการ 

                         วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  
 

    เรื่องท่ี ๒  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 

๕ กลุม   

  ๑.  กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๒ ราย 

  รายท่ี ๑ นายพัชรชัย  สิทธิโชค 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นายพัชรชัย   

สิทธิโชค ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย    ประธานกรรมการ                      

       ๒. นายประทีป  นักป      กรรมการ 

                         รองศาสตราจารย 

        มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

          คุณวุฒิ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมการดนตรี) 



         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นางสาวพนินทร  สังขแปน     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ 

         คุณวุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป) 
 

  รายท่ี ๒ นายอดุลย  สิงเหม  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นายอดุลย  สิงเหม 

ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย      ประธานกรรมการ 

                   ๒. นายสําเนา  เปยมดนตรี     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  

          คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคไทย)  

           ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นายวิชา  อยูแยม     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปพาทย)  
 

  ๒.  กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย (โขนลิง) จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นายสมชาย  ยิ้ม

แยม ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย      ประธานกรรมการ 

                   ๒. นายสมชาย  สวัสด ี     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  

          คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (โขนลงิ) ครุศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร)  

           ผูทรงคุณวุฒิ 

     

 

 



  ๓. นายทวีศักดิ์  วีระพงษ     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  

          คุณวุฒิ  ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (โขนลิง) ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 

                       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)                
 

    ๓.  กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย (ละคร) จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของนางสาวศิริวรรณ  

ฟกจํารูญ ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป      ประธานกรรมการ 

                   ๒. นางนฤมล  สมุทรโคจร      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

        ขาราชการบํานาญ 

          คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย)(ละครพระ)  

           ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นางณิชาภา  มิตรานนท    กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

          คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (ละครพระ) ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
 

  ๔.  กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นายวโิรจน  กลอม

มานพ ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป        ประธานกรรมการ 

                   ๒. นายศุภชัย  สุกขีโชต ิ     กรรมการ 

                         รองศาสตราจารย 

        คุณวุฒิ ศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) ศิลปมหาบัณฑิต(จิตรกรรม) 

        คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป     

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นางสาวพวงเพชร  บํารุงพงษ      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ)  

                          คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป) 



     โรงเรียนพรตพิทยพยัต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒     
 

  ๕.  กลุมวิชาชีพเฉพาะคีตศิลปไทย จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของ นางพรอุษา  แกว

สวาง ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี     ประธานกรรมการ 

                   ๒. นางสาวปทมา  วุฒิประดิษฐ     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(คีตศิลปไทย) ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

                          (มานุษยดุริยางควิทยา) 

        โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑     

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นางปยาภรณ  มีม่ังค่ัง        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

                          คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คีตศิลปไทย) 

         วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี     
 

    เรื่องท่ี ๓   การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ จํานวน ๒ กลุม 

  ๑. กลุมวิชาชีพเฉพาะคีตศิลปไทย จํานวน ๓ ราย 

  รายท่ี ๑ นางมุกดา  โตพูล   

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นางมุกดา  โตพูล เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตั้งแต

วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  รายท่ี ๒ นางขวัญชนก  พุมระชัฏร   

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนางขวัญชนก  พุมระชัฏร  เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  รายท่ี ๓ นางภรภัทธ  กุลศรี   

     มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นางภรภัทธ  กุลศรี เลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตั้งแต

วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  ๒. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน) จํานวน ๒ ราย 

  รายท่ี ๑ นายนิรันดร  นันทอัมพร   



     มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนายนิรันดร  นันทอัมพร เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้  ไมกอนวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  รายท่ี ๒ นางน้ําทิพย  สรอยสังวาลย   

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนางน้ําทิพย  สรอยสังวาลย  เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

   เรื่องท่ี ๔  การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของสวนราชการอ่ืนมาข้ึนบัญชีเปนผู

สอบแขงขันไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ

ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติและเห็นชอบดังนี้ 
    ๑. อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใชบัญชีผูสอบแขงขันได ในตําแหนงเจาพนักงาน

การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

     ๒. อนุมัติใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุเขารับราชการ           

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

  ๒.๑ ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน เลขท่ีตําแหนง ๑๑๑๐ 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

   ๒.๒ ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน เลขท่ีตําแหนง ๑๕๖ วิทยาลัยชาง

ศิลป  

    ๓. หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุสละสิทธิ์ไมประสงคจะบรรจุเขารับราชการ               

ในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น เห็นชอบใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผูสอบแขงขันได ในลําดับตอไปแทน 
 

  เรื่องท่ี ๕   การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กลุม
สาขาวิชาเอกวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ซ่ึงไดแกผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๒  นางสาวดวงเดือน   
แสงเมือง 
 

  เรื่องท่ี ๖  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครู

ชํานาญการพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ 

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
   มติสภาสถาบัน  ในเรื่องนี้ยังไมพิจารณา โดยใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน และรายงานใหสภาสถาบันทราบ 
 



  เรื่องท่ี ๗  การจางและการทําสัญญาจางบุคคลภายนอกมาสอนในสถานศึกษาของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

        

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติในหลักการในการทําสัญญาจางบุคคลภายนอกท่ีไมมีใบ
ประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ใหวิทยาลัยสามารถทําสัญญาจางไดกอน แลวนําสัญญาจาง
ไปประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา เม่ือไดเอกสารดังกลาวแลว 
จึงนํามาแนบสัญญาจางในภายหลัง  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 

  ๖.๑  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยพิมณภัทร ถมังรักษสัตว คณบดีคณะ
ศิลปศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตั้งแตวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 
จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และใหเสนอชื่อรองอธิการบดี 
และเสนอชื่อเลขานุการสภาสถาบัน พรอมกันไปดวย เพ่ือใหนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปลงนามแตงตั้ง  
 

  ๖.๒ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการสภาสถาบัน ไดแจงท่ีประชุมวา  กําหนดประชุมสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


