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สรุปมติการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี ๒๗ เมษายน 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 แทนเลขาธิการคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

     กรรมการ 

๕. นางจินตนา  มีแสงพราว  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารงานบุคคล สํานักงาน 

       คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

     แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

     ทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๖. นางสุนิสา  จิตรพันธ   รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๘. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๙. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นายจักรพรรดิ  วะทา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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 ๑๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๗. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  

 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. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๔. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๕. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นางพีรานุช  รุงศรี   กรรมการ 
  

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๔. นายเดน  หวานจริง   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๕. นางสุภัทร  กิจเวช   ผูอํานวยการกองกลาง 

 ๖. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ๗. นายวรายุภัสร พัชรปรีชานนัท  นิติกรชํานาญการ 
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 ๘. นายวิชิต  เพชรดี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

  ๑.๒.๒  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินแทน

พระองค 

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ในวันจันทรท่ี ๑๐ 

สิงหาคม 

๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแหงชาติ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

   ๑. นางสุภัทร  กิจเวช                ผูอํานวยการกองกลาง 

   ๒. นายธนารัฐ    ศรีสมบูรณ       นักทรัพยากรชํานาญการพิเศษ 

   ๓. นายวรายุภัสร พัชรปรีชานนัท นิติกรชํานาญการ 

   ๔. นายวิชิต  เพ็ชรดี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘  และแกไขดังนี้ 

  หนา ๒๗ บรรทัดท่ี ๒๐ – ๓๔ และหนา ๒๘ บรรทัดท่ี ๑ – ๓ ใหใชขอความดังตอไปนี้ 

  “ ไมไดคัดคานขอสรุปของคณะกรรมการสอบสวน เพราะเปนไปตามพยานหลักฐาน แตจะ

ชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองบางประการ เพ่ือจะไดไมเกิดปญหาอีกในครั้งตอไป 

  ในการพิจารณากรณีเด็กถูกทําราย เราจะตองพิจารณาตัวเด็กเปนหลัก ซ่ึงเด็กมี

ลักษณะเฉพาะบางประการท่ีตองนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการพิจารณาดวย ลักษณะเฉพาะประการแรกคือเด็ก
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จะไมซับซอน นั่นคือเม่ือเกิดอะไรข้ึนเด็กก็จะพูดอยางนั้น ไมปนแตง ไมมีการวางแผน ไมหาเรื่องหรือกลั่นแกลง

คนอ่ืน  อยางกรณีท่ีเกิดข้ึนท่ีนครราชสีมานั้น เปนไปไมไดเลยท่ีเด็กจํานวน ๑๔ คน จะกลั่นแกลงฟองรองครู

ของตนเองโดยไมมีมูล เด็กคนเดียวก็ยังยาก และเด็กพวกนี้อยูคนละหองเรียน ไมใชกลุมแกงคเดียวกัน เหตุก็

เกิดตางกรรมตางวาระ ตางสถานท่ี การกุเรื่องข้ึนมาใหสอดคลองกันจึงยากอยางยิ่ง ลักษณะเฉพาะอีกประการ

หนึ่งคือเด็กจะมีความกลัวเฉพาะกับผูท่ีมีอํานาจเหนือ เชน พอ แม ครู เปนตน ในกรณีนี้ครูท่ีถูกเด็กรองเรียน

ยังสอนอยูปกติ เด็กยอมกลัวเปนธรรมดาและวางตัวลําบาก ซ่ึงจะมีผลตอการเรียนของเด็กดวย คําใหการของ

เด็กจึงอาจไมตรงตามความเปนจริง หรือเปลี่ยนไปตามภาวะกดดัน 

  ในกรณีของนครราชสีมานั้น จึงเกิดขอบกพรองตั้งแตเริ่มแรกและสําคัญท่ีสุดคือยังใหครูท่ีถูก

เด็กรองเรียนสอนอยูอยางปกติ ทําใหความยุติธรรมเบี่ยงเบนไมตรงตามความเปนจริง เด็กจะทุกขทรมานและ

จะทําตัวไมถูก ไมรูชะตากรรมของตัวเองจะเปนอยางไร เรียนอยางหวาดผวา หลังจากนั้นมีเด็ก ๓ – ๔ คน 

ลาออก อาจจะมาจากสาเหตุนี้ก็ได ดังนั้น ถามีเหตุการณอยางนี้เกิดข้ึนอีก เม่ือชี้วาเปนความผิดรายแรงแลว 

ประการแรกคือตองแยกครูออกจากเด็ก จะโดยยายหรือใหออกไวกอนก็แลวแตจะพิจารณา 

  ขอบกพรองอีกประการหนึ่งคือ เม่ือชี้ชัดแลววาเปนความผิดรายแรงแตไมไดแจงความกับ

ตํารวจ การแจงความจะมีขอดีคือ การสอบสวนเด็กในปจจุบันจะใชการสอบสวนท่ีเปนมิตร นั่นคือมีหอง

สอบสวนเฉพาะแยกจากหองสอบสวนอ่ืน มีพนักงานสอบสวนท่ีประกอบดวยอัยการ ตํารวจ นักจิตวิทยา นัก

สังคมสงเคราะห และคนท่ีเด็กขอมารวมกันสอบสวนดวย ทําใหเด็กสบายใจไมกลัว นอกจากนั้นยังมีการบันทึก

เทปการสอบสวนไว เม่ือเด็กไมสามารถไปใหการในชั้นศาลไดในภายหลัง ก็จะใชเทปท่ีบันทึกนั้นในศาลได 

กรรมการสอบสวนทางวินัยก็รอผลการสอบสวนทางอาญามารวมพิจารณาได การแจงความกับตํารวจก็มี

ขอเสียดวยเหมือนกัน เพราะทางสถานศึกษากลัวจะเสียชื่อเสียงของสถานศึกษามากกวาเด็ก จึงไมคอยแจง

ความ ดังนั้น การจะแจงความหรือไมก็อยูในดุลพินิจของแตละท่ีจะพิจารณากันเอง 

  จากขอบกพรองดังกลาว ไมทราบวาระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องนี้มีอยูหรือไม หรือนําเอา

ของกระทรวงศึกษาธิการมาใช ถาไมมีหรือตองการจะมีแนวทางปฏิบัติขิงสถาบันเอง ก็นาจะตั้งกรรมการข้ึน

คณะหนึ่งเพ่ือจัดทําระเบียบปฏิบัติใหชัดเจน ผูบริหาร คณะกรรมการสอบสวน จะไดมีแนวทางพิจารณา

ดําเนินการไดถูกตองเปนไปแนวทางเดียวกัน และจะกอใหเกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย ขณะเดียวกันก็เปนการ

ปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดเชนนี้ข้ึนอีก เพราะผูท่ีคิดจะทําผิดก็จะเกิดความเกรงกลัว”  

  หนา ๒๘ บรรทัดท่ี ๒๒ คําวา “สอบสอน”  แกเปน “สอบสวน” 
   

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและ

ขอเสนอแนะของสภาสถาบัน ประธานไดสั่งยุติการประชุมชั่วคราว เพ่ือรดน้ําอวยพรเนื่องในวันสงกรานต 
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และเม่ือรดน้ําอวยพรเสร็จแลว ประธานไดดําเนินการประชุมตอในระเบียบวาระท่ี ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 
   

  ๔.๑ การเตรียมการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษา 

ดานศิลปวัฒนธรรม กับบทบาทในการขับเคล่ือนประเทศไทย 

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบใหมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือวิชาการ 

กระทรวงวัฒนธรรมควรเปนเจาภาพหรือฝายอํานวยการ  สวนการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริงกระทรวง

วัฒนธรรมอาจมอบหมายใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนฝายดําเนินการ สาระสําคัญการจัดโครงการคือการจัด

การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเปนหลัก ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปติดตอประสานกับกระทรวงวัฒนธรรม 

ดําเนินการไดเลย ผลเปนประการใดรายงานใหสภาสถาบันทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๕๗  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษา 

ท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐๐ คน ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  ๕.๒  การประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสัญจร ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสัญจร ณ วิทยาลัยนาฏ

ศิลปกาฬสินธุ  ในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ใหกรรมการสภาสถาบันแจงวัน เวลา และสายการบิน ในการ

เดินทางไปและกลับท่ีฝายเลขานุการสภาสถาบัน 
 

  ๕.๓  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล   

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

  เรื่องท่ี ๑  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะครูชํานาญ

การ จํานวน ๑ ราย 

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนายปกรณ  วิชิต มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
 

  เรื่องท่ี ๒  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน  

๑ ราย 



๖ 
 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้ง คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถของ นางก่ิงดาว  

ภูระหงษ ประกอบดวย 

  ๑) นายสุรชาติ  นุกูลธรรม        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

       ๒) นางอังคณา  วีระพงศ          กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง      

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นางไพเราะ  แสงเปลง        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

         วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี        
 

  เรื่องท่ี ๓  การพิจารณาใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะ

ครูชํานาญการพิเศษ  

  ๑) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน ๒ ราย 

  รายท่ี ๑ นางสุภาวดี  สุดาบุตร 

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นางสุภาวดี  สุดาบุตร เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
   

  รายท่ี ๒ นายไพรวัลย  มหาอุตร 

    มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายไพรวัลย  มหาอุตร เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

   

  ๒) กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จํานวน ๑ ราย 

  รายท่ี ๑ นายอิทธิพัทธ  ขรึมสันเทียะ 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายอิทธิพัทธ  ขรึมสันเทียะ เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  ๓) กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล จํานวน ๒ ราย 

    รายท่ี ๑ นายนคร  วงศไชยรัตนกุล   

     

  มติสภาสถาบัน  ใหนายนคร วงศไชยรัตนกุล ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๖ เดือน ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
   



๗ 
 

  รายท่ี ๒ นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์  

    มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์ เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
   

  ๔)  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี การออกแบบ 

สารสนเทศ การทํางานและอาชีพ) จํานวน ๑ ราย 
   

  รายท่ี ๑ นางนันทนลิน  นิ่มเกตุ  

  มติสภาสถาบัน อนุมัติให นางนันทนลิน  นิ่มเกตุ เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
    

  ๕) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน) จํานวน ๒ ราย 
   

  รายท่ี ๑ นายนิรันดร  นันทอัมพร   

    มติสภาสถาบัน  ใหนายนิรันดร  นันทอัมพร ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๖ เดือน ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ หรือไม 

หรือจะพิจารณาเปนประการใดโปรดพิจารณา 
   

  รายท่ี ๒ นางน้ําทิพย  สรอยสังวาลย   

    มติสภาสถาบัน  ใหนางน้ําทิพย  สรอยสังวาลย ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๖ เดือน ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
   

  ๖) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (บรรณารักษ) จํานวน ๑ ราย 
   

  รายท่ี ๑ นางปติมา  โฆษิตเกษม  

  มติสภาสถาบัน  ใหนางปติมา  โฆษิตเกษม ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของคณะกรรมการ

ประเมินฯ ภายในเวลา ๖ เดือน ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
   

  เรื่องท่ี ๔  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๒ ราย 
 

 

๑ นางวรันธร  ศรีวิไล 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนางวรันธร  ศรีวิไล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 

๘๖๔ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด โอนไปรับราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงข 
 

  ๒. เรือตรีหญิงสมสิริ  เพ่ิมสุข 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติรับโอนเรือตรีหญิงสมสิริ เพ่ิมสุข ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร มาดํารงตําแหนงเจา



๘ 
 

พนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน เลขท่ีตําแหนง ๒๓ ฝายการเงินและบัญชี กองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี  
 

  เรื่องท่ี ๕  การขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา เปนตําแหนงครู จํานวน ๑ ตําแหนง 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณ ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๕ เปนตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๕ วทิยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  
 

  เรื่องท่ี ๖  การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัตใิหเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 

๓ ตําแหนง ดังตอไปนี้ 

  ๑. ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๓ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี            

ไปกําหนดเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.

(๒) ในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๓ ฝายการเงินและบัญชี 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

  ๒. ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๖๙๒ วิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช ไปกําหนดเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ในตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๖๘๒ ฝาย

บริหารงานท่ัวไป กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๓. ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๔๗ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง            

ไปกําหนดเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.

(๒) ในตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๔๗ ฝายบริหารงานท่ัวไป กอง

บริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   
 

  เรื่องท่ี ๗  ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย ตามประกาศ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เรื่อง การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชี ผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย ครั้งท่ี ๑ ป 

พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  
 

  เรื่องท่ี ๘  การสอบแขงขันและการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนง ครูผูชวย 



๙ 
 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติการดําเนินการสอบแขงขันและการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง

บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย จํานวน ๑๖ อัตรา 
 

  เรื่องท่ี ๙  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตําแหนง ครูผูชวย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ดังนี้ 

   ๑.  กลุมวิชาเอกพลศึกษา  จํานวน ๑ ราย คือ  

      ๑)  ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๒   นายวโิรจน  ทรัพยเอนก 

    ๒.  กลุมวิชาเอกสังคมศึกษา  จํานวน ๑ ราย คือ  

     ๑)  ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๘   นางสาวเอ็มไพร  รัตนวิสัย 

   หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑ สละสทิธิ์ไมประสงคจะบรรจุ               

เขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผูสอบแขงขันไดในลําดับตอไป 

แทน 
 

  เรื่องท่ี ๑๐ การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ตําแหนง อาจารย 
   

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กลุมวิชาเอกวัฒนธรรมการศึกษา ซ่ึง

ไดแก ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๒ นางสาวมรกต  ไพรศรี  
 

  เรื่องท่ี ๑๑   การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ดังนี้  

     ๑. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๑ ราย คือ 

   ๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๖  นางสาวรุจิรา  อุรัจจเสวก 

      ๒. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จํานวน ๑ ราย คือ 

   ๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๓  นางสาวทิพาภรณ  ประเสริฐแซม 

     หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑.๑ และขอ ๑.๒ รายใดสละสิทธิ์               

ไมประสงคจะบรรจเุขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผู

สอบแขงขันไดในลําดับตอไปแทน 
 

  ๕.๔  แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  



๑๐ 
 

  มติสภาสถาบัน  มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการเรื่องของระเบียบหรือขอบังคับใน

การจัดหาประโยชนตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

    ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา  การประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  กําหนดวันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น.  

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๖.๒ เรื่องการโอนโรงละครแหงชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบในหลักการใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปรับโอนโรงละครแหงชาติภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจากกรมศิลปากรได โดยใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตรวจสอบรายละเอียดของหนี้สิน 

งบประมาณ และอัตรากําลัง สวนงบประมาณในป ๒๕๕๙ ท่ีกรมศิลปากรไดตั้งงบประมาณสําหรับโรงละครภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเอาไว  จะโอนมาใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปหรือไม รวมท้ังแผนของวิทยาลัย 

นาฏศิลปนครราชสีมา ท่ีจะใชประโยชนจากโรงละครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใหเปนวาระสืบเนื่องในการ

ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในครั้งตอไป  

  ๖.๓ การเขารวมโครงการสัมมนาการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นตอการยกราง 

รัฐธรรมนูญ และแนวทางนโยบายตอการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ  
   

  ๖.๔  แตงตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    

   มติสภาสถาบัน   

  ๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลใหเพ่ิมผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพ

การศึกษา 

เปนอนุกรรมการดวย  โดยสภาสถาบันไดเลือกนายจักรพรรดิ  วะทา กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานวิชาชีพการศึกษา เปนอนุกรรมการ 

  ๒. ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปประสานขอบุคลากรจากสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา เปนอนุกรรมการ 

  ๓. ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล สภาสถาบันไดเลือก นายสุบรรณ  ไชยศิริโชติ 

เปนอนุกรรมการ 

  ๔. คณบดี สภาสถาบันไดเลือก ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลป

นาฏดุริยางค เปนอนุกรรมการ 

  ๕. ผูอํานวยการวิทยาลัย (ชางศิลป) สภาสถาบันไดเลือกนายบุญพาด  ฆังคะมะโน 

ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป (กรุงเทพ) เปนอนุกรรมการ 



๑๑ 
 

  ๖. ผูอํานวยการวิทยาลัย (นาฏศิลป) สภาสถาบันไดเลือกนายสมชาย  ฟอนรําดี ผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เปนอนุกรรมการ 

 

เลิกประชุม  เวลา ๑๕.๒๐ น. 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


