
๑ 

 

 

สรุปมติการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๙ 

วันศุกรท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม    นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

๓. นายวิโรจน ในอารรีอบ   ผูชวยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางจินตนา มีแสงพราว  รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนเลขาธิการ 

     คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กรรมการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๖. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๗. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. นายโอภาส  เขียววิชัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว คณบดีคณะศิลปศึกษา 

                กรรมการ 

 ๑๗. นายอํานวย นวลอนงค  ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

      กรรมการ 



๒ 

 

  

 ๑๘. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๐. นางพีรานุช  รุงศรี   บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย 

      กรรมการ 

 ๒๑. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

 ๒๒. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการ (ติดราชการ) 

        ๒. อธิบดีกรมศิลปากร     กรรมการ (ติดราชการ) 

 ๓. กําพล  วันทา      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายสด  แดงเอียด     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายภาธร  ศรีกรานนท    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๒. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๓. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 ๔. นายธนารัฐ  ศรสีมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ๕. นายวรายุภัสร พัชรปรียานนัmท  นิติกรชํานาญการ 

 ๖. นางแสงแข โคละทัต    นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 ๗. นายชานนท พรมเสือ    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 ๘. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย   นิติกร ปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๔๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีภารกิจยังเดิน 

ทางมาไมถึงสถานท่ีประชุม นายธงชัย รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงเปนประธานในการ

ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 



๓ 

 
 

  

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
   
  นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  ไดแจงท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา ความกาวหนาในการรางแกไข
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเขาไปชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ และไดผานวาระแรกไปแลว 
ประมาณตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ คงจะผานวาระ ๒ และ ๓ คณะกรรมาธิการมี ๑๒ คน ไมรูจักสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ไดนํา Power Point ไปแนะนําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และในเดือนเมษายน
คณะกรรมาธิการจะมาเยี่ยมชมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๑.๓ ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ไดเดินทางมาถึงสถานท่ีประชุม โดยนายธงชัย รักปทุม อุปนายกสภาสถาบัน ไดแจงให
ทราบถึงระเบียบวาระท่ีไดดําเนินการประชุมไปแลว ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม รับทราบ และเปน
ประธานในการประชุม ซ่ึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
  กอนดําเนินการประชุม ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแก
นายนนทิวรรธน จันทนะผะลิน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ในโอกาสท่ีไดรับพระราชทานปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และมอบชอดอกไมแสดงความ
ยินดีแกนายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ ท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตออีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
  

  ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 
  ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๖ ราย  ดังนี้ 

๑. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
๓. นายวรายุภัสร พัชรปรยีานันท นิติกรชํานาญการ 
๔. นางแสงแข โคละทัต  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๕. นายชานนท พรมเสือ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๖. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย  นิติกรปฏิบัติการ 

  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๒/๒๕๕๙  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 



๔ 

 

  ๔.๑ การดําเนินการจัดทําระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง ๓ ระดับ ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    

   

   มติสภาสถาบัน  รับทราบการจัดทําระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 

๓ ระดับ ไดแก ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

  ๔.๒  การแตงตั้งผูชวยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบการแตงตั้งผูชวยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน ๕ คน  
ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาแก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศกึษา ๒๕๕๘  ประธานใหนําระเบียบวาระขอ ๕.๗ ขอ ๕.๘ ขอ ๕.๙ 
และขอ ๕.๑๐ ข้ึนมาพิจารณากอน  
 

  ๕.๗ การแตงตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการแตงตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
จํานวน ๕ คน ตามรายชื่อท่ีอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เปนตนไป 
 

  ๕.๘ การแตงตั้งเลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และผูชวยเลขานุการสภาสถาบันฯ 
  มติสภาสถาบัน เห็นชอบแตงตั้งเลขานุการสภาสถาบัน และผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน ตาม
รายชื่อท่ีอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 
 
  ๕.๙ เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย 
   มติสภาสถาบัน มอบหมายใหกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการวิทยาลัยดังนี้ 
  ๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช  ประกอบดวย 
   ๑) นายเกรียงไกร สัมปชชลิต 
   ๒) พลตํารวจตรีสุรศักดิ์ สุทธารมณ 
   ๓) นายสมบัติ แกวสุจริต 
  ๒. วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  ประกอบดวย 
   ๑) นายโอภาส เขียววิชัย 
   ๒) นางประกอบ ลาภเกสร 
   ๓) นางประพิน อันวาเบค 
  ๓. วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี  ประกอบดวย 
   ๑) นายจักรพรรดิ  วะทา 
   ๒) นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล 
   ๓) นายสด แดงเอียด 
 



๕ 

 

  ๕.๑๐ เรื่อง การขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนตําแหนงครู 
  มติสภาสถาบัน เห็นชอบดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบปรับปรุงการกําหนดตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช เลขท่ีตําแหนง ๙๘๑ เปนตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
เลขท่ีตําแหนง ๙๘๑ วิทยาลัยนาฏศิลปะ 
  ๒. เห็นชอบใหนางวาสนา บุญญาพิทักษ ตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เลขท่ีตําแหนง ๙๘๑ ใหดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญ เลขท่ีตําแหนง ๙๘๑ วิทยาลัยนาฏศิลป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศกึษา ๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 

ท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จากคณะศิลปศึกษา จํานวน ๓๖๗ คน ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ  
 

  ๕.๒ (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป 
  มติสภาสถาบัน เห็นชอบ(ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน ไปพิจารณา
ปรับปรุงแกไขแผนกลยุทธทางการเงินตอไป 
 

  ๕.๓  (ราง) รายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

    มติสภาสถาบัน  เห็นชอบ (ราง) รายงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  ๕.๔ รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยการจายเงินเดือนผูบริหารท่ีเกษียณอายุ

ราชการ และผูบริหารท่ีไมเปนขาราชการ  พ.ศ. .... 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยการจายเงินเดือน

ผูบริหารท่ีเกษียณอายุราชการ และผูบริหารท่ีไมเปนขาราชการ  พ.ศ. .... ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 

โดยใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุงแกไข โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 
 

  กอนดําเนินการประชุมในระเบียบวาระขอ ๕.๕ ขอ ๕.๖ และระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีภารกิจ จึงมอบหมายใหนายธงชัย รัก
ปทุม อุปนายกสภาสถาบันเปนประธานการประชุม และนายธงชัย รักปทุม ไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี ้
 

  ๕.๖ การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 



๖ 

 

  รายท่ี ๑ นางสาวสุมาลี เอกชนนิยม  
   มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติใหนางสาวสุมาลี เอกชนนิยม ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  เนื่องจากผลงานทางวิชาการไมผานตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  รายท่ี ๒ นายสหวัฒน ปลื้มปรีชา  
   มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงต้ังนายสหวัฒน ปลื้มปรีชา อาจารย เลขท่ีตําแหนง ๔๘ 
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในเลขท่ีตําแหนงและหนวยงาน
เดิม ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

  รายท่ี ๓ นางสาวขวัญใจ คงถาวร  
  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้งนางสาวขวัญใจ คงถาวร อาจารย เลขท่ีตําแหนง ๓๐๔ คณะ
ศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในเลขท่ีตําแหนงและ
หนวยงานเดิม ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

  ๕.๕ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล      
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
   

  เรื่องท่ี ๑  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครู ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ กลุมวิชาชีพเฉพาะคีตศิลปไทย  จํานวน ๑ ราย 

  นางสาวชมพูนุท  ประทุมวงศ  

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้ง คณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 

ของนางสาวชมพูนุท  ประทุมวงศ ประกอบดวย 

    ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   ประธานกรรมการ 

                   ๒. นายเชาวลิต  ทองคํา     กรรมการ 

                       วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                       วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  

            ผูทรงคุณวุฒิ  

     ๓. นางสาววาสนา  รมโพธิ์     กรรมการ 

                       วิทยฐานะครูชํานาญการ 

        วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  

          คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  
 

  เรื่องท่ี ๒  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะครูชํานาญ

การ จํานวน ๕ ราย 

  รายท่ี ๑ นายยชอนัญ  เช้ือสําราญ  

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้ง ใหนายยชอนัญ  เชื้อสําราญ มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้ไม

กอนวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  



๗ 

 

  รายท่ี ๒ นายวรวุฒิ  สมัยเทอดศักดิ์  

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้ง ใหนายวรวุฒิ  สมัยเทอดศักดิ์ มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้ 

ไมกอนวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

   

 

  รายท่ี ๓ วาท่ีรอยตรี สุวัฒน   

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้ง ใหวาท่ีรอยตรี สุวัฒน  วรศะริน มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้

ไมกอนวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  รายท่ี ๔ นายอัฒรัตติ์  แสงสะอาด  

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้ง ใหนายอัฒรัตติ์  แสงสะอาด  มีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ ท้ังนี้ไม

กอนวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  รายท่ี ๕ นายพาณุพล  กาญจนกฤต  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้ง ใหนายพาณุพล  กาญจนกฤต มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้

ไมกอนวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  เรื่องท่ี ๓  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 

๒ กลุม 

  ๑.  กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จํานวน ๑ ราย 

  นางสาวธนพัต  ธรรมเจริญพงศ  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ   ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ  ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ ของ นางสาวธนพัต   

ธรรมเจริญพงศ ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี    ประธานกรรมการ 

                   ๒. นายวิศิษฐ  พิมพิมล      กรรมการ 

                       วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  

          คุณวุฒิ ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) 

           ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นายสมชาย  เจริญไชยสมบัติ    กรรมการ 

                       วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                        โรงเรียนดัดดรุณี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ (ฉะเชิงเทรา)    

  คุณวุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)  
   



๘ 

 

  ๒.  กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๑ ราย 

  นายกฤษณะ  จาตุรัส  

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ  ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ   

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ ของ นายกฤษณะ  

จาตุรัส ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   ประธานกรรมการ 

                   ๒. นายวรเทพ  บุญจําเริญ     กรรมการ 

                       วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง   

          คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)  

           ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นายสาโรช  สิทธิโชค     กรรมการ 

                       วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                       วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

          คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)  
 

    เรื่องท่ี ๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล จํานวน ๑ ราย 

        นายนคร  วงศไชยรัตนกุล  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้ง ใหนายนคร  วงศไชยรัตนกุล เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
   

  เรื่องท่ี ๕  การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ

แตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย จํานวน ๒ อัตรา 

ดังนี้ 

๑. ตําแหนงเลขท่ี ๔๐ คณะศิลปวิจิตร กลุมวิชาเอก ประติมากรรม คุณวุฒิระดับปริญญาโท/
ปริญญาเอก 

๒. ตําแหนงเลขท่ี ๖๒ คณะศิลปศึกษา กลุมวิชาเอก นาฏศิลปไทย (โขนลิง) คุณวุฒิระดับ     
ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

 

เรื่องท่ี ๖ การรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญ   
  มติสภาสถาบัน  อนุมัติรับโอนนางสาวณัฎฐา  ระกําพล ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สังกัดกลุมแผนงาน กองแผนงานและประติดตามประเมินผล 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
มาดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๗ งานประกันคุณภาพการศึกษา  



๙ 

 

และ กพร. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
 

  เรื่องท่ี ๗ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติใหยาย นายฤทธิชัย  ฝงนาค ตําแหนงครู เลขท่ีตําแหนง ๙๓๘ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ไปดํารงตําแหนงครู ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๕๔ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๒ รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรอง
ศาสตราจารย กรณีพิเศษ พ.ศ. .... 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหดํารงตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย กรณีพิเศษ พ.ศ. .... โดยใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย และให
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของกรรมการสภาสถาบัน กอนนําเสนอนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปลงนาม 

 

  ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
  นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน  ไดแจงท่ีประชุมวา กําหนดประชุมสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ในวันอังคารท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๔๕ น. 
 
      นายประณุท  ไชยานุพงศ   ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 

 
 

 

 


