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สรุปมติการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘ 

วันศุกรท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุมโรงแรมชารลอง บูทรีค 

จังหวัดกาฬสินธุ 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๒. นางสุนิสา  จิตรพันธ   รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๔. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๕. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นางประพิน  อันวาเบค   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๓. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๔. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๑๕. นางพีรานุช  รุงศรี   บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  

      กรรมการ 

 ๑๖. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๑๗. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 
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 ๑๘. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กรรมการ 

 ๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 

 ๓. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 

 ๔. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๕. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายภาธร  ศรีกรานนท   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายสมบัติ  แกวสุจริต   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ กรรมการ 

 ๑๑. นางกษมา  ประสงคเจริญ  กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๔. นายเดน  หวานจริง   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๕. นายวิฑูรย  พูนสวัสดิ ์  ผูชวยอธิการบดี 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยโพธิพันธ  พานิช ผูชวยอธิการบดี 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยชนัย  วรรณลี ผูชวยอธิการบดี 

 ๘. นายบํารุง  พาทยกุล   ผูเชี่ยวชาญ 

 ๙. นายบุญพาด  ฆังคะมะโน  ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป 

 ๑๐. นางขวัญใจ  พิมพิมล   ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 

 ๑๑. นายอํานวย  นวลอนงค  ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

 ๑๒. นางธีรารัตน  ลีลาเลิศสุระกุล  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

 ๑๓. นายจิราพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 ๑๔. นายทูลทองใจ  ซ่ึงรัมย  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

 ๑๕. นายสุรชาติ  นุกูลธรรม  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

 ๑๖. นายวิรัช  กอสันติมุกขัง  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 ๑๗. นายสุรพล  ยงคเจาะ   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 ๑๘. นายสมชาย  ฟอนรําดี  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
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 ๑๙. นางสาวผองพรรณ  เมตตา  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 ๒๐. นางวาสนา  บุญญาพิทักษ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช 

 ๒๑. นายอนุสรณ  สกุลณี   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๔๕ น. 

  ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 
 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ประธาน  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา นายสงขลา  วิชัยขัทคะ  อดีตกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง  ตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดโสมมนัสราชวรวิหาร 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ  
   

  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๒.๑  การเสนอรายช่ือผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณาจารย ขาราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา 

   

  รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 

   นางสุคนธา  จันโทมุข   

  รางวัลครูดีเดน 

   ดานศึกษาท่ัวไป 

    นายพงศพล  กาญจันดา 

   ดานนาฏศิลป 

    นายอโณทัย  สมอํ่า 

   ดานดนตรีคีตศิลป 

นางนันทิตา  คุมมา 

   ดานทัศนศิลป 

นางพิมพจุฑา  สารกุล 

  รางวัลพนักงานราชการและลูกจางดีเดน 

นางรุงฤทัย  แทนวันดี 

  รางวัลอาจารยดีเดน 

นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว 
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  รางวัลชมเชย 

นายจิรพจน   จึงบรรเจิดศักดิ์ 

นางวาสนา   บุญญาพิทักษ 

นายอภิชาญ   หนันเมา 

นางพรพิมล   ยี่ตันสี 

นางสาวอัมพร   ยะวรรณ 

นายเขม    สุขไกร 

นายชูเกียรติ   สุทิน 

นายสิทธิพงษ   ศิริวัฒน 

ผูชวยศาสตราจารยคํานึง  สุขเกษม 

            มติสภาสถาบัน  รับทราบและขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัลทุกคน 
 

๑.๒.๒  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ 

   

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๒๑  ราย  ดังนี้ 

๑. นางกัญญา  ทองม่ัน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๓. ผศ.ศุภชัย  จันทรสุวรรณ  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

๔. นายเดน   หวานจริง  คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

๕. นายวิฑูรย  พูนสวัสดิ์  ผูชวยอธิการบดี 

๖. ผูชวยศาสตราจารยโพธิพันธ  พานิช  ผูชวยอธิการบดี 

๗. ผูชวยศาสตราจารยชนัย  วรรณลี ผูชวยอธิการบดี 

๘.  นายบํารุง  พาทยกุล  ผูเชี่ยวชาญ 

๙. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สบศ. ๑๓ แหง 

  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 

 

 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 

๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ 
 

  ๓.๑  สภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบปญหาและอุปสรรคท่ีผูบริหารสถานศึกษารายงาน มอบสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

   ๓.๒ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

  ๔.๑ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔.๒ กรรมการสภาสถาบันไดสอบถามถึงความคืบหนา

ของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมกับบทบาทการขับเคล่ือนประเทศ

ไทย ซ่ึงนางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา  ไดช้ีแจงวา ไดเสนอคําส่ังไปยัง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเพ่ือพิจารณาลงนาม จะรายงานความคืบหนาตอสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง  
 

  ๔.๒ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   มติสภาสถาบัน รับทราบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 

ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา          
 

  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี             

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๗  
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  มติสภาสถาบัน อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

จํานวน ๑๒๘ ราย ดังนี ้

  -  คณะศิลปวิจิตร ๓๖ คน  

  -  คณะศิลปนาฏดุริยางค ๕๐ คน  

  -  คณะศิลปศึกษา ๔๒ คน  

ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  ๕.๒  การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

  มติสภาสถาบัน  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนี้ 

  ๑. กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน คือ 

   ๑.๑ นายโอภาส  เขียววชิัย 

   ๑.๒ นายจักรพรรดิ  วะทา 

   ๑.๓ นายกําพล  วันทา 

  ๒. ผูแทนจากสภาคณาจารยและบุคลากร ท่ีสภาคณาจารยและบุคลากรมอบหมาย  

จํานวน ๑ คน คือ 

   ๒.๑ ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  สายทองคํา 

  ๓. ผูแทนจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปซ่ึงเลือกกันเอง  

จํานวน ๒ คน คือ 

   ๓.๑ นายไตรภพ  สุนทรหุต 

   ๓.๒ นางสาวอันนเกตุ พงศเพ็ชร 
 

  ๕.๓  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ปการศึกษา 

๒๕๕๗ รอบปท่ี ๓  (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘) 

  มติสภาสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี  

ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบปท่ี ๓  (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘) ดังนี้ 

  ๑. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายสด  แดงเอียด   กรรมการ 

  ๓. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ สุทธาราณ กรรมการ 

  ๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 

  ๕. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเลือกเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ตามความเหมาะสม 

 

 

 



๗ 
 

  ๕.๔  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล      

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

  เรื่องท่ี ๑  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ 

  ๑) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน ๒ ราย 

    ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ราย ดังนี ้

    ๑. นายประเทือง  เฉลิมแสน ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๘๔๑ 

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

      ๒. นายสมศักดิ์  ชยันโต ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๑๖ วิทยาลัย      

นาฏศิลปสุรรณบุรี 

  รายท่ี ๑ นายประเทือง  เฉลิมแสน 

    มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายประเทือง  เฉลิมแสน  เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  รายท่ี ๒ นายสมศักดิ์  ชยันโต 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายสมศักดิ์  ชยันโต เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้

ไมกอนวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  ๒) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน ๑ ราย 

  ๑. นายคณิต  ชุมชวย  

  มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายคณิต ชุมชวย เลื่อนเปน  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้

ไมกอนวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  ๓) กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย (ละคร) จํานวน ๓ ราย 

    ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

    ๑. นางจันทรตัน  บํารุงพนชิถาวร ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๔๘๖ 

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ี

      ๒. นางดารณี  จันทมิไชย ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๔๕๕ วิทยาลัย      

นาฏศิลปกาฬสินธุ 

    ๓. นางโสภา  ชายเกต ุตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๗๘๒ วิทยาลัยนาฏ

ศิลปพัทลุง 

   



๘ 
 

 

  รายท่ี ๑ นางจันทรัตน  บํารุงพนิชถาวร   

    มติสภาสถาบัน เห็นชอบให นางจันทรัตน  บํารุงพนิชถาวร ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกต

ของคณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๖ เดือน  
 

 รายท่ี ๒ นางดารณี  จันทมิไชย 

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นางดารณี  จันทมิไชย เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  รายท่ี ๓ นางโสภา  ชายเกตุ 

    มติสภาสถาบัน อนุมัติให นางโสภา  ชายเกตุ เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้

ไมกอนวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  ๔) กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย  จํานวน ๖ ราย 

    ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๖ ราย ดังนี ้

    ๑. นายอํานาจ  กองกลิ่นหอม ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๐๔ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

      ๒. นายสมคิด  นารี ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๐๙ วิทยาลัยนาฏ

ศิลปสุพรรณบุรี 

    ๓. นายพนม  บุญเหลือ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๒๙ วิทยาลัย    

นาฏศิลปสุพรรณบุรี 

    ๔. นายประเทือง  สุทัตโต ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๔๙๐ วิทยาลัย    

นาฏศิลปจันทบุรี 

  ๕. นายสําเนา  เปยมดนตร ีตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๙๙๙ 

วิทยาลัย    นาฏศิลปสุพรรณบุรี 

   ๖. นางธนันญภา  พิมพสวัสดิ์ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๔๘๕ 

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

  รายท่ี ๑ นายอํานาจ  กองกล่ินหอม   

    มติสภาสถาบัน เห็นชอบนายอํานาจ  กองกลิ่นหอม ปรับปรงุผลงานตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๖ เดือน  
     

  รายท่ี ๒ นายสมคิด  นารี   

    มติสภาสถาบัน ไมอนุมัติให นายสมคิด  นารี เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  



๙ 
 
   

  รายท่ี ๓ นายพนม  บุญเหลือ   

    มติสภาสถาบัน เห็นชอบให นายพนม  บุญเหลือ ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๖ เดือน  

  รายท่ี ๔ นายประเทือง  สุทัตโต 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายประเทือง  สุทัตโต เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  รายท่ี ๕ นายสําเนา  เปยมดนตรี 

    มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายสําเนา  เปยมดนตรี เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
 

  รายท่ี ๖ นางธนันญภา  พิมพสวัสดิ์ 

    มติสภาสถาบัน อนุมัติให นางธนันญภา  พิมพสวัสดิ์  เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
   

  เรื่องท่ี ๒  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครู

เช่ียวชาญ กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายจันทร   แกวจิโน เลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ท้ังนี้ไมกอน

วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
   

  เรื่องท่ี  ๓  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๓ ราย 

  ๑.  นางสาวเกณิกา  วงศนรินทร ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ โรงเรียนโคราชพิทยา

คม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ขอโอนมารับราชการสังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป

รอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  ๒.  นางสาวพิมพพรลภัส  ลักษณะวิเชียร ตําแหนงครู โรงเรียนบานปากคลองรวม                       

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ขอโอนมารับราชการสังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป

สุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นายสมชาย  ปฐมฐานะกุล ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

ชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ขอโอนมารับราชการสังกัด

สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

รายท่ี ๑.  นางสาวเกณิกา  วงศนรินทร 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติรับโอน นางสาวเกณิกา  วงศนรินทร ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญ

การ โรงเรียนโคราชพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ มาดํารงตําแหนงครู 

วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๘๕๔ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  



๑๐ 
 
 

  รายท่ี ๒.  นางสาวพิมพพรลภัส  ลักษณะวิเชียร 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติรับโอน นางสาวพิมพพรลภัส  ลักษณะวิเชียร ตําแหนงครู โรงเรียน

บานปากคลองรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑ มาดํารงตําแหนงครู 

ตําแหนงเลขท่ี ๙๔๕ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
   

  รายท่ี ๓. นายสมชาย  ปฐมฐานะกุล 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติรับโอน นายสมชาย  ปฐมฐานะกุล ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร 

มาดํารงตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๒๕๖ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป  
 

  เรื่องท่ี ๔  ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงอัตราเงินเดือนและยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 

    ๑. อนุมัติใหตัดเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

ตําแหนงเลขท่ี ๓๘๔ วิทยาลัยนาฏศิลป ไปกําหนดตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงเลขท่ี ๓๘๔ วิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

    ๒. อนุมัติใหยายนายสายันต  เฉลยฤกษ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัย

นาฏศิลปลพบุรี ดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี ๓๘๔ วิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรี  
   

  เรื่องท่ี ๕  การคัดเลือกกรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ และการสอบแขงขัน เพ่ือ

บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 

  ๑. อนุมัติใหมีการคัดเลือกกรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน ๕ อัตรา 

    ๒. อนุมัติใหมีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน ๓ อัตรา  
 

  เรื่องท่ี ๖  การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการคร 

 และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติใหดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย ตําแหนงเลขท่ี ๕๕ คณะศิลปศึกษา กลุม

วิชาเอก หลักสูตรและการสอน ระดับคุณวุฒิปริญญาโท  
     



๑๑ 
 

  เรื่องท่ี ๗  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติใหเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กลุมวิชาเอกสังคมศึกษา ซ่ึงไดแกผู

สอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๙ นางสาวพาขวัญชลธรณ  ศรีมหานาม หากผูสอบแขงขันไดลําดับท่ี ๙ สละสิทธิ์ไม

ประสงคจะบรรจุเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผูสอบแขงขัน

ไดในลําดับตอไป แทน  
 

    เรื่องท่ี ๘  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 

  ๑. อนุมัติใหเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ดังนี้  

 ๑.๑ ตําแหนง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 

  ๑.๑.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นายธนาธรณ  มาสม 

     ๑.๑.๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๒  นายสุภัค  เฉยเจริญ 

๑.๒ ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

    ๑.๒.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวชัญญานุช  ยินดีมิตร 

๑.๓ ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

       ๑.๓.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวธีรดา  มโนสุจรติ 

๑.๔ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

        ๑.๔.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวขนิษฐา  ภูมิโคกรักษ 

    ๑.๔.๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๒  นายคมสัน  จุลนวล 

    ๑.๔.๓) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๓  นายเอกชัย  แสงแกว 

๑.๕ ตําแหนง นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 

       ๑.๕.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวนันทินี  สันติธรรม 

    ๑.๕.๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๒  นางสาวณัฎฐพัชร  คุมบัว 

๑.๖ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

       ๑.๖.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นายฐนกร  เจริญสุข 

๑.๗ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 

       ๑.๗.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นายสุริยา  เลาประเสริฐ 

๑.๘ ตําแหนง นักวิชาการชางศิลปปฏิบัติการ 

       ๑.๘.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นายมารุต  สะอาดเอ่ียม 



๑๒ 
 

๑.๙ ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

      ๑.๙.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวสุรีรัตน  มุงปนกลาง 

    ๑.๙.๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๒  นางสาวยุบภดี  อาจแกว 

    ๑.๙.๓) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๓  นางสาวคชาภรณ  หนอทาว 

    ๑.๙.๔) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๔  นายอาทิตย  สุขลวน 

    ๑.๙.๕) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๕  นางสาวปวีณา  คํานวณดี 

     ๑.๙.๖) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๖  นางสาวเฟองฟา  ตองออน 

     ๑.๙.๗) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๗  นางสาวพัทธนันท  บังสันเทียะ 

     ๑.๙.๘) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๘  นางสาวศุภราภรณ  ฉายจรุง 

    ๑.๙.๙) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๙  นางสาวอณัฐธิกรณ  ทองสุวรรณ 

    ๑.๙.๑๐) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑๐  นางสาวสุภาภรณ  คํานวนดี  

     ๑.๙.๑๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑๑  นายสถาพร  ทุมปดชา 

๑.๑๐ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 

       ๑.๑๐.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวตรีรัตน  วิสุทธิพันธ 

     ๑.๑๐.๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๒  นางสุนันทา  ลูกศร 

     ๑.๑๐.๓) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๓  นางสาวตรีฉัตร  ทองเลิศ 

๑.๑๑ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดานการแนะแนวการศึกษา (ปริญญาตรี) 

       ๑.๑๑.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวสุกัญญา  มุงเครือกลาง 

๑.๑๒ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปริญญาตรี) 

       ๑.๑๒.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นายนิกร  สังขศิริ 

๑.๑๓ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดานวัดประเมินผลการศึกษา (ปริญญาตรี) 

       ๑.๑๓.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางนุชจรินทร  แจมสากล 

๑.๑๔ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดานวิจัยและนวัตกรรม (ปริญญาตรี) 

       ๑.๑๔.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวกวิตาภัทร  มงคลนํา 

 ๑.๑๕ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดานศิลปวัฒนธรรม  

       ๑.๑๕.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นายอนัส  มาลาวงษ 

       ๑.๑๕.๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๒  นายกฤษณะ  สายสุนีย 

๑.๑๖ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 

     ๑.๑๖.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นายปรเมศวร  พืชผักหวาน 

    ๑.๑๖.๒) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๒  นายธีรพงษ  ฉลาด 

   ๑.๑๖.๓) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๓  นายวรวุฒิ  เลิศอุทัย 

    ๑.๑๖.๔) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๔  นายอภิรักษ  ไพบูลย 

      ๑.๑๖.๕) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๕  นางสาวจีรวรรณ  คนหาญ 



๑๓ 
 

๑.๑๗ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดานแนะแนวการศึกษา (ปริญญาโท) 

     ๑.๑๗.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวชลลดา  ศรเดช 

๑.๑๘ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดานวิจัยและนวัตกรรม (ปริญญาโท) 

    ๑.๑๘.๑) ผูสอบแขงขันได ลําดับ ๑  นางสาวชัญญาภัค  แกวไทรทวม 
 

   ๒. หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑.๑ ถึงขอ ๑.๑๘ รายใดสละสิทธิ์               

ไมประสงคจะบรรจุเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผู

สอบแขงขันไดในลําดับตอไป แทน  
 

  เรื่องท่ี ๙  การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจางประจํา  

ครั้งท่ี ๑ (ณ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘) 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจางประจํา ครั้งท่ี ๑ (ณ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘)  ในขอ ๑, ๒. ๓ และ ๔ ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

เสนอ 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ ประธานไดส่ังพักการประชุมเพ่ือ

รับประทานอาหารกลางวัน และเริ่มประชุมตอ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยประธานดําเนนิการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
     

  ๖.๑ ขออนุมัติหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) ดังตอไปนี้ 

   ๖.๑.๑  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชานาฏศิลปไทย 

   ๖.๑.๒  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย 
   

  ๖.๑.๑  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชานาฏศิลปไทย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๘ สาขาวิชานาฏศิลปไทย ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ และใหนําไปใชไดเม่ือไดรับความเห็นชอบ 

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว 
   

  ๖.๑.๒  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย 

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  

สาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ และใหนําไปใชไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว 
 

  ๖.๒ ขออนุมัติหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 



๑๔ 
 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ตามท่ีสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเสนอ และใหนําไปใชไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว 
   

  ๖.๓  ขออนุมัติใหอาจารยท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ ควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษา 

ไดสูงกวาเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

   มติสภาสถาบัน อนุมัติใหบุคลากรตามรายชื่อขางตน ของสาขาวิชานาฏศิลปไทย  

และของสาขาวิชาดุริยางคศิลปไทย เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 

ไดไมเกิน ๑๐ คน 
 

    ๖.๔ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดแจงท่ีประชุมวา การประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  ตามปฏิทินกําหนดวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๔๐ น. 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์    ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


