
๑ 

 

สรุปมติท่ีประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายธงชัย  รักปทุม     อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๓. นางสาวนันทิยา  สวางวุฒธิรรม  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๔. นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

     สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา 

     แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

      ทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๖. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๗. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 



๒ 

 

๑๔. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๗. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๘. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๑๙. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

๒๑. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๒. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๓. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๔. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 

 ๒. อธิบดีกรมศิลปากร   กรรมการ 

        ๓. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 



๓ 

 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๔. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๕. นางสุภัทร  กิจเวช    ผูอํานวยการกองกลาง 

 ๖. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ   นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 

 ๗. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

 ๘. นายวิชิต  เพชรดี    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

 ๙. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย   นิติกร ปฏิบัติการ 
   

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีภารกิจท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงเปนประธานในการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

๑.๒  เรื่องท่ีอธิการแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑ กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๗ 

  ขอเท็จจริง 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคัญใน เดือน กันยายน ๒๕๕๗ ดังตอไปนี้ 

๑. สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป  ขอแสดงคว ามยิน ดี  ศาสตราจารย กิ ต ติ คุณ                   

ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี 

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ขอแสดงความยินดี  นายวี ระ  โ รจนพจนรัตน           

ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

๓. ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจําป 

๒๕๕๗ ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภทกลุมเยาวชน กลองยาวเอกทันต ของนักศึกษาคณะศิลปศึกษา      

ซ่ึงควบคุมโดยอาจารยเกษม  ทองอราม วันท่ี ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร          

(ไทย-ญี่ปุน)  



๔ 

 

๔.  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๗ วันท่ี ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๗  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๕.  การสัมมนาวิชาการและนิทรรศการทางดุริยางคศิลปไทย หัวขอเรื่องเพลงดนตรี    

ละครเวที ของ ฯพณฯ พลตรีหลวง วิจิตรวาทการ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงละครแหงชาติ 

๖.  นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน ในการจัดทําและพัฒนาขอมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ                     

ในวันท่ี  ๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

๗. การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน กบิลพัท ในโครงการสืบสานสัมพันธนาฏศิลปโขน     

ครั้งท่ี ๑๓ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช รวมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สนับสนุนโดยผูวาราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศาลา

ประชาคมโรงละคร องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช    

๘. นิทรรศการศิลปกรรม ชุดทวงทํานองแหงถอยคํา “The Melody of The Words” 

โดยอาจารยกานตชลี  สุขสําราญ ทุนงานสรางสรรคของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗   

วันท่ี ๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอศิลปมาลัยแมน วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 

๙. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมงาน

แถลงขาว การแสดงโขนพระราชทาน ตอนนาคบาศ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สํานักทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย 

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมกับ

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและองคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม

ของทางภาคเหนือใหกับคณะครูภาควิชานาฏศิลปและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ระหวางวันท่ี ๔-๗ กันยายน 

๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

๑๑. โครงการอบรมถายภาพ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา จัดโดย

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ระหวางวันท่ี ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗        

ณ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ดําเนินการจัดโครงการสรางความสุข คืนรอยยิ้มสู

ประชาชน ครั้งท่ี ๑๓ วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดศรีสุพรรณ โดยการจัดแสดงละครเรื่อง “เจาสุวัตรกับ    

นางบัวคํา” 

๑๓. โครงการดนตรีนาฏศิลปเพ่ือประชาชน ครั้งท่ี ๑๓ โดย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนายายอาม 



๕ 

 

๑๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะ

เกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวังหนา 

๑๕. โครงการพัฒนาเครือขาย ดานศิลปวัฒนธรรมกาวไปสูประเทศอาเซียน กิจกรรม

ถายทอดทารําและดนตรีวัฒนธรรมอีสานใต วันท่ี ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมพิกุลทอง          

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

๑๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมงาน “วันศิลป  พีระศรี” เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน 

๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

๑๗. ผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมรับฟงนโยบายและแสดงความยินดีกับ       

นายวีระ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันจันทรท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุม 

๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม 

๑๘. ศาสตราจารย ดร.อภินันท โปษยานนท ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ออกรายการ    

"ถอดสลักขาว" ทาง ชอง ๑๑  สถานีวิทยุแหงประเทศไทย NBT โดยนํานักศึกษาสาขานาฎศิลปไทยศึกษา     

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไปแสดงนาฎศิลปไทย ชุด "ลําเพลิน " ในรายการครั้งนี้ดวย          

วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุแหงประเทศไทย NBT 

กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ เดือน กันยายน ๒๕๕๗  จํานวน ๕ ครั้ง  ดังนี้ 

๑. การแสดงศิลปวัฒนธรรม Ensemble Thailand in Switzerland โดยวิทยาลัย   

นาฏศิลปจันทบุรี ระหวางวันท่ี ๒๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด 

๒. การแสดงในงานแสดงสินคา Margmar Exibition 2014  โดย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ระหวางวันท่ี ๑- ๔ กันยายน  ๒๕๕๗  ณ ประเทศมาเลเซีย 

๓. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานนานาชาติ IX International Folklore Festival 

“Golden Ring” โดยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ระหวางวันท่ี ๑ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ประเทศสหพันธรัฐ

รัสเซีย 

๔. การแสดงเชิดหุนละคร โดยวิทยาลัยนาฏศิลป รวมกับทางบริษัทนาฏยศาลา         

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เธียเตอร จํากัด ระหวางวันท่ี ๑๑ - ๑๕  กันยายน ๒๕๕๗  ณ ประเทศมาเลเซีย 

๕. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดี  อาจารย และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

รวมงานและแสดงงานเทศกาลประเทศไทย ๒๕๕๗ Songshan Culture and Creative Park นครไทเป       

ประเทศไตหวัน ของสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทเป ไตหวัน ระหวางวันท่ี ๑๒ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗           

ณ ประเทศไตหวัน    

มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 



๖ 

 

  ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

           ขอเท็จจริง 

   ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๕  ราย  ดังนี้ 

๑. นางสุภัทร  กิจเวช    ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๓. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๔. นายวิชิต   เพ็ชรดี    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๕. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย นิติกรปฏิบัติการ 

   มติสภาสถาบัน  อนุญาต 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

   มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และแกไขดังนี้ 

  หนา ๑ บรรทัดท่ี ๑๘ เพ่ิมคําวา “นาย” หนาชื่อกําพล  วันทา 

  หนา ๒๖ บรรทัดท่ี ๑๓ ตัดคําวา “สะสม” ออก 

  หนา ๒๖ บรรทัดท่ี ๑๗ ใหเพ่ิมวงเล็บปด หลังคําวา (Proceeding 

  ใหเพ่ิมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน ดังนี้ 

  “การบริหารความเสี่ยงในเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และของสถานศึกษา

ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตองนําเขาสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พิจารณาดวย” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

    ตามท่ีสภาสถาบันไดมอบหมายใหเลขานุการสภาสถาบัน ดําเนินงานตามมติ  การประชุม

สภาสถาบัน  ดังนั้นจึงนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบันครั้งท่ี        

๕/๒๕๕๗ เพ่ือเปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล    

และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม       

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเดินทางมาถึงสถานท่ีประชุม จึงเปนประธานในการประชุมแทน       

นายธงชัย รักปทุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 

  ๔.๑  รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดิน 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยใหปฏิบัติตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการ

สภาสถาบันโดยเครงครัด 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ ๕.๑ การคัดเลือกผูอํานวยการ

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช และขอ ๕.๒ การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประธานให 

นําระเบียบวาระขอ ๕.๓ ถึงขอ ๕.๑๐ และระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ มาพิจารณากอน สวนขอ ๕.๑ และ

ขอ ๕.๒ พิจารณาเปนวาระหลังสุด  

  ๕.๓  การแตงตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

     มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้ง นางกัญญา  ทองม่ัน  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

อางทอง ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ สวนรองอธิการบดีฝายบริหาร ใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปทําหนาท่ีกํากับดูแล และมอบอธิการบดีพิจารณาเรื่องของการพนจากตําแหนงของรองอธิการบดี 
 

  ๕.๔  การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินรายได 

              มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินรายได

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดังนี้ 

   ๑. นางประพิน  อันวาเบค  ผูทรงคุณวุฒิดวนการคลัง 

   ๒. นายนุรักษ  คุณชล    ผูทรงคุณวุฒิดานงบประมาณ 
 

  ๕.๕  แผนปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

              มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแผนปฏิบตัิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาไป

พิจารณา 

  ๕.๖  แผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงาน แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบ แผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงาน แผนปฏิบัติราชการ   

และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  โดยใหนํา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุงตอไป   



๘ 

 

   ๕.๗  ขออนุมัติหลักสูตรการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
   

  ๕.๗.๑   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ) ปรับปรุงตามคํา 

แนะนําจากคุรุสภา 

            ขอเท็จจริง                 

            คุรุสภาไดมีหนังสือ แจงคณะศิลปศึกษา ใหเพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับสมรรถนะ การพัฒนา

หลักสูตรรวมกับสถานศึกษา และการจัดทําโครงงานทางวิชาการ โดยควรปรากฏอยูในวิชาการฝกประสบการณ

วิชาชีพระหวางเรียน โดยใหแกไขภายใน ๓๐ วัน และตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิต           

พัฒนศิลป  

   คณะศิลปศึกษา ไดพิจารณาแลววาสมรรถนะดังกลาว ปรากฏอยูในหลักสูตรแลวในราย

วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนั้นเม่ือไดรับคําแนะนําจากคุรุสภา จึงปรับแกโดย

นําสมรรถนะดังกลาว บรรจุในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียนเปนท่ีเรียบรอยแลวท้ังนี้ ไดนําเสนอ

ความเห็นชอบจากสภาวิชาการเปนท่ีเรียบรอยแลว ในการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี               

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

              มติสภาสถาบัน  เห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๕) ท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําจากคุรุสภา  และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป  

     ๕.๗.๒  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ) 

              ขอเท็จจริง    

               คณะศิลปศึกษา ไดดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ป            

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรอบมาตรฐานคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เพ่ือใหไดรับการรับรองจากคุรุสภาและเปดรับนักศึกษาไดในปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยไดผานข้ันตอนการประชุม

คณะกรรมการ และผูท่ีเก่ียวของ ตลอดจนไดรับการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย ผูใชบัณฑิต              

ผูมีสวนไดสวนเสีย เปนท่ีเรียบรอยตามข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร  ท้ังนี้ ไดนําเสนอความเห็นชอบจาก            

สภาวิชาการเปนท่ีเรียบรอยแลว ในการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗       

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๕ ป จํานวน ๔ สาขา คือ 

   ๑. สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

   ๒. สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา 

   ๓. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 

   ๔. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 

โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรบัปรุง และ

มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป 
     



๙ 

 

  ๕.๘  ขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

            มติสภาสถาบัน  ใหถอนเรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ออกไปกอน 
    

 ๕.๙  แกไขขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

        ขอเท็จจริง                 

        ตามท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปรับปรุง

แกไข ขอบังคับวาดวยการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย และขอบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวของ ในคราวประชุมครั้งท่ี             

๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการไดดําเนินการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว  

        มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการสรรหา

ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ....  และตอไปใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการวิทยาลัย ตามท่ีได
แสดงวิสัยทัศนไวกับสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
   

๕.๑๐  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  
 

  เรื่องท่ี ๑ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                    ๑) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน ๑ ราย 

       มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้ง คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของนางเพชร  คําแหง  

ประกอบดวย 

  ๑) นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์     ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

       ๒) นายถวิล  เนตรวงษ     กรรมการ 

                         ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๑     

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นางยุพดี  จันทรคง    กรรมการ 

                         ครูชํานาญการพิเศษ คุณวุฒิการศึกษาบัณฑิต  

                         (ภูมิศาสตร) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ     
  



๑๐ 

 

                                         ๒) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จํานวน ๑ ราย 

       มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้ง คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  ของนายสรายทุธ  

จันทรสมบัติ  ประกอบดวย 

  ๑) นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์     ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

       ๒) นายถวิล  เนตรวงษ     กรรมการ 

                         ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๑     

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นางภัสรา  จันโทมุข    กรรมการ 

                         ครูชํานาญการพิเศษ คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ),  

                         การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการศึกษานอกระบบ) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   
 

  ๓) กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย  จํานวน ๒ ราย 

      มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้ง คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  รายท่ี ๑ นางสุดยินดี  

วังลังกา  ประกอบดวย  

  ๑) นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์     ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

       ๒) นายถวิล  เนตรวงษ     กรรมการ 

                         ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๑       

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นางทัศนีย  ศิวบวรวัฒนา   กรรมการ 

                         ครูชาํนาญการพิเศษ คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ละคร) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดี

       ศึกษา)  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ     
 

และรายท่ี ๒  นายอนันตชัย  ไชยศรีหา ประกอบดวย 

    ๑) นางธีรารัตน  ลีลาเลิศสุระกุล     ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

       ๒) นายสมหวัง  พันธะลี     กรรมการ 



๑๑ 

 

                         ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ๑       

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นายเอกชัย  ทองขาว              กรรมการ 

                         ครูชํานาญการพิเศษ คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลปไทย)  

         วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด     

  เรื่องท่ี ๒  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครู

ชํานาญการพิเศษ 

  ๑) กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย(โขน) จํานวน ๖ ราย  

  รายท่ี ๑ นายวิธาร  จันทรา   

   มติสภาสถาบัน   เห็นชอบและอนุมัติให นายวิธาร  จันทรา  เลื่อนเปนวิทยฐานะครู

ชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  

  รายท่ี ๒ นายวราวุธ  ศิลาพันธุ   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนายวราวุธ  ศิลาพันธุ เลื่อนเปนวิทยฐานะ

ครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖  

  รายท่ี ๓ นายสมชาย  สวัสดี   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนายสมชาย  สวัสดี เลื่อนเปน  วิทยฐานะครู

ชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕  
 

  รายท่ี ๔ นายรักชาติ  ตุงคะบูรณะ   

    มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติให นายรักชาติ  ตุงคะบูรณะ เลื่อนเปนวิทยฐานะครู

ชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๕  

  รายท่ี ๕ นายวรกฤต  เพ็งสุข   

     มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหนายวรกฤต  เพ็งสุข  เลื่อนเปน วิทยฐานะ

ครูชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  
 

  รายท่ี ๖ นายเรืองชัย  นากลาง 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหนายเรืองชัย  นากลาง  ปรับปรุงภายในเวลา ๖ เดือน 

ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  



๑๒ 

 
 

  ๒) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน ๒ ราย  

  รายท่ี ๑ นายประสิทธิ์  ผลพฤกษา   

   มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นายประสิทธิ์  ผลพฤกษา  เลื่อนเปนวิทยฐานะครู

ชํานาญการพิเศษ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

  รายท่ี ๒ นายสมศักดิ์  ชยันโต   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหนายสมศักดิ์  ชยันโต ปรับปรุงภายในเวลา ๖ เดือน 

ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  ๓) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๓ ราย  

   รายท่ี ๑ นางทิพวรรณ  ศรีพินิจ   

     มติสภาสถาบัน เห็นชอบใหนางทิพวรรณ  ศรีพินิจ ปรับปรุงภายในเวลา ๖ เดือน 

ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  

  รายท่ี ๒ นายสมหวัง  ปานสะอาด   

     มติสภาสถาบัน เห็นชอบใหนายสมหวัง  ปานสะอาด ปรับปรุงภายในเวลา ๖ เดือน 

ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  
 

  รายท่ี ๓ นางสุพรรณ  ชุมชวย   

   มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติให นางสุพรรณ  ชุมชวย  เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ  

  เรื่องท่ี ๓  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  

ซ่ึงเปนผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนงครู จํานวน ๒ ราย 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดผานการประเมินการ

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม จากตําแหนงครูผูชวยเปนตําแหนงครู จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

  ๑. นายชัยมงคล  ศรีปตเนตร  ตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงเลขท่ี ๘๐๒ วิทยาลัยนาฏศิลป

รอยเอ็ด บรรจุเขารับราชการตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

  ๒. นางศลิษา  วงศคําปน  ตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงเลขท่ี ๕๙๙ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม        

บรรจุเขารับราชการตั้งแตวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

   



๑๓ 

 

   มติสภาสถาบัน เห็นชอบและอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จํานวน ๒ ราย ดังนี้  

 ๑. นายชัยมงคล   ศรีปตเนตร ตําแหนง ครูผูชวย  ใหดํารงตําแหนง ครู  ในตําแหนงเลขท่ี   

และหนวยงานเดิม  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. นางศลิษา  วงศคําปน ตําแหนง ครูผูชวย  ใหดํารงตําแหนง ครู  ในตําแหนงเลขท่ี     และ

หนวยงานเดิม  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

  เรื่องท่ี ๔ การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหใชบัญชีผูสอบแขงขันได จากกรมศิลปากร 

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน  เลขท่ีตําแหนง ๑๗๓  วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
 

  เรื่องท่ี ๕   การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  

 มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติให 

   ๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ นางอัมพิกา  

เอ่ียมจรูญ 

๒. หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามขอ ๑ สละสิทธิ์ไม

ประสงคจะบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันได ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียก

ผูสอบแขงขันไดในลําดับตอไป แทน 

  เรื่องท่ี ๖  เรื่องรายงานการดําเนินการทางวินัยของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

   มติสภาสถาบัน  ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริงอีก

ครั้งหนึ่ง โดยมอบพลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ เปนหัวหนาคณะสืบสวนหาขอเท็จจริง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑  ขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป (เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๓ ) เพ่ือจายคืนคาปรับตามมติ ครม.  

   มติสภาสถาบัน อนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๓) จํานวนเงิน ๑๙๓,๐๓๙ บาท (หนึง่แสนเกาหม่ืนสามพันสามสิบเกาบาทถวน) เพ่ือจายคืนคาปรับ 

ตามมติ ครม. ใหแก หจก. นครศิริวฒันา  



๑๔ 

 
 

    ๖.๒ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ชี้แจงวา ตามปฏิทินการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๗/๒๕๕๗ กําหนดวันอังคารท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   

  ๕.๑  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแตงตั้งนายอํานวย  นวลอนงค เปนผูอํานวยการ

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป 
 

  ๕.๒  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแตงตั้งนายสุรพล  ยงคเจาะ เปนผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป 

 

เลิกประชุม  เวลา ๑๗.๕๐ น. 

 

 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


