
สรุปมติการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๒. นางสุนิสา  จิตรพันธ   รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๓. นายสุภัทร  จําปาทอง   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      กรรมการ    

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๕. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๖. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นางประพิน  อันวาเบค   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๓. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๔. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๑๕. นางกษมา  ประสงคเจรญิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 



  

  

 ๑๗. นางพีรานุช  รุงศรี   บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย 

      กรรมการ 

๑๘. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๑๙. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กรรมการ 

 ๒. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

 ๓. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๔. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายสมบัติ  แกวสุจริต   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   กรรมการ 
  

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยโพธิพันธ  พานิช ผูชวยอธิการบดี 

 ๔. นายเดน  หวานจริง   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๕. นางสุภัทร  กิจเวช   ผูอํานวยการกองกลาง 

 ๖. นายวัชรินทร  อาวสินธุศิริ  ผูอํานวยกรกองนโยบายและแผน 

 ๗. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 ๘. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย  นิติกรปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๕๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ยังเดินทางมาไมถึง

สถานท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงมอบหมายใหนายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธาน

ในการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 



  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  ไดแจงท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา ไดนําหนังสือวารสารพัฒนศิลป จํานวน 

๒ เลม และภาพถายรวมฉายพระรูปวันพระราชทานปริญญาบัตร  มอบใหแกกรรมการสภาสถาบัน 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๑.๓ เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเดินทางมาถึงสถานท่ีประชุม จึงเปนประธานใน

การประชุม และดําเนินการประชุมตมระเบียบวาระตอไป ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

  ประธาน  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในขณะนี้พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปท่ีขอ

แกไขปรับปรุง ไดนําเขาคณะรัฐมนตรีแลว และไดสงตอไปท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา  ดังนั้น ใหสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเตรียมบุคคลท่ีจะไปชี้แจงกับคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยขอใหเปนบุคคลท่ีรูรายละเอียดในเรื่องของ

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และสามารถตอบคําถามจากคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเปนอยางดี เชน 

รองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดี เปนผูไปชี้แจง 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบและมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป  
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๓.๑  ขออนญุาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

  ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๕ ราย  ดังนี้ 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยโพธิพันธ  พานิช ผูชวยอธิการบดี 

                             ๒. นางสุภัทร  กิจเวช   ผูอํานวยการกองกลาง 

   ๓. นายวัชรินทร อาวสินธุศิร ิ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

   ๔. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

   ๕. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย  นิติกรปฏิบัติการ 

  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องพิจารณารายงานการประชุม  นางประกอบ 

ลาภเกษร  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  ไดแจงท่ีประชุมวา ไดนําหนังสือ บทสารคดีชุด  

“โขน : นาฏกรรมลํ้าคาของไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ซ่ึงจัดพิมพโดยมูลนิธิเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 



รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มอบใหกรรมการสภาสถาบัน คนละ ๑ เลม และมอบใหสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ๒๐ เลม 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชมุสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี  

๕/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 

  ๔.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระดับอุดมศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และใหนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ไป

พิจารณาปรับปรุงตอไป 
 

   

  ๔.๒ รายงานขอรองเรียนการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

  มติสภาสถาบัน  เนื่องจากมีเรื่องรองเรียนถึงนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงใหสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง กรณีการเปดสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเขารับ

ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา          

  ๕.๑  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป และใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรบัปรุงตอไป 
    

  ๕.๒  แผนกลยุทธทางการเงิน (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบและเห็นชอบแผนกลยุทธทางการเงิน (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ  และใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 
 

  ๕.๓  รายงานผลการประเมินแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป                

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๒) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  (รอบ ๙ เดือน) 



  มติสภาสถาบัน   รับทราบรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรงุครั้งท่ี ๒) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  (รอบ ๙ เดือน) 

ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ และใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาดําเนินการ

ปรับปรุงตอไป 
 

  ๕.๔  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารหนวยงาน 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

  มติสภาสถาบัน  มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดทํารางภาระหนาท่ี หลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละตําแหนง  แลวนําเสนอสภาสถาบันในการประชุมครั้งตอไป 
 

  ๕.๕  ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนวินัย 

พนักงานราชการ  พ.ศ. .... 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยวินัย การรักษาวินัย และการ

ดําเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. ....  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ   
   

  ๕.๖  ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

มติสภาสถาบัน  อนุมัติและมอบหมายดังนี้  

  ๑. อนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน 

๕๒,๖๓๑,๖๙๒.๕๐ บาท (หาสิบสองลานหกแสนสามหม่ืนหนึ่งพันหกรอยเกาสิบสองบาทหาสิบสตางค)  ตาม

รายละเอียดในตารางสรุปคําขอใชเงินงบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป  

  ๒. มอบหมายใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อนุมัติแผนการใชเงินรายไดประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๙ ตามกรอบวงเงินท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
    

  ๕.๗  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี 

๖/๒๕๕๘ 

   
   

  เรื่องท่ี ๑   การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย (โขนลิง) จํานวน ๓ ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดาน ท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดาน   ท่ี ๓ ดานผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ จํานวน ๓ ราย ประกอบดวย  ดังนี้ 
     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป    ประธานกรรมการ 



                     ๒. นายวิโรจน  อยูสวัสดิ์       กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

         ขาราชการบํานาญ คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) (โขนลิง)    

         ผูทรงคุณวุฒิ 

  ๓. นายจรูญ  ขาวรุงเรือง       กรรมการ 

                         วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ 

                         คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (โขนลิง) ศึกษาศาสตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา)

      วิทยาลัยนาฏศิลปะ 
 

  เรื่องท่ี  ๒  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะครู

ชํานาญการ กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล จํานวน ๑ ราย 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้ง นายดวงจันทร  บุญล้ํา ใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้ไม

กอนวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินฯ โดยใหแกไขตัวเลขผลการประเมิน

ดานท่ี ๓ ดวย 

    เรื่องท่ี  ๓  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 

๒ กลุม 

  ๑. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาตร จํานวน ๑ ราย  

  มติสภาสถาบัน อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดาน ท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดาน   ท่ี ๓ ดานผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ ของ นายกันภัย  ลายทิพย  ประกอบดวย  ดังนี้ 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง     ประธานกรรมการ 

                     ๒. นางศุภวลัย  พัฒนพงศ       กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นางกนิษฐา  ธรรมขันธ       กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

         โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร-ฟสิกส) 

   

  ๒. กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๒ ราย  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดาน ท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดาน   ท่ี ๓ ดานผลการ



ปฏิบัติงานของขาราชการ  จํานวน ๒ ราย คือนางสาววาสนา รมโพธิ์ และนางสิรีรัศม์ิ  เปยมดนตรี

ประกอบดวย ดังนี้ 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   ประธานกรรมการ 

                     ๒. นางสุนันทา  พันธุกูล        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยนาฏศิลป คุณวุฒิ ครศุาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ดนตรีศึกษา) 

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นางอรวรรณ  กําเลิศทอง       กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

         วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ดุริยางคไทย) 
 

  เรื่องท่ี ๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ 

  ๑. กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๕ ราย 

  รายท่ี ๑ นายนิวัฒน  โตพูล 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติให  นายนิวัฒน  โตพูล ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๓ เดือน  

  รายท่ี ๒ นางสาวสุวรรณา  แกลวเกษตรกรณ 

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให  นางสาวสุวรรณา  แกลวเกษตรกรณ  ปรับปรุงผลงานตาม

ขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๓ เดือน   

  รายท่ี ๓ นายไพโรจน  กองโชค 

    มติสภาสถาบัน อนุมัติให  นายไพโรจน  กองโชค ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๓ เดือน  
 

  รายท่ี ๔ วาท่ีรอยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ 

    มติสภาสถาบัน  อนุมัติให  วาท่ีรอยตรีบงกฎ  เขียนเจรญิปรบัปรุงผลงานตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๓ เดือน   

  รายท่ี ๕ นายกิตติ  อัตถาผล 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติให  นายกิตติ  อัตถาผล ปรับปรุงผลงานตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการประเมินฯ ภายในเวลา ๓ เดือน  

  ๒. กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย (โขน) จาํนวน ๑ ราย  

  นายเรืองชัย  นากลาง 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นายเรืองชัย   นากลาง  เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘  ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ    



   

  เรื่องท่ี ๕   การขอปรับปรุงตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงครู อันดับ คศ.๑ ตําแหนงเลขท่ี ๖๑  คณะ

ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เปนตําแหนงอาจารย  ในตําแหนงเลขท่ีและหนวยงานเดิม  โดยมี

เง่ือนไขเม่ือ นางสาวพิชญา  ดํานิล ผานการพิจารณาปรับเปลี่ยนตําแหนงครู อันดับ คศ. ๑ เปนตําแหนง

อาจารยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดแลว   
   

  เรื่องท่ี ๖   การโอนขาราชการ  จํานวน  ๓  ราย 

  ๑. นางน้ําฝน  ผิวออน ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน          

กลุมโรงละครแหงชาติ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ขอโอนมารับราชการ ณ สํานักงานอธกิารบดี                

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายฤทธิชัย  แกวใหม ตําแหนงครู วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุี มีความประสงคขอโอน            

ไปรับราชการ  ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) เทศบาลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

๓. นางเมธนากานต  ทองศิริ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป                

มีความประสงคขอโอนไปรับราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

  รายท่ี ๑.   นางน้ําฝน  ผิวออน 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติรับโอน นางน้ําฝน  ผิวออน  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมโรง

ละครแหงชาติ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน ตําแหนงเลขท่ี ๒๔  

ฝายบริหารทรัพยสิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   

  รายท่ี ๒.   นายฤทธิชัย  แกวใหม 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นายฤทธิชัย แกวใหม ตําแหนงครู อันดับ คศ. ๑ ตําแหนงเลขท่ี 

๔๘๓ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  โอนไปรบัราชการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย  

  รายท่ี ๓. นางเมธนากานต  ทองศิริ 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหนางเมธนากานต ทองศิริ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

ตําแหนงเลขท่ี ๒๗๓ วิทยาลัยนาฏศิลป โอนไปรับราชการในตําแหนงนักวิชาการศึกษา ๗ ว.   

กองบริการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบางคูรัด  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัด

นนทบุรี   

    เรื่องท่ี ๗   การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทาง การศึกษา ตําแหนง อาจารย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติใหดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย กลุมวิชาเอก ออกแบบตกแตงภายใน  คุณวุฒิ

ปริญญาโท / ปริญญาเอก   



  เรื่องท่ี ๘   การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย  

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติบรรจุผูสอบแขงขันได  ตําแหนงครูผูชวย  กลุมวิชานาฏศิลปไทย 

(โขนพระ) ลําดับท่ี ๓ นายชานนท อนันตสลุง   มาบรรจุเปนขาราชการครู  ตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงเลขท่ี 

๙๑๐ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ๖.๑  การชี้แจงผูรับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขานาฏศิลปสากลศึกษา 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทําหนังสือชี้แจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 
     

  ๖.๒ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดแจงท่ีประชุมวา  กําหนดประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 

๗/๒๕๕๘ กําหนดวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เนื่องจากมีวาระสําคัญ คือการสรรหาผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลป ซ่ึงจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการป 


