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สรุปมติท่ีประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นางสุรีรัตน  วงศเสง่ียม  ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๓. นางศิริพร  กิจเก้ือกูล   เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๔. นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

      สํานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา 

      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      กรรมการ 

 ๕. นางสุนิสา  จิตรพันธ   รองอธิบดีกรมศิลปากร  แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๗. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๘. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

        ๙. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลนิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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 ๑๓. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

 ๑๗. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 

 ๑๘. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๙. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๐. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๑. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๒. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๓. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๔. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายธงชัย  รักปทุม     อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๒. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายโอภาส  เขียววชิัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายศุภชัย  สุกขีโชต ิ  กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญญา  ทองม่ัน   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 



๓ 
 

 ๓. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 

 ๔. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย  นิติกร ปฏิบัติการ 
   

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๔๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีภารกิจยังเดิน 

ทางมาไมถึงท่ีประชุม และนายธงชัย รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เดินทางไปตางประเทศ  

ท่ีประชุมจึงมอบหมายใหนายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการ 

ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 
 

  ๑.๒  เรื่องท่ีอธิการแจงท่ีประชุมทราบ 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ กิจกรรมสําคัญประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ ประธานในการประชุม  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา นายจักรพรรดิ  วะทา มีเรื่องท่ี

จะแจงใหท่ีประชุมทราบ จึงขอเชิญนายจักรพรรดิ  วะทา แจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบ 

  นายจักรพรรดิ  วะทา  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา   เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในป ๒๕๕๘ สํานักงานเลขาธิการ 

คุรสุภา กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. 

ในฐานะหนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ไดขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลสมเด็จเจาฟามหา

จักรี (Princess Maha Chakri Award) รางวัลเกียรติยศแหงความเปนครูท่ียิ่งใหญ ครั้งแรกท่ีจัดข้ึนในระดับ

เอเซียตะวันออกเฉียงใตรวมกันท้ัง ๑๑ ประเทศ ซ่ึงเกิดจากความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดานการศึกษาแกประชาชนชาว

ไทยตลอดมา 

  รางวัลนี้ถือเปนรางวัลสูงสุดแกชีวิตครู โดยกระบวนการคัดเลือกในสวนของประเทศไทยเสนอ

ชื่อได ๓ ชองทาง คือ ๑) ศิษยเกาอายุไมต่ํากวา ๒๕ ป เปนผูเสนอ  ๒) สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และ ๓) สมาคม มูลนิธิ องคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีภารกิจ

สงเสริมการเรียนรู เสนอไดองคกรละ ๑ คน เสนอชื่อไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัด หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเขต ๑ ท่ัวประเทศ จากนั้นคณะกรรมการจังหวัดจะดําเนินการคัดเลือกครูในสัดสวนของแตละจังหวัด

กอนสงรายชื่อใหคณะกรรมการสวนกลางพิจารณา 
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  นอกจากนี้ยังมีชองทางใหองคกรระดับชาติท่ีเคยจัดมอบรางวัลอยางเปนระบบ ติดตอกันไม

นอยกวา ๓ ป สามารถเสนอชื่อครูไปยังคณะกรรมการสวนกลาง องคกรละ ๑ คน ไดโดยตรง ซ่ึงครูท่ีผานการ

คัดเลือกระดับจังหวัดจะไดรับรางวัล “ครูขวัญศิษย”  สวนครูท่ีผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสวนกลาง 

จะไดรับรางวัล “ย่ิงคุณ”  และครูท่ีผานการคัดกรองเชิงลึกจะไดรับรางวัล “คุณากร” กอนท่ีคณะกรรมการ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีจะพิจารณาตัดสินครูผูสมควรไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรีเพียงคน

เดียว เพ่ือรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี ๒ ตุลาคม 

๒๕๕๘ ในวโรกาสท่ีทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

  รางวัลเจาฟามหาจักรีดังกลาว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีครู ท่ีหลากหลายทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม บางคนไดรับเลือกเปนศิลปนแหงชาติ นับวามีคุณูปการมากมายในทางการศึกษา ท้ังวิทยาลัย

นาฏศิลป และวิทยาลัยชางศิลป นาจะมีครูท่ีเปนแบบอยางได ดังนั้น ศิษยเกา หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ควรพิจารณาจัดสงรายชื่อครูเพ่ือเขารับการพิจารณารับรางวัลเจาฟามหาจักรีตอไป 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

๑.๒.๑ กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

  ขอเท็จจริง 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคัญใน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังตอไปนี้ 

๑. งาน River Festival 2014 สายน้ําแหงวัฒนธรรม ครั้งแรก...กับเทศกาล

วัฒนธรรมรวมสมัยบนโคงน้ําเจาพระยาท่ียาวท่ีสุดโดยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป รวมแสดงในงานครั้งนี้ดวยระหวาง วันท่ี ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ๖ ทาน้ํา ๖ อารมณ 

๒.พิธีเปดงานเทศกาลหุนโลกกรุงเทพฯ 2014(Harmony World Puppet Carnival 

Bangkok 2014) นายวีระ โรจนพจนรัตน รฐัมนตรีวาการกระทรวงวฒันธรรม เปนประธานเปดงาน 

โดยผูบริหาร ผูอํานวยการ และเจาหนาท่ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเขารวมในพิธีเปด พรอมท้ังนักเรียน 

นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทําการแสดงในครั้งนี้ดวยเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มณฑลทอง

สนามหลวง 

๓. งานเทศกาลหุนโลกกรุงเทพฯ 2014(Harmony World Puppet Carnival 

Bangkok 2014) ระหวางวันท่ี ๒ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงละครวังหนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๔. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ รองอธิการบดี และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวม

ในพิธีเปดงาน"มหกรรมดนตรี วิถีไทย วิถีแหงความสุข" โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย(ททท.)ไดกําหนด

แผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือฟนฟู ความเชื่อม่ันของนักทองเท่ียวภายใตแนวคิด "ทองเท่ียว วิถีไทย" ในวันท่ี 

๓๑ ตุลาคม ถึง วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยทองเท่ียวอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕. การอบรมสัมมนาทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม สูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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สนองนโยบาย ๑ ชวย ๙ (สมศ.)งานประกันคุณภาพ  โดยนายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป เปนประธานในพิธี ระหวางวันท่ี ๔- ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 

๖. การแสดงพิธีปดการแขงขันกีฬามหกรรมกีฬาทองถ่ินแหงประเทศไทย "ไทคัพ 

ครั้งท่ี ๑๓" โดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗               

ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ 

๗ . นายวีระ โรจนพจนรัตน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมพรอมดวย          

นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและผูบริหาร กระทรวงวัฒนธรรม รวมบันทึกเทป

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันท่ี ๕ ธันวาคมวันท่ี ๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศนชอง ๙ 

    ๘. งานแสดงนาฏศิลปไทยพิธีเลี้ยงรับรองการประชุมสมัชชาใหญสามัญสมาคม

คณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗ (ANOC General Assembly 2014) วันท่ี ๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

๙ .  งานแสดงนาฏศิลป ไทยพิธี เปดการประชุมสมัชชาใหญสา มัญสมาคม

คณะกรรมการโอลิมปกแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗ (ANOC General Assembly 2014) โดย                   

วิทยาลัยนาฏศิลป วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๑๐. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รวมงานแถลงขาว

กับกรมประชาสัมพันธและสถาบันพระปกเกลา  "โครงการจัดกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส 

๑๒๐ ป แหงวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกลาเจาอยูหัว"  

วันพุธท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารรําไพพรรณี พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

           กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จํานวน ๖ ครั้ง   

ดังนี้ 

  ๑. วิทยาลัยนาฏศิลป โดย นายจุลชาติ อรัณยะนาค และนายพัฒนพงษ อรัณยะนาค  พรอม

คณะ รวมแสดงโขน งานแสดงพิธีปดเทศกาล SEA ArtFest2014 (เทศกาลศิลปะนานาชาติจากภาคพ้ืนเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต ๒๕๕๗) วันท่ี  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ  Proud Archivist กรุงลอนดอน 

  ๒. วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด โดย นายโยธิน พลเขต พรอมคณะ เดินทางไปนําเสนองานวิจัย 

เรื่องการเปาแคน ระหวางวันท่ี  ๔-๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงโซล ประเทศเกหลีใต  

  ๓. วิทยาลัยนาฏศิลป โดย นางสาวนพวดี ไชยรัตน พรอมคณะ เดินทางไปเผยแพรการแสดง 

โขนและนาฏศิลปไทย เนื่องในงาน “ฉลองครบรอบความสัมพันธ ๒๕ ป ไทย-ภูฎาน ระหวางวันท่ี ๑๓-๑๖  

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ประเทศภูฎาน  

  ๔. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี โดย นางสาวพนิดา บุญทองขาว พรอมคณะเดินทางไปแสดง 

ในงานลอยกระทง ระหวางวันท่ี ๔-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย  



๖ 
 

  ๕. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม โดย นางพรพิมล ยี่ตันสี พรอมคณะ เดินทางตามโครงการ 

พัฒนาความรวมมือและเชื่อมโยงดานศิลปวัฒนธรรมระหวางกลุมประเทศอาเซียน ระหวางวันท่ี  ๑- ๓  

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

  ๖. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ นางธีรารัตน ลีลาเลิศสุระกุล และคณะ เดินทางเขารวมงาน  

The Japanese Matsuri Festival ครั้งท่ี ๒๒  ระหวางวันท่ี ๖ - ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๗  ณ เมืองนาริตะ  

จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุน 

        มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๑.๓ เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเดินทางมาถึงสถานท่ีประชุม จึงเปน

ประธานการประชุมแทนนายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

  ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

   ขอเท็จจริง 

   ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๒  ราย  ดังนี้ 

๑) นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ 

๒) นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย นิติกร ปฏิบัติการ 

   มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 

   มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 

๗/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๒๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 

  กอนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ 

และขอเสนอแนะของสภาสถาบัน  ประธานใหนําระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ ๗.๑ การคัดเลือก

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง และขอ ๗.๒ การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 

ข้ึนมาพิจารณากอน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

  ๗.๑  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแตงตั้ง นายวิรัช  กอสันติมุกขัง เปนผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป 
 



๗ 
 

  ๗.๒  การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุร ี

มติสภาสถาบัน  มอบหมายใหกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน 

เปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุร ีประกอบดวย 

  ๑. นายธงชัย  รักปทุม 

  ๒. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน 

  ๓. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

  ขอเท็จจริง 

  ตามท่ีสภาสถาบันไดมอบหมายใหเลขานุการสภาสถาบัน ดําเนินงานตามมติ  การประชุมสภา

สถาบัน  ดังนั้นจึงนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบันครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 

เพ่ือเปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนา

สถาบันอยางยั่งยืน  

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ การเสนอแนะขอคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบันในการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป 

  ขอเท็จจริง 

     ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาตรา ๑๗ ขอ (๑๓) สภาสถาบันมีอํานาจหนาท่ี

ควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของสถาบันและโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาท่ีใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะในกิจการ

ของสถาบันฯ ดังนั้นทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงขอใหกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหขอเสนอแนะ

และขอคิดเห็นในการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  จากบทความการศึกษาของหนังสือพิมพเดลินิวส 

ฉบับวันอังคารท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หัวขอดังตอไปนี้ 

   ๑.๑ ทําอยางไร? ...ถึงจะทําใหคนในชาติเกิดคานิยมไทย 

   ๑.๒ ชาวพลศึกษาเฮเพ่ิมชั่วโมงเรียน ยช. 

   มติสภาสถาบัน  มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปรึกษาและขอความรวมมือกับ

กระทรวงวัฒนธรรม  ในวางแนวนโยบายในการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและในเรื่องของ

ศิลปวัฒนธรรม 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องสืบเนื่อง 

  การใหทุนการศึกษาและยกเวนคาบํารุงการศึกษาแกนักศึกษาโครงการพิเศษ 

มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้ 

  ๑. เห็นชอบหลักเกณฑการใหทุนการศึกษา 



๘ 
 

  ๒. อนุมัติยกเวนคาบํารุงการศึกษาโครงการพิเศษ ตามรางประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      เรื่อง การใหทุนการศึกษาและยกเวนคาบํารุงการศึกษาแกนักศึกษาโครงการพิเศษ 

  ๓. อนุมัติแผนการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ประเภทเรียนดี ความสามารถทางศิลปะดีเดน 

      และสาขาขาดแคลน (คีตศิลปไทย) ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑๗๕ คน จากแผนการ

      รับนักศึกษาจํานวน ๑,๐๔๐ คน ทุกชั้นป ๗๖๐ คน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเพ่ือทราบ 

  รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินทุนวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ขอเท็จจริง 

  คณะกรรมการบรหิารงานวิจัยและสรางสรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไดพิจารณา

อนุมัติการจายเงินทุนและทุนสรางสรรค รวมท้ังสิ้นจํานวน ๕๒ เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

   - งานวิจัย เบิกจายจากงบรายจายอ่ืน : คาใชจายในการวิจัยการศึกษาดาน

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๒๕ ทุน รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑,๗๔๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสองรอย

บาทถวน) 

   - งานสรางสรรค เบิกจายจากงบเงินอุดหนุน : คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาผลงานสรางสรรคประดิษฐคิดคนทางศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๒๗ ทุน รวมเปนเงินทุนท้ังสิ้น ๑,๘๙๐,๐๐๐ 

บาท (หนึ่งลานแปดแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

   มติสภาสถาบัน   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

  ๗.๓ รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน   

และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยคาบํารุง

การศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 
 

  ๗.๔ รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

และรองศาสตราจารย กรณีพิเศษ พ.ศ. .... 

   มติสภาสถาบัน  ใหถอนรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยหลักเกณฑ 

และวิธีการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย กรณีพิเศษ พ.ศ. .... ออกไปกอน ใหนําไปปรับปรุงแลวนําเขาสภา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณาใหม   
 



๙ 
 

  ๗.๕  รางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. .... 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรางขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการกําหนด

ตําแหนงและการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. .... และให

ดําเนินการในเรื่องของเงินตอไป 
 

  ๗.๖  การเปด – ปด ภาคการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ขอเท็จจริง 

  ตามท่ีปการศึกษา ๒๕๕๗ สถาบันไดสํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาในสังกัด เรื่อง 

กําหนดการเปด – ปด สถานศึกษาตามการเปด – ปด ภาคการศึกษาของอาเซียน และนําผลการสํารวจและ

ขอเสนอแนะเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของสถานศึกษา 

โดยเปด – ปด สถานศึกษาคงเดิม คือ 

  การจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐานวิชาชีพและอาชีวศึกษา เปดตามกระทรวงศึกษาธิการ 

  -  ภาคเรียนท่ี ๑ เปดการศึกษา ระหวางวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

  -  ภาคเรียนท่ี ๒ เปดการศึกษาระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

  -  ภาคการศึกษาท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

  -  ภาคการศึกษาท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

  สําหรับในปการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดประชุมผูบริหารและผูบริหาร

สถานศึกษา ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบใหเปดการศึกษาแบบเดิม เพ่ือใหสัมพันธ

กับการเปดปดของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนื่องจากผูสอนในวิทยาลัยสอนท้ังพ้ืนฐานวิชาชีพและอุดมศึกษา การ

ใหผูสอนรวมกันทําใหผูสอนไมมีเวลาพัก การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาตองใชรวมกันท้ังนักเรียน นักศึกษา 

และคณะศิลปศึกษาตองการใหนักศึกษาปท่ี ๕ ฝกประสบการณวิชาชีพครูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเปด

เรี ยนคง เดิม  และควร เปลี่ ยนแปลงกําหนดการเปด  – ปด เ ม่ือการศึกษาระดับ ข้ัน พ้ืนฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลง จึงกําหนดเปด – ปด ภาคการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 

  การจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐานวิชาชีพและอาชีวศึกษา เปดตามกระทรวงศึกษาธิการ 

  -  ภาคเรียนท่ี ๑ เปดการศึกษา ระหวางวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  -  ภาคเรียนท่ี ๒ เปดการศึกษาระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

  -  ภาคการศึกษาท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



๑๐ 
 

  -  ภาคการศึกษาท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการเปด – ปด ภาคการศึกษา ๒๕๕๘ ตามท่ีสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปเสนอ 
 

  ๗.๗  แผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ขอเท็จจริง 

  ตามท่ีฝายวิชาการรวมกับคณะ ๓ คณะ จัดทําแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 

๒๕๕๘ โดยใหวิทยาลัยหองเรียนเครือขายของคณะสงแผนการรับเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการคณะ 

จากนั้นไดนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก

นักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และประชุมผูบริหารและคณะศิลปศึกษา 

เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 

  คณะศิลปวิจิตร ๑๒๕ คน คณะศิลปนาฏดุริยางค ๖๐ คน คณะศิลปศึกษา ๑๙๐ คน จํานวนแผน

รับนกัศึกษาชั้นปท่ี ๑ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (๔ ป) ๑๘๕ คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) ๑๙๐ คน  

รวม ๓๗๕ คน 

  วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลับชางศิลปทุกแหง ซ่ึงเปนหองเรียนเครือขายท้ังในสวนกลางและ

สวนภูมิภาครับนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (๔ ป) ๑๔๕ คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป)  

๕๒๐ คน รวม ๖๖๕ คน 

  รวมนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ท้ังสิ้น ๑,๐๔๐ คน 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแผนการรบันกัศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ ตามท่ีสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ 
 

  ๗.๘ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

  ขอเท็จจริง  

  ตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล กําหนดจัดประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังตอนี้   

  เรื่องท่ี ๑  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะครู

ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๖ กลุม 

  ๑. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(แนะแนวการศึกษา) จํานวน ๑ ราย 

  อนุมัติ ๑ ราย  



๑๑ 
 

  นางสาววันดี  โชติพานิช   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหเลื่อน นางสาววันดี  โชติพานิช   เปนวิทย

ฐานะครูชํานาญการพิเศษ   ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

  ๒. กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย (โขน) จาํนวน ๒ ราย 

            อนุมัติ ๑ ราย ไมอนุมัติ ๑ ราย 

  ๑) นายสัจจะ  ภูแพงสุทธิ์   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหเลื่อน นายสัจจะ  ภูแพงสุทธิ์  ตําแหนงครู  

วิทยฐานะครูชํานาญการ  เลขท่ีตําแหนง ๔๑๐  วิทยาลัยนาฏศิลป  เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

ตามมตคิณะกรรมการประเมินผลงานฯ  ในเลขท่ีตําแหนงและหนวยงานเดิม   ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑๘ ตุลาคม 

๒๕๕๗   

  ๒) นายอนันตชัย  ไชยศรีหา   

  มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติใหเลื่อนนายอนันตชัย  ไชยศรหีา ตําแหนงครู  วิทยฐานะครู

ชํานาญการ เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ   

  ๓.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๑ ราย 

ใหปรับปรุง ๑ ราย 

  นางเพชร  คําแหง   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบให นางเพชร  คําแหง ปรับปรุงผลงานภายในเวลา ๖ 

เดือน  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ๔. กลุมวิชาชีพเฉพาะคีตศิลปไทย จํานวน ๓ ราย  ใหปรับปรุง ๓ ราย 

  ๑) นางมุกดา  โตพูล   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบให นางมุกดา  โตพูล  ตําแหนงครู ปรับปรุงผลงานภายใน

เวลา ๖ เดือน  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ๒) นางขวัญชนก  พุมระชัฏร   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบให นางขวัญชนก  พุมระชัฏร  ปรับปรุงผลงานภายในเวลา 

๖ เดือน  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ๓) นางภรภัทธ  กุลศรี   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบให นางภรภัทธ  กุลศรี  ปรับปรุงผลงานภายในเวลา  

๖ เดือน  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 



๑๒ 
 

  ๕. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน ๖ ราย อนุมัติ ๑ ราย ใหปรับปรุง ๑ ราย  

 ไมอนุมัติ ๔ ราย  

  ๑) นางสาวคองศิลป  อุนนอย   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหเลื่อน นางสาวคองศิลป  อุนนอย  ตําแหนง

ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ  เลขท่ีตําแหนง ๗๘๙  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  เลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญ

การพิเศษ   ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖   
 

  ๒) นายบุญชอบ  ภูประดิษฐ   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบให นายบุญชอบ  ภูประดิษฐ  ปรับปรุงผลงานภายในเวลา 

๖ เดือน  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
 

  ๓) นางสาวทิติภา  กรองใจ   

   มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติใหเลื่อน นางสาวทิติภา  กรองใจ  ตําแหนงครู  วิทยฐานะ

ครูชํานาญการ   เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ๔) นางเกษร  กลีบมาลัย   

   มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติใหเลื่อน  นางเกษร  กลีบมาลัย  ตําแหนงครู  วิทยฐานะ

ครูชํานาญการ   เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
 

  ๕) นายอาณัติ  วงศจําปา   

   มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติใหเลื่อนนายอาณัติ  วงศจําปา  ตําแหนงครู  วิทยฐานะครู

ชํานาญการ  เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

 ๖) นางสาวขนิษฐา  พงศเพ็ชร   

   มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติใหเลื่อนนางสาวขนิษฐา  พงศเพ็ชร  ตําแหนงครู   

วิทยฐานะครูชํานาญการ   เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
 

  ๖. กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย(ละคร) จํานวน ๗ ราย อนุมัติ ๒ ราย  ใหปรับปรุง  

๒ ราย  ไมอนุมัติ ๓ ราย 

  ๑) นางสาวปรียา  ศุภกิจ   



๑๓ 
 

มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหเลื่อนนางสาวปรียา  ศุภกิจ  ตําแหนงครู  วิทยฐานะครู

ชํานาญการ  เลขท่ีตําแหนง ๗๑๕  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตาม

มตคิณะกรรมการประเมินผลงานฯ  ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕   

  ๒) นางเปรมใจ  เพ็งสุข   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหเลื่อนนางเปรมใจ  เพ็งสุข  ตําแหนงครู  วิทย

ฐานะครูชํานาญการ  เลขท่ีตําแหนง ๒๗๐  วิทยาลัยนาฏศิลป  เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตามมติ

คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ท้ังนี้ไมกอนวันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖   

  ๓) นางดารณี  จันทมิไชย   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหนางดารณี  จันทมิไชย ปรับปรุงผลภายในเวลา ๖ เดือน  

ตามมตคิณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ๔) นางโสภา  ชายเกตุ   

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหนางโสภา  ชายเกตุ   ปรับปรงุผลภายในเวลา ๖ เดือน  

ตามมตคิณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ๕) นางศิริเพ็ญ  แกวดี   

   มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติใหเลื่อนนางศิริเพ็ญ  แกวดี  ตําแหนงครู วิทยฐานะครู

ชํานาญการ  เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตามมตคิณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ๖) นางสาวพนิตนาฏ  รติวรพงศ   

   มติสภาสถาบัน   ไมอนุมัติใหเลื่อนนางสาวพนิตนาฏ  รติวรพงศ  ตําแหนงครู   

วิทยฐานะครูชํานาญการ   เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ๗) นางสุดยินดี  วังลังกา   

   มติสภาสถาบัน  ไมอนุมัติใหเลื่อนนางสุดยินดี  วังลังกา  ตําแหนงครู  วิทยฐานะครู

ชํานาญการ  เปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  ตามมตคิณะกรรมการประเมินผลงานฯ   

  เรื่องท่ี ๒ การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเปนวิทยฐานะ

ผูอํานวยการเช่ียวชาญสายงานบริหารสถานศึกษา อนุมัติ ๑ ราย    

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุ มัติ ให เลื่อนนางวาสนา  บุญญาพิทักษ  

ผูอํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ เลขท่ีตําแหนง ๙๘๑  วิทยาลัยนาฏศิลป



๑๔ 
 

นครศรีธรรมราช   เปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ  ท้ังนี้ไมกอน

วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗       

  เรื่องท่ี ๓  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครู ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน ๓ กลุม คือ 

                    ๑. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)  จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดานท่ี ๑ คือ 

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ 

ดานผลการปฏิบัติงาน ของ นางสาวไพรินทร  ชมมะล ิ ตําแหนงคร ู ตําแหนงเลขท่ี ๘๕  วิทยาลัยชางศิลป  

ประกอบดวย 

  ๑) นายบุญพาด  ฆังคะมะโน        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป 

       ๒) นางสาวพวงเพชร  บํารุงพงษ        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ) 

         โรงเรียนพรตพิทยพยัต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒     

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นายปพนพัทธ  ศรีพฤกษชาติ     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ 

                         คุณวุฒิ ศิลปบัณฑิต(ภาพพิมพ) , ครุศาสตรอุตสาหกรรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการ

      อาชีวะและเทคนิคศึกษา) 
 

  ๒. กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม  จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดานท่ี ๑ คือ 

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ 

ดานผลการปฏิบัติงาน ของ  นางสาวมัณทนีย  นาพนัง  ตําแหนงครู  ตําแหนงเลขท่ี ๑๓๗  วิทยาลัยชางศิลป  

ประกอบดวย 

  ๑) นายบุญพาด  ฆังคะมะโน        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป 

       ๒) นางสาวพวงเพชร  บํารุงพงษ        กรรมการ 



๑๕ 
 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ) 

         โรงเรียนพรตพิทยพยัต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒     

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นายเจริญ  วองปรีชากุล     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ 

                         คุณวุฒิ ศิลปบัณฑิต(ประติมากรรรม) , ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) 
 

  ๓. กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย(โขน)  จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดานท่ี ๑ คือ 

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ 

ดานผลการปฏิบัติงาน ของ นายนาวี  สาสงเคราะห  ตําแหนงครู  ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๒๗  วิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรี   ประกอบดวย 

  ๑) นายสุรชาติ  นุกูลธรรม        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

       ๒) นายเฉลิมชัย  ภิรมยรักษ        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย) 

                 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง     

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นายสายัณต  เฉลยฤกษ     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ 

                         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลปไทยศึกษา) 

                         วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี 
 

  เรื่องท่ี ๔  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

จํานวน ๒ กลุม คือ 

             ๑. กลุมวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม  จํานวน ๑ ราย  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดานท่ี ๑ คือ 

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ 



๑๖ 
 

ดานผลการปฏิบัติงาน ของ นางประภา  กลอมมานพ  ตําแหนงคร ู วิทยฐานะครูชํานาญการ  ตําแหนงเลขท่ี 

๑๔๔  วิทยาลัยชางศิลป  ประกอบดวย 

  ๑) นายบุญพาด  ฆังคะมะโน        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป 

       ๒) ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ       กรรมการ 

                         คุณวุฒิ ศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) , ศิลปมหาบัณฑิต(จิตรกรรม) 

        คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป     

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นางสาวพวงเพชร  บํารุงพงษ        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ)  

         โรงเรียนพรตพิทยพยัต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒     
 

  ๒.  กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย  จํานวน ๓ ราย 

๑. นายอํานาจ  กองกล่ินหอม 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดานท่ี ๑ คือ 

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ 

ดานผลการปฏิบัติงาน ของนายอํานาจ  กองกลิ่นหอม  ตําแหนงคร ู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี 

๑๐๐๔ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  ประกอบดวย 

  ๑) นายสุรชาติ  นุกูลธรรม        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

       ๒) นายสมยศ  ปุนสุวรรณ         กรรมการ 

      วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         คุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิต (ดุริยางคศาสตสร)         

                         โรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษฏ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 

          ผูทรงคุณวุฒิ 

  ๓) นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

                         คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)  

         วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป     
 



๑๗ 
 

  ๒. นายพนม  บุญเหลือ     

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดานท่ี ๑ คือ 

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ 

ดานผลการปฏิบัติงานของ นายพนม  บุญเหลือ  ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ  ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๒๙  

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  ประกอบดวย 

  ๑) นายสุรชาติ  นุกูลธรรม        ประธานกรรมการ 

                         ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

       ๒) นายสมยศ  ปุนสุวรรณ         กรรมการ 

      วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         คุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิต (ดุริยางคศาสตสร)         

                         โรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษฏ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 

          ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นายสมภพ  เขียวมณี          กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางคไทย)  

         วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป     

  ๓. นายสมคิด  นารี    

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ดานท่ี ๑ คือ 

ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ 

ดานผลการปฏิบัติงานของนายสมคิด  นารี  ประกอบดวย    

                       ๑) นายสุรชาติ  นุกูลธรรม        ประธานกรรมการ 

                           ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

         ๒) นายสมยศ  ปุนสุวรรณ        กรรมการ 

        วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                           คุณวุฒ ิการศึกษาบัณฑิต (ดุริยางคศาสตสร)         

                           โรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษฏ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ 

            ผูทรงคุณวุฒ ิ

      ๓) นางอรวรรณ  กําเลิศทอง        กรรมการ 

                           วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 



๑๘ 
 

                           คุณวุฒ ิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคไทย) (จะเข)  

           วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป     
 

  เรื่องท่ี  ๕  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตําแหนงและ

อัตราเงินเดือน จํานวน ๑ ราย 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้ 

                    ๑ . ใหยาย นางธัณยพัฒน เยี่ยมสถาน รองผู อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรอง

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  ไปดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา               

วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   

   ๒. ใหตัดโอนตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา และอัตราเงินเดือน ตําแหนงเลขท่ี ๑๐๓๗ 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ไปกําหนดตําแหนงไวท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  และตัดโอนตําแหนงครูและอัตรา

เงินเดือน ตําแหนงเลขท่ี ๘๖๖ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ไปกําหนดตําแหนงไวท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  เปน

สับเปลี่ยนกัน 

  เรื่องท่ี  ๖  การรับโอนขาราชการ  จํานวน  ๒  ราย 

  ดวยขาราชการมีประสงคขอโอนมารับราชการสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน ๒ ราย คือ 

   ๑. นางสาวดวงใจ  โพธิพร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู โรงเรียน       

บานทาไค สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติรับโอนนางดวงใจ  โพธิพร  ตําแหนงครู  

โรงเรียนบานทาไค  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มาดํารงตําแหนงครู  เลขท่ีตําแหนง 

๘๒๒  วิทยาลัยนาฏศิลปะรอยเอ็ด 

๒. นางสาวรินณารักษ  รักษาแกว ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ตําแหนง 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหอศิลป สํานักงานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ                     

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติรับโอนนางสาวรินญารักษ  รักษาแกว  เจา

พนักงานธุรการชํานาญงาน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  หอศิลป  สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรมศิลปากร  

กระทรวงวัฒนธรรม  มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  เลขท่ีตําแหนง ๑๗๓  วิทยาลัยชางศิลป

นครศรีธรรมราช   
 

  เรื่องท่ี ๗   การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน  ๒  ตําแหนง   



๑๙ 
 

                   ดวยวิทยาลัยนาฏศิลป  ประสงคจะขอบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน  ๒  ตําแหนง  คือ 

   ๑. เลขท่ีตําแหนง  ๒๘๕  กลุมวิชาเอก สังคมศึกษา 

   ๒. เลขท่ีตําแหนง  ๓๙๘  กลุมวิชาเอก นาฏศิลปไทย (โขนพระ) 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง  ครูผูชวย  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ดังนี้ 

         ๑.  กลุมวิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน ๑ ราย คือ  

             (๑)  นางสาวจิราพร  เสนานอก  ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๖    

        ๒.  กลุมวิชาเอกนาฏศิลปไทย (โขนพระ)  จํานวน ๑ ราย คือ  

                     (๑)  วาท่ี ร.ต.ปรมัตถ  บุณยศิริ  ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๒    

   หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑. และขอ ๒. รายใดสละสิทธิ์ไม

ประสงค จะบรรจุเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น  ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผูสอบแขงขัน

ไดในลําดับถัดไปแทน 
 

  เรื่องท่ี ๘  การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  

จํานวน ๒ ตําแหนง   

                   ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ประสงคจะขอบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน ๒ ตําแหนง  ดังนี้ 

 ๑. เลขท่ีตําแหนง ๒๔  ฝายบริหารทรัพยสิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี    

 ๒. เลขท่ีตําแหนง ๑๕๖ วิทยาลัยชางศิลป 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัติใหเรียกบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)  

ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  ดังนี้  

         ๑. นางสาวภัทรวดี  จันทะนพ  ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๑    

     ๒. นางสาวพัชรา  ทองชู  ผูสอบแขงขันได  ลําดับท่ี ๒    

    หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑. และขอ ๒. รายใดสละสิทธิ์ไม

ประสงค จะบรรจุเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น  ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเรียกผูสอบแขงขัน

ไดในลําดับถัดไปแทน 
 

  เรื่องท่ี ๙  แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ    

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและอนุมัตินางสาวนปภา  ชูเกียรติ  นักวิชาการเงินและบัญชี



๒๐ 
 

ปฏิบัติการ  เลขท่ีตําแหนง ๒๙  ฝายการเงินและบัญชี  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี   ใหดํารงตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  เลขท่ีตําแหนงและหนวยงานเดิม  ไมกอนวันท่ี  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗  
 

ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่องอ่ืนๆ 
              

  ๘.๑  กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  เลขานุการสภาสถาบันไดแจงใหท่ีประชุมทราบวากําหนดการประชุมสภา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๘.๒  รายงานความคืบหนาในการจัดหาท่ีดินเพ่ือกอตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานความคืบหนาในการจัดหาท่ีดินเพ่ือกอตั้งสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป  โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไปดําเนินการตอไป 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๔๐  น. 

 

     นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 

   

 


