
๑ 

 

สรุปมติรายงานการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหนา) 

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

ผูมาประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. นายวิโรจน  ใจอารีรอบ  ผูชวยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๓. นางจินตนา  มีแสงพราว  รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ  

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนเลขาธิการ 

      คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

 ๔. นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 

      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      กรรมการ 

 ๕. นายพีรพน  พิสณุพงศ   รองอธิบดีกรมศิลปากร  แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๗. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

        ๘. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๑. นายสมบัติ  แกวสุจริต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สทุธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๖. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 



๒ 

 

 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๘. นายอํานวย  นวลอนงค  ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

      กรรมการ 

 ๑๙. นางกษมา  ประสงคเจรญิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๒๐. รองศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๑. นางพีรานุช  รุงศรี   บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

      กรรมการ 

 ๒๒. นายธีรภัทร  ทองนิ่ม   ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๒๓. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๔. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ติดราชการ) 

๒. นายธงชัย  รักปทุม   อุปนายกสภาสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๓. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางกัญจนภัทร  สุทธิประภา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๒ ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ    คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

๓. นายเดน  หวานจริง   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

 ๔. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๕. นายเทิดชยั  ศรีบุญไทย  นิติกรปฏิบัติการ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๔๐ น. 

  ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการ

ประชุมและดําเนินกรประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 



๓ 

 

 

๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๒.๑  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 
   ๑. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
   ๒. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย นิติกรปฏิบัติการ 
  มติสภาสถาบัน  อนุญาต 

 

๑.๓.๒  การประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภาในการจัดประชุมสภาสถาบัน 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ  ตอไปการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและ
ขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน   ในเรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน ขอใหรายงานวาอยูในข้ันตอนใด 
หรือดําเนินการไปถึงไหนแลว เพราะบางเรื่องตองใชเวลานาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
   

  ๔.๑ ขอความเห็นชอบรื้อถอนส่ิงปลูกสราง (อาคารเรียน ๑ อาคารเรียน ๒ และลานเสาธง
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบในการรื้อถอน อาคารเรียน ๑ อาคารเรียน ๒ และลาน 
เสาธง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบ          

  ๕.๑  การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ๒๕๕๘ 

จํานวน ๔ หลักสูตร 

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ และใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไป

พิจารณาดําเนินการตอไป 
 

  ๕.๒  การประเมินของคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง 
ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ จากคุรุสภา 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   

  ๖.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  มติสภาสถาบัน   

  ๑. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวย 

  ๑.๑ นายจักรพรรดิ  วะทา  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหา

อธิการบดี 

  ๑.๒ ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  สายทองคํา  ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร เปน

กรรมการ 

  ๑.๓. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และนางกษมา 

ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม เปนกรรมการ 

  ๑.๔. รองศาสตราจารยศุภชัย สุกขีโชติ คณาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปน

กรรมการ 

  ๑.๕. นายโอภาส เขียววิชัย  และนางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู กรรมการสภาสถาบัน

ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ 

  ๒. เห็นชอบรางปฏิทินการดําเนินการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
 

  ๖.๒  รางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทํารางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวา

ดวยการจายเงินคาตอบแทนผูบริหารท่ีเกษียณอายุราชการ และผูบริหารท่ีไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... 

  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดขอถอนวาระการประชุมท่ี ๖.๒  ออกไป 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๖.๓ ขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี ๑ 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี ๑ ป

การศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๖ คน ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดทํา

เอกสารท่ีถูกตองมอบใหเลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป 
 

  ๖.๔  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล      

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 
    

  เรื่องท่ี ๑  การพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

จํานวน ๕ ราย 

  รายท่ี ๑ นายนาวี  สาสงเคราะห คุณวุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย

ศึกษา) ตําแหนงครู เลขท่ีตําแหนง ๑๐๒๗ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ ข้ัน 

๒๕,๒๔๐ บาท ใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รับเรื่องเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗)  



๕ 

 

   มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายนาวี  สาสงเคราะห   มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้ 

ตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗   

    รายท่ี ๒ นายปรวัฒน  คุมบอ คุณวุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทยศึกษา) 

ตําแหนงครู  เลขท่ีตําแหนง ๒๙๕ วิทยาลัยนาฏศิลป รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ ข้ัน ๒๔,๗๕๐ บาท ใหมีวิทย

ฐานะครูชํานาญการ 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รับเรื่องเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

 มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายปรวัฒน  คุมบอ มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้ 

ตั้งแตวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการ 

    รายท่ี ๓ นายโภคภัณฑ  สุขาบูรณ คุณวุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป โขนลิง) 

ตําแหนงครู เลขท่ีตําแหนง ๒๘๖ วิทยาลัยนาฏศิลป รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ ข้ัน ๒๗,๗๑๐ บาท ใหมีวิทย

ฐานะครูชํานาญการ 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รับเรื่องเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติให นายโภคภัณฑ  สุขาบูรณ  มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้ตั้งแต

วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
   

  รายท่ี ๔ วาท่ีรอยตรีภัทรกฤษณ  พุมพิพัฒน คุณวุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(นาฏศิลปไทย) ตําแหนงครู   เลขท่ีตําแหนง ๒๘๖ วิทยาลัยนาฏศิลป รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ ข้ัน ๒๗,๒๑๐ 

บาท ใหมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รับเรื่องเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 มติสภาสถาบัน อนุมัติให วาท่ีรอยตรีภัทรกฤษณ  พุมพิพัฒน มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ท้ังนี้ 

ตั้งแตวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
     

  รายท่ี ๕ นายวัชรา  วากยเงินตรา คุณวุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) 

ตําแหนงครู เลขท่ีตําแหนง ๓๑๑ วิทยาลัยนาฏศิลป รับเงินเดือนอันดับ  คศ. ๑ ข้ัน ๒๔,๗๕๐ บาท ใหมีวิทย

ฐานะครูชํานาญการ 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รับเรื่องเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

  มติสภาสถาบัน อนุมัติให นายวัชรา  วากยเงินตรา  มีวิทยฐานะครูชํานาญการ  

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
 

  เรื่องท่ี ๒  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒ ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 

๔ กลุม  

 

 

 



๖ 

 

  ๑. กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย (ละคร) จํานวน ๓ ราย 

 รายท่ี ๑ นางศุภรัตน  ทองพานิชย  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ  ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดาน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  รายท่ี ๑  

นางศุภรัตน  ทองพานิชย ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   ประธานกรรมการ                     

       ๒. นางนันทวัน  ณ กาฬสินธุ     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  

          คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลปไทย) การศึกษามหาบัณฑิต(เทคโนโลยีทางการ 

       ศึกษา) 

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นางไพเราะ  แสงเปลง       กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

         คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลปไทย) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 
     

    รายท่ี ๒ นางสาวชลทิพย  แตงออน  

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ  ชุดท่ี ๑ ประเมิน ดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  รายท่ี ๒ นางสาว              

ชลทิพย  แตงออน ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี   ประธานกรรมการ                     

       ๒. นางชุติพันธุ  ขวัญเมือง     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

          คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลปไทย) 

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นางสุวรรณา  ศรีจํานงค      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

         คุณวุฒิ ศิลปมหาบัณฑิต(นาฏศิลปไทย)  

 

     

 

 



๗ 

 

รายท่ี ๓ นางมาลินี  แทนบุญ ประกอบดวย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ  ชุดท่ี ๑ ประเมิน ดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  รายท่ี ๓  

นางมาลินี  แทนบุญ ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี     ประธานกรรมการ                  

       ๒. นายวิวัฒน  เพชรศรี       กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

        โรงเรียนสฤษดิเดช สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑  

          คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลป) การศึกษามหาบัณฑิต (การประถมศึกษา)  

         ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นางสาวชลธิชา  เฉลิมบุญ      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         โรงเรียนศรียานุสรณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 

         คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต(นาฏศิลป)  

 

  ๒. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน ๑ ราย 

  นางสาวกินรี  คุณาวิวัฒน  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ  ชุดท่ี ๑ ประเมิน ดานท่ี ๑ คือ ดาน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถของ นางสาวกินรี  

คุณาวิวัฒน ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี     ประธานกรรมการ                   

       ๒. นางเบญจลักษณ  ศรีสังข     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  

          คุณวุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร) 

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นางอมรรัตน  ชื่นทิพย       กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  

         คุณวุฒิ การศึกษาบัณฑิต (วัดผลการศึกษา)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

  ๓. กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีไทย จํานวน ๓ ราย 

  รายท่ี ๑ นายสุพัศชา  ผดุงสุทธิ์ 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ  ชุดท่ี ๑ ประเมิน ดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  รายท่ี ๑  

นายสุพัศชา  ผดุงสุทธิ์ ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี    ประธานกรรมการ                      

       ๒. นายพินิตร  กลับทวี      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

          คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)   

                         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นายวรเทพ  บุญจําเริญ      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

         คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  

 

  รายท่ี ๒ นายสุภเชฏฐ  กิจวาส ประกอบดวย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ  ชุดท่ี ๑ ประเมิน ดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  รายท่ี ๒  

นายสุภเชฏฐ  กิจวาส ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง    ประธานกรรมการ              

       ๒. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา     กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  

          คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) 

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         โรงเรียนสตรีพัทลุง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

         คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)  

 

  รายท่ี ๓ นายชํานาญ  สวยคาขาว ประกอบดวย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ  ชุดท่ี ๑ ประเมิน ดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ  รายท่ี ๓  

นายชํานาญ  สวยคาขาว ประกอบดวย 



๙ 

 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง     ประธานกรรมการ 

       ๒. นายกนก  คลายมุก       กรรมการ 

                         วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

        ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  

          คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  

                         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นายมานพ  ศรีสังข        กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

         คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ดุริยางคไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) 
 

  ๔. กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย(โขนลิง) จํานวน ๑ ราย 

  นายยุทธนา ธนาคาร  

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ   ชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถ ของ นายยุทธนา  

ธนาคาร ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด      ประธานกรรมการ 

                   ๒. นายทวีศักดิ์  วีระพงศ      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

        วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  

          คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (โขนลิง) ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  

           ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นายพิเชษฐ  ออนสําลี       กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

         คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (โขนลิง) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) 
 

  เรื่องท่ี ๓  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครู ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน ๒ กลุม  

 

  ๑. กลุมวิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล จํานวน ๔ ราย 

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 

ของขาราชการ จํานวน ๔ ราย คือ 



๑๐ 

 

    ๑. นายยชอนัญ  เชื้อสําราญ   

      ๒. นายวรวุฒิ  สมัยเทิดศักดิ์ 

    ๓. วาท่ีรอยตรีสุวัฒน  วรศะริน  

  ๔. นายอัฒรัตติ์  แสงสะอาด 

ประกอบดวย 

     ๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป       ประธานกรรมการ                  

       ๒. นายวิมลชาติ  กุมุท         กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

         ขาราชการบํานาญ คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรชั้นสงู (ดุริยางสากล) ครุศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓. นายสุธน  สีหตระกูล      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต(ดุริยางสากล) 

         วิทยาลัยนาฏศิลปะ 
 

  ๒. กลุมวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลปไทย(โขนพระ) จาํนวน ๑ ราย 

นายพาณุพล  กาญจนกฤต  

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ   ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถและดานท่ี ๓ ดานผลการปฏิบัติงาน 

ของ นายพาณุพล  กาญจนกฤต ประกอบดวย 

     ๑) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป      ประธานกรรมการ                  

       ๒) นายวีระชัย  มีบอทรัพย      กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

         คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (โขนพระ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) 

                 ขาราชการบํานาญ       

         ผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) นายรักชาติ  ตุงคะบูรณะ    กรรมการ 

                         วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

                         คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (โขนพระ) ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)                          

        วิทยาลัยนาฏศิลปะ 
   

  เรื่องท่ี ๔  การโอนขาราชการ  จํานวน  ๑  ราย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัตริับโอน นางสาวชลชนก  เหลามาลา   เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร มาดํารงตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ตําแหนงเลขท่ี ๘๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด  
 



๑๑ 

 

  เรื่องท่ี ๕  ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 
  ๑. อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใชบัญชีผูสอบแขงขันได ในตําแหนงครูผูชวย กลุม

วิชาเอกภาษาอังกฤษ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ 

๒. อนุมัติใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตําแหนงครูผูชวย กลุมวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

เลขท่ีตําแหนง ๕๗๓ กลุมวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

 

เรื่องท่ี ๖  ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 
  ๑. อนุมัติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได ในตําแหนงเจาพนักงาน

การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม   

๒. อนุมัติใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน เลขท่ีตําแหนง ๑๑๑๐ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  โดยใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบ

แขงขันไดตามลําดับท่ีสอบแขงขันได 

๓. หากผูสอบแขงขันได ท่ีกรมศิลปากรแจงมาสละสิทธิ์ไมประสงคจะบรรจุเขารับราชการใน

ตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขอเรียกผูสอบแขงขันได ในลําดับตอไปแทน  
 

เรื่องท่ี ๗  การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 

ครั้งท่ี ๒  (ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

  มติสภาสถาบัน  อนุมัติดังนี้ 

  ๑. อนุมัติการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู             

(ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐)                   

จํานวน ๘๗๘ ราย ดังนี้                           

  (๑)  อนุมัติใหเลื่อน     ๑.๕ ข้ัน จํานวน   ๒๙  ราย 
 (๒)  อนุมัติใหเลื่อน  ๑  ข้ัน       จํานวน ๘๑๔  ราย                                                    
   (๓)  อนุมัติใหเลื่อน      ๐.๕  ข้ัน   จํานวน   ๓๑  ราย     
 (๔)  อนุมัติไมเลื่อน   ๔ ราย     เนื่องจาก 
  -  อยูระหวางลาศึกษาตอ ๓ ป ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  จํานวน  ๑  ราย  
  - ขาราชการปฏิบัติราชการไมถึง ๔ เดือน  
       กรณีบรรจุใหม วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  จํานวน      ๒  ราย 
  - มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ  จํานวน      ๑  ราย 
                   ๒. อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย (ตาม
กฎ ก.พ.อ.วาดวยการกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๕๔) จํานวน ๕๓ ราย ดังนี้ 
           (๑) ผลการประเมิน ๓.๕๑ – ๔.๐๐  จํานวน   ๐  ราย 
           (๒) ผลการประเมิน ๓.๐๑ – ๓.๕๐  จํานวน ๑๑  ราย 
            (๓) ผลการประเมิน ๒.๕๑ – ๓.๐๐  จํานวน ๔๐  ราย 



๑๒ 

 

            (๔) ผลการประเมิน ๒.๐๐ – ๒.๕๐  จํานวน   ๑  ราย    
            (๕) อนุมัติไมเลื่อน จํานวน ๑ ราย 
  -  กลับเขาปฏิบัติราชการไมถึง ๔ เดือน 
        กลับจากลาศึกษาตอ เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘   จํานวน  ๑  ราย 
              ๓. อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามาตรา ๓๘ ค (๒) (ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒) จํานวน ๑๑๕ ราย ดังนี้ 
  (๑) ผลการประเมิน ๔.๐๑ – ๔.๕๐  จํานวน ๒๘  ราย 
           (๒) ผลการประเมิน ๓.๕๑ – ๔.๐๐  จํานวน ๒๗  ราย 
           (๓) ผลการประเมิน ๓.๐๑ – ๓.๕๐  จํานวน ๑๘  ราย 
            (๔) ผลการประเมิน ๒.๕๑ – ๓.๐๐  จํานวน   ๑  ราย 
            (๕) ผลการประเมิน ๒.๐๐ – ๒.๕๐  จํานวน   ๐  ราย    
            (๖) ไมเลื่อน  จํานวน ๔๑ ราย เนื่องจาก 
  -  ขาราชการปฏิบัติราชการไมถึง ๔ เดือน  
    กรณีบรรจุใหม บรรจุใหม ตั้งแต ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘    จํานวน   ๑  ราย     
  กรณีบรรจุใหม บรรจุใหม ตั้งแต ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘      จํานวน ๔๐  ราย 
           ๔. อนุมัติการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อน
ข้ันคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔) จํานวน ๗๕ ราย  ดังนี้        
  (๑)  อนุมัติใหเลื่อน  ๑.๕ ข้ัน  จํานวน   ๔  ราย                    
   (๒)  อนุมัติใหเลื่อน      ๑    ข้ัน   จํานวน ๖๗  ราย                                                                       
             (๓)  อนุมัติใหเลื่อน  ๐.๕  ข้ัน         จํานวน   ๔  ราย      
                      ๕. อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนและคาจาง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจํา กรณีเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๘ จํานวน ๒๔ ราย ดังนี ้
 (๑) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู จํานวน ๑๕ ราย 
  -  เลื่อน  ๑      ข้ัน   จํานวน ๑๔  ราย 
  -  เลื่อน  ๐.๕   ข้ัน   จํานวน   ๑  ราย 
 (๒) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง อาจารย จํานวน ๓ ราย 
  -  ผลการประเมิน ๓.๕๑ – ๔.๐๐  จํานวน   ๒  ราย  
  - ผลการประเมิน ๒.๕๑ – ๓.๐๐   จํานวน   ๑  ราย 
 (๓) ลูกจางประจํา จํานวน ๖ ราย 
  -  เลื่อน  ๑      ข้ัน   จํานวน   ๕ ราย 
  -  เลื่อน  ๐.๕   ข้ัน   จํานวน   ๑ ราย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ  
    

  ๗.๑ กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘ 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

   

 



๑๓ 

 

๗.๒  การจัดงานศิลป – พัฒนเฉลิมรัตนราชศิลปน 
  นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดแจงท่ีประชุมวา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนดจัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติ              
“ศิลป – พัฒนเฉลิมรัตนราชศิลปน”  ในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครแหงชาติ ซ่ึงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงระนาดนั้น กําหนดซอมใหญในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยขอ
เชิญกรรมการสภาสถาบันชมการแสดงดังกลาว ซ่ึงรายละเอียดจะแจงใหคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปไดทราบตอไป 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ  
  กอนเลิกประชุม นายธีรภัทร ทองนิ่ม กรรมการสภาสถาบัน ไดสอบถามท่ีประชุม เก่ียวกับ
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย กรณีพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ขอ ๖ (๓) จะตองเสนอผลงานทางวิชาการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ิมใหมอีกหนึ่งรายการท่ีไมซํ้า
กับผลงานท่ีใชเสนอของกําหนดตําแหนงอยางใด ๆ มากอนดังตอไปนี้ 
   (ก) เอกสารประกอบการสอนท่ีผลิตข้ึนตามภาระการสอน ในกรณีท่ีผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซ่ึงแตละวิชานั้นมีผูสอนหลายคน จะตองเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนในทุกหัวขอท่ีผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซ่ึงมีคุณภาพดีและใชประกอบการสอนมาแลว 
หรือ 
   (ข) ผลงานแตงหรือเรียบเรียงตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซ่ึงมีคุณภถาพ
ดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
   (ค) ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคซ่ึงมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้ ไมนับผลงานวิจัยท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  
หรือ 
   (ง) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงมีคุณภาพดี 
  จึงขอสอบถามท่ีประชุมวา จะตองสงผลงานก่ีชิ้น เนื่องจากตามขอบังคับไมแนชัดวาตองสงผล
งานก่ีชิ้น เนื่องจากใชคําวา “หรือ” ในความเห็นควรสงผลงานเพียงหนึ่งชิ้นเทานั้น  หากตองสงผลงานเพ่ิมเติม
อีก เกรงวาจะไมมีครูปรับเปลี่ยนเปนผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย กรณีพิเศษ ตามขอบังคับนี้ 
ตัวอยาง เชน สงเอกสารหรือตํารา ๑ ชิ้น ตองสงเอกสารประกอบการสอนดวย 
  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. เนื่องจากขอบังคับนี้เปนการแตงตั้งกรณีพิเศษ ผอนผันจากเกณฑท่ัว ๆ ไป เอกสาร
ประกอบการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงตองนํามาใช 
  ๒. หลักการเปลี่ยนผานตองประเมินผลงานทางวิชาการ และตองประเมินการสอนดวย ซ่ึงการ
ประเมินการสอนตองมีหลักฐานประกอบ 
  ๓. เพ่ือความชัดเจนใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  จัดหาขอมูลและรายละเอียดเสนอสภา
สถาบันอีกครั้งหนึ่ง 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป  
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 
      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


