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สรุปมติท่ีประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ 

วันศุกรท่ี ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุมโดม ลําปารีสอรท จังหวัดพัทลุง 

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

ผูมาประชุม 

๑. นายธงชัย  รักปทุม     อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

๒. ศาสตราจารยอภินันท  โปษยานนท ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

     กรรมการ 

๓. นายจรูญ  นราคร   รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

     กรรมการ 

๔. นายชําเรือง  เรืองขํา   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

      สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร 

                ทางการศึกษา แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กรรมการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา สายทองคํา ประธานสภาคณาจารยและบุคลากร 

      กรรมการ 

 ๖. นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

      กรรมการ 

 ๗. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นางประพิน  อันวาเบค   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นางสาวอุษาภรณ  บุญเรือง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

      กรรมการ 
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๑๔. นางพิมณภัทร  ถมังรักษสัตว  คณบดีคณะศิลปศึกษา 

      กรรมการ 

 ๑๕. นางนพวรรณ  รุจิภักดิ์  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๑๖. นางกษมา  ประสงคเจริญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

      กรรมการ 

 ๑๗. นายสมชาย  ฟอนรําดี  ขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

     กรรมการ 

๑๘. นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป 

     กรรมการ 

๑๙. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 

 ๒๐. นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยวิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 ๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 

        ๓. นายกําพล  วันทา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายภาธร  ศรีกรานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายสมบัติ  แกวสุจริต   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายโอภาส  เขียววิชัย   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นายดิษฐ  โพธิยารมย    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา ประเสริฐยิ่ง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  จันทรสุวรรณ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค 

 ๔. นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
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 ๕. นางสุภัทร  กิจเวช    ผูอํานวยการกองกลาง 

 ๖. นายภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธุ   นิติกร ชํานาญการ 

 ๗. นางวาสนา  บุญญาพิทักษ   ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 ๘. นายอํานวย  นวลอนงค   ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

 ๙. นายบุญพาด  ฆังคะมะโน   ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป 

 ๑๐. นายวิฑูรย  พูนสวัสดิ์    ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 

 ๑๑. นายลิขิต  สุนทรสุข    ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 ๑๒. นายสุรพล  ยงคเจาะ    ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 ๑๓. นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

 ๑๔. นายสุรชาติ  นุกูลธรรม   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

 ๑๕. นางธีรารัตน  ลีลาเลิศสุระกุล   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

 ๑๖. นางสาวผองพรรณ  เมตตา   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 ๑๗. นางกัญญา  ทองม่ัน    ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 ๑๘. นายอนุสรณ  สกุลณี    ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

 ๑๙. นายทูลทองใจ  ซ่ึงรัมย   ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  กอนเริ่มการประชุม นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดกลาว 

แสดงความยินดีท่ีศาสตราจารยอภินันท  โปษยานนท ไดรับการแตงตั้งใหเปนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม 

และขอใหศาสตราจารยอภินันท  โปษยานนท กลาวแสดงความรูสึกตอกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  นายธงชัย  รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนประธานในการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานุการ แจงท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 
 

  ๑.๒  เรื่องท่ีอธิการแจงท่ีประชุมทราบ    

  ๑.๒.๑ การเสนอรายช่ือผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณาจารย ขาราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา 
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  สภาคณาจารยและบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดําเนินการจัดโครงการเชิดชูเกียรติ

คณาจารย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป ๒๕๕๗ มีผูเสนอชื่อเขารับการพิจารณาจํานวน 

๑๒ ราย คัดเลือกผูรับรางวัลเชิดชูเกียรติ จํานวน ๖ ราย และรางวัลชมเชยจํานวน ๖ ราย ตามประกาศของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
   

   มติสภาสถาบัน รับทราบ และนายธงชัย  รักปทุม ประธานในการประชุม ไดมอบ

รางวัลเชิญชูเกียรติใหแกผูไดรับการคัดเลือกใหเปนขาราชการดีเดน จํานวน ๖ ราย  
 

๑.๒.๒  กิจกรรมสําคัญ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ 

           ขอเท็จจริง 

           สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีงานกิจกรรมสําคัญในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังตอไปนี้ 

๑. พิธีไหวครูนาฏศิลป ดุริยางคศิลป ทัศนศิลป ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ของ

หนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ๑๘ แหง ระหวางเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๒. พิธี เปดงานเทศกาลเท่ียวเมืองไทย หลงรักประเทศไทย ๒๕๕๗ วันท่ี ๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ชาเลนเจอร อิมแพค เมืองทองธานี 

๓. คายผสานรากผสานเราครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๙ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัย           

นาฏศิลปเชียงใหม 

๔. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ รวมแสดงทางวัฒนธรรมเพ่ือสรางความรักความ

สามัคคี      ในชาติ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ 

๕. โครงการ “คืนความสุขใหคนในชาติ จังหวัดอางทอง” โดยจังหวัดอางทอง 

รวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง และวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗          

ณ อาคารสํานักรักบานเกิดองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง 

๖. คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) รวมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป จัดการแสดงงานคืนความสุขใหคนในชาติ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สยาม

พารากอน กรุงเทพฯ 

๗. งานแถลงขาว เดินหนาประเทศไทยดวยมิติทางวัฒนธรรม สรางความสุข สราง

ความปรองดองสมานฉันท และสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ หอประชุมเล็ก 

ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

๘. งานเลี้ยงตอนรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแหงเอเชียวาดวยการลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติ ครั้งท่ี ๖ (6 th AMCDR) วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

๙. งานคืนความสุขสูประชาชน โครงการนาฏศิลปดนตรี เพ่ือประชาชน จัดโดย

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รวมกับ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

๑๐. งานแถลงขาวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยรองผูวา

ราชการจังหวัดพัทลุง และอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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๑๑. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป

ทอดพระเนตรการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้ ง ท่ี  ๙ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗                        

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๗  

จํานวน ๓ ครั้ง  ดังนี้ 

๑. โครงการเผยแพรแลกเปลี่ยน และศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยาลัย

นาฏศิลปสุโขทัย ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

๒. การแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย โดย วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ระหวาง

วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ประเทศแอฟริกาใต 

๓. การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมภายใตโครงการนําความเปนไทยสูสากล (Thainess 

to the world) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ประเทศจอรแดน

และประเทศอิสราเอล 

        มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจงท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๓.๑  ขออนุญาตใหผูท่ีมิไดเปนกรรมการเขารวมประชุม 

   ขอเท็จจริง 

   ขออนุญาตท่ีประชุมเชิญผูเขารวมประชุม  จํานวน  ๑๕  ราย  ดังนี้ 

๑. นางสุภัทร  กิจเวช    ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นายภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธุ   นิติกรชํานาญการ 

๓. ผูอํานวยการวิทยาลัยท้ัง ๑๓ แหง 

   มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 

  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๓/

๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบัน 

    ขอเท็จจริง 

    ตามท่ีสภาสถาบันไดมอบหมายใหเลขานุการสภาสถาบัน ดําเนินงานตามมติ  การประชมุ

สภาสถาบัน  ดังนั้นจึงนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภาสถาบันครั้งท่ี ๓/

๒๕๕๗ เพ่ือเปนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

พัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 



๖ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  ๔.๑  สภาสถาบันติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลปท้ัง ๑๘ แหง 

        ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาตรา ๑๗ ขอ (๑๒) สภาสถาบันมีอํานาจ

หนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของสถาบันและโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะใน

กิจการของสถาบันฯ  ดังนั้นเพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลปท้ัง ๑๘ แหง จึงใหสถาบันศึกษาในสังกัด นําเสนอขอมูลตอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป แหงละประมาณ 

๓ นาที ตามหัวขอดังตอไปนี้     

๑. สภาพปจจุบัน เชน จํานวนนักเรียน - นักศึกษา และงบประมาณ เปนตน 

๒. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนในสถาน 

ศึกษาของทาน 

มติสภาสถาบัน  รับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยใหสถานศึกษาแตละแหงดําเนินการจัดทําเอกสารผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

และใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันไปพิจารณาปรับปรุงตอไป  มอบรองอธิการบดี

ฝายบริหารประสานติดตามเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 

๔.๒ การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน                

 ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

        ๔.๒.๑ การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน                    

 ปการศึกษา ๒๕๕๖ อนุมัติจบหลักสูตรวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

        มติสภาสถาบัน  อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน   

ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒๑ คน ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันท่ี

อนุมัติจบหลักสูตร คือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗     
 

      ๔.๒.๒ การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน                    

ปการศึกษา ๒๕๕๖ อนุมัติจบหลักสูตรวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

                   มติสภาสถาบัน อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน   

ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒๐ คน ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันท่ี

อนุมัติจบหลักสูตร  คือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗    

 

 

 



๗ 
 

 ๔.๒.๓ การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน                    

ปการศึกษา ๒๕๕๖ อนุมัติจบหลักสูตรวันท่ี  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

              มติสภาสถาบัน  อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดู

รอน  ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๕ คน ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหมีผลยอนหลัง

ตั้งแตวันท่ีอนุมัติจบหลักสูตร คือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗     
 

๔.๓ การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนท่ี ๒ และภาค 

เรียนท่ี ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

      มติสภาสถาบัน  อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนท่ี ๒ 

และภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๘ คน ตามรายชื่อท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเสนอ โดยใหมีผล

ยอนหลังตั้งแตวันท่ีอนุมัติจบหลักสูตร 
 

๔.๔  รางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการจายคาตอบแทนการจัดการศึก 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

        ขอเท็จจริง 

         โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยการจายคาตอบแทน

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงไดเสนอรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

วาดวยการจายคาตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการบรหิารเงินรายได

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พิจารณาใหความเห็นกอนเสนอขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

คณะกรรมการบริหารเงินรายไดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ ใหนําเสนอตอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

           มติสภาสถาบัน  ใหถอนรางระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการจาย

คาตอบแทนการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  ออกไปกอน และใหสถาบันไปศึกษาดูรายละเอียด

ขอมูลเพ่ิมเติม และนําเสนอสภาในครั้งตอไป 
 

๔.๕  ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม)  

       ขอเท็จจริง 

         ตามท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดอนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เม่ือคราวประชุมสภาสถาบัน ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารเงินรายไดเสนอ ในวงเงิน ๓๙,๑๐๙,๒๓๒ บาท ( ๗๐% ของประมาณการรายได) นั้น 



๘ 
 
  เนื่องจาก หนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  จํานวน ๑๖ หนวยงาน แจงความ

ประสงค จะขอรับการจัดสรรเงินรายได เพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ ท้ังนี้ กองนโยบายและแผน ไดรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลเหตุผลความจําเปน และประมาณการรายรับ รวมท้ังวงเงินท่ีเสนอขอรับการจัดสรรเพ่ิมเติม 

วงเงินท้ังสิ้น  ๑๑,๖๕๒,๒๙๔ บาท (สิบเอ็ดลานหกแสนหาหม่ืนสองพันสองรอยเกาสิบสี่บาทถวน)  

คณะกรรมการบริหารเงินรายได ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิจารณาเหตุผลความจําเปน และวงเงินท่ีเสนอขออนุมัติแลว มีมติเห็นชอบใหจัดสรร 

เพ่ิมเติมใหแตละหนวยงาน ไมเกิน ๓๐% ของประมาณการรายได ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวนเงิน 

๑๑,๓๓๐,๓๗๘ บาท (สิบเอ็ดลานสามแสนสามหม่ืนสามรอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน) และใหนําเสนอสภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป พิจารณาอนุมัติตอไป 

             มติสภาสถาบัน 

   ๑. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เพ่ิมเติม  จํานวนเงิน ๑๑,๓๓๐,๓๗๘ บาท (สิบเอ็ดลานสามแสนสามหม่ืนสามรอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน)  

   ๒. มอบหมายใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อนุมัติแผนการใชเงินรายได

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม ตามกรอบวงเงินท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
 

   ๔.๖ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการบริหารงานบุคคล  

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

        ขอเท็จจริง  

        ตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล กําหนดจัดประชุม ครั้งท่ี ๔/

๒๕๕๗ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีเรื่องเพ่ือพิจารณา ดังตอนี้  
 

  เรื่องท่ี ๑ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ขอเล่ือนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี ๑ ประเมินดานท่ี ๑ คือ ดาน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี ดานท่ี ๒ คือ ดานความรูความสามารถประกอบดวย  

     (๑) นายดิษฐ  โพธิยารมย     ประธานกรรมการ 

    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

       (๒) นายจําเริญ  รัตนบุรี     กรรมการ 

   ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ผูทรงคุณวุฒิ 

    (๓) นายปรีชา  แรทอง    กรรมการ 

   ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนทุงสง   
 



๙ 
 
  เรื่องท่ี ๒  การขออนุมัติบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนดเพ่ือ

แตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (เพ่ิมเติม)   

มติสภาสถาบัน 

  ๑ .  เห็นชอบผูทรงคุณวุฒิในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กําหนดเพ่ือแตงตั้ ง เปน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามรายชื่อท่ีคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเสนอ 

      ๒. เห็นชอบผูทรงคุณวุฒินอกสังกัดท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนดเพ่ือแตงตั้งเปน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามรายชื่อท่ีคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเสนอเสนอ  
 

  เรื่องท่ี ๓   การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ซ่ึงเปน

ผูผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนงครู จํานวน ๒ ราย 

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๒ ราย ดังนี้  

 ๑. นายชัยพร  สวางวรรณ ตําแหนง ครูผูชวย  ใหดํารงตําแหนง ครู  ในตําแหนงเลขท่ีและ

หนวยงานเดิม  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. นายเกรียงไกร  ออนสําอางค   ตําแหนง ครูผูชวย  ใหดํารงตําแหนง ครู  ในตําแหนงเลขท่ี     

และหนวยงานเดิม  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

  เรื่องท่ี ๔ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอโอน จํานวน ๖ ราย 

  รายท่ี ๑ นายทรงเกียรติ  จันทรหอม  ตําแหนง ครู อันดับ คศ.๑ ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๗๖ 

โรงเรียนบานโชคชัยพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ วุฒิการศึกษา ศึกษา

ศาสตรบัณฑิต   (ดุริยางคไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป) ไดรับเงินเดือน            

ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ อันดับ คศ. ๑ ข้ัน ๑๙,๙๒๐ บาท อายุ ๔๐ ป อายุราชการ ๓ ป ๗ เดือน ขอโอนมารับ

ราชการท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

   มติสภาสถาบัน เห็นชอบรับโอนนายทรงเกียรติ จันทรหอม  ตําแหนง ครู อันดับ คศ.๑ 

ตําแหนงเลขท่ี ๒๑๗๖ มารับราชการท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

  รายท่ี ๒  นางพวงเพชร  โพธิจันทร  ตําแหนง ครู อันดับ คศ.๑ ตําแหนงเลขท่ี ๓๖๙ โรงเรียน

วัดหนองบัว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ดุริยางคไทย)  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ไดรับเงินเดือน ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ อันดับ  

คศ.๑  ข้ัน ๒๐,๗๔๐ บาท  อายุ ๓๗ ป อายุราชการ ๔ ป ๑๐ เดือน ขอโอนมารับราชการท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป

จันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  



๑๐ 
 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบรับโอนนางพวงเพชร  โพธิจันทร ตําแหนง ครู อันดับ คศ.

๑ ตําแหนงเลขท่ี ๓๖๙ โรงเรียนวัดหนองบัว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ มารับ

ราชการท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป      
 

  รายท่ี ๓ นางธมลวรรณ  ใบยา  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี ๒๔ ฝายบริหาร

ทรัพยสิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        

(การบัญชี)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป-บัญชี) ไดรับเงินเดือน ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระดับ 

๑๒,๒๗๐ บาท อายุ ๓๕ ป อายุราชการ ๑ ป ๑ เดือน ขอโอนไปรับราชการท่ีองคการบริหารสวนตําบลผาทอง 

อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหโอน นางธมลวรรณ  ใบยา เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

ตําแหนงเลขท่ี ๒๔ ฝายบริหารทรัพยสิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไปรับ

ราชการท่ีองคการบริหารสวนตําบลผาทอง 
 

  รายท่ี ๔ นางพรจิต  อินทรพรม  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๑๑ 

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(คอมพิวเตอร) ไดรับเงินเดือน  ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระดับ ๑๒,๑๗๐ บาท อายุ ๒๘ ป อายุราชการ ๑ ป ๑ 

เดือน ขอโอนไปรับราชการท่ีองคการบริหารสวนตําบลไรใหม ตําบลไรใหม อําเภอสามรอยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหโอน นางพรจิต  อินทรพรม  เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๑๑ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ไปรับราชการท่ี

องคการบริหารสวนตําบลไรใหม          
 

  รายท่ี ๕ นายภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธุ  นิติกรชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี ๒ ฝายนิติการ 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร)           

นิติศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต (นิติศาสตร) ไดรับเงินเดือน ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระดับ ๒๓,๘๒๐ บาท             

อายุ ๓๖ ป ๗ เดือน อายุราชการ ๙ ป ขอโอนไปรับราชการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหโอน นายภาคภูมิ  นิยมวิทยพันธุ นิติกร ชํานาญการ 

ตําแหนงเลขท่ี ๒ ฝายนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไปรับราชการท่ี

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  รายท่ี ๖ นางสาวนารีรัตน  เกรัมย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๓ 

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 



๑๑ 
 
(การตลาด) ไดรับเงินเดือน ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ระดับ ๑๒,๒๔๐ บาท อายุ ๓๒ ป ๓ เดือน อายุราชการ ๑ ป 

๑ เดอืน ขอโอนไปรับราชการท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหโอน นางสาวนารีรัตน  เกรัมย  เจาพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี ๑๗๓ วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไปรับราชการท่ี

สํานักงานเทศบาลตําบลกระสัง 
   

  เรื่องท่ี ๕  การขอบรรจุผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบดังนี้ 

  ๑. ใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ดังรายชื่อขางตน 

    ๒. หากผูสอบแขงขันได ท่ีมีเครื่องหมาย * สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะขอบรรจุแตงต้ัง               

เขารับราชการตอเม่ือสํานักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป หากผูท่ีมีเครื่องหมาย * มีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลปขอเรียกผูสอบแขงขันไดในลําดับถัดไปมารับการบรรจุและแตงตั้ง แทน 

    ๓. หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑ รายใดสละสิทธิ์ไมประสงค       

จะบรรจุเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขอเรียกผูสอบแขงขันไดใน

ลําดับถัดไปมารับการบรรจุและแตงตั้ง แทน 
 

  เรื่องท่ี ๖ การขอบรรจุผูสอบแขงขันได เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน          

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงอาจารย  

  มติสภาสถาบัน  เห็นชอบดังนี้ 

  ๑. ใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตําแหนงอาจารย ดังรายชื่อขางตน 

    ๒. หากผูสอบแขงขันได ในลําดับท่ีไดรับการบรรจุตามขอ ๑ รายใดสละสิทธิ์ไมประสงค       

จะบรรจุเขารับราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปขอเรียกผูสอบแขงขันไดใน

ลําดับถัดไปมารับการบรรจุและแตงตั้ง แทน 
 

  เรื่องท่ี ๗  การขอเปดสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบใหดําเนินการเปดสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ และนักวิชาการ

เงินและบัญชีปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน ๒ ตําแหนง 
 



๑๒ 
 
  เรื่องท่ี ๘  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  สายงานวิชาการเงินและบัญชี  ระดับชํานาญการ 

   มติสภาสถาบัน เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการ

ประเมินผลงาน  เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ สายงานวิชาการเงินและบัญชี ระดับ  ชํานาญ

การ ดังรายชื่อขางตน 
 

  เรื่องท่ี ๙  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  เพ่ือเล่ือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ประเภท วิชาการสายงานวิชาการเงินและบัญชี  ระดับชํานาญการ  

   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เพ่ือเลื่อนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ข้ึนแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการ  สายงานการเงินและบัญชีระดับชํานาญการ ดังรายชื่อขาง 
 

  ๔.๗  การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 

            มติสภาสถาบัน มอบหมายใหกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช คือ 

        ๑. นายนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน 

        ๒. นายสด  แดงเอียด 

        ๓. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ 
 

  ๔.๘  การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

         มติสภาสถาบัน มอบหมายใหกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 

๓ คน เปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย คือ 

      ๑. นางประกอบ  ลาภเกษร 

      ๒. นางประพิน  อันวาเบค 

      ๓. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล 
 

๔.๙   การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

         มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแตงตั้ง นายสมชาย  ฟอนรําดี เปนผูอํานวยการวิทยาลัย

นาฏศิลปลพบุรี และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป   
 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

๔.๑๐  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

                            มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแตงตั้ง นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์ เปนผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการตอไป   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
      

  ๕.๑  กําหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

        นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ไดชี้แจงวา ตามปฏิทินการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ กําหนดในวันอังคารท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

(วังหนา)  

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
   

  ๕.๒  การคัดเลือกผูอํานวยการวิทยาลัย 

         นายสิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ  ไดแจงท่ีประชุมวา ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

วาดวยการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหอธิการบดีเปนประธานในการสรรหา ใน

ความเปนจริงอธิการบดีเสนออะไรไมได อธิการบดีซ่ึงเปนประธานตองวางตัวเปนกลาง  ไมมีโอกาสอภิปราย  

จึงขอเรียนปรึกษาหารือสภาสถาบัน 

   มติสภาสถาบัน  ใหสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุง

แกไขขอบังคับวาดวยการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยและขอบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

        ๑. นายจักรพรรดิ  วะทา 

   ๒. นายกําพล  วันทา 

   ๓. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ 

   ๔. นายโอภาส  เขียววชิัย 

   ๕. นายดิษฐ  โพธิยารมย 

   ๖. ผูอํานวยการกองกลาง   เปนเลขานุการ 

   ๗. นักกฎหมาย   เปนผูชวยเลขานุการ 
 

  ๕.๓  การคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากขาราชการครู 

  นายดิษฐ  โพธิยารมย  ไดเสนอท่ีประชุมวา  ดวยนายสมชาย  ฟอนรําดี ซ่ึงเปนกรรมการ

สภาสถาบันจากขาราชการครู ไดรับการสรรหาเปนผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ทําใหตําแหนง

กรรมการสภาสถาบันท่ีมาจากขาราชการครูวางลงหนึ่งตําแหนง เห็นควรมอบหมายใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันท่ีมาจากขาราชการครูแทนตําแหนงท่ีวางตอไปหรือไมประการใด 

  มติสภาสถาบัน  มอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน 

จากขาราชการครูแทนตําแหนงท่ีวาง 
   

 

 



๑๔ 
 
  ๕.๔  การคัดเลือกบุคคลเปนกรรมการกล่ันกลองการบริหารงานบุคคล แทนนายสมชาย   

ฟอนรําดี 

  นายดิษฐ  โพธิยารมย  ไดเสนอท่ีประชุมวา  ดวยนายสมชาย ฟอนรําดี ไดรับการสรรหาเปน

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ซ่ึงนายสมชาย ฟอนรําดี เปนกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปอยูดวย จึงเสนอท่ีประชุมวาสมควรท่ีจะมอบหมายใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลแทนนายสมชาย ฟอนรําดี หรือไม

ประการใด 

   มติสภาสถาบัน  มอบหมายใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการคัดเลือกบุคคล

เปนกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลแทนนายสมชาย  ฟอนรําดี 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๘.๑๐ น. 

 

 

      นายประณุท  ไชยานุพงศ  ผูจดรายงานการประชุม 

      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผูตรวจรายงานการประชุม 


