
๙ 
 

รายงานการประชุม 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ตึกส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

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

ผู้มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม     นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. นายธงชัย รักปทุม    อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

๓. นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ    ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

      แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

      กรรมการ 

๔. นางสาวนุชนารถ รื่นอบเชย   ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 

แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรรมการ 

๕. นางจินตนา มีแสงพราว   รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาแทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

      กรรมการ 

๗. นายก าพล  วันทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นางประกอบ  ลาภเกษร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. นางประพิน  อันวาเบค   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสด   แดงเอียด    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายสมบัติ  แก้วสุจริต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. พลต ารวจตรี สุรศักดิ์  สุทธารมณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นายสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

       กรรมการ 

 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สายทองค า ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 

       กรรมการ 



๑๐ 
 

 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

       กรรมการ 

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์ คณบดีคณะศิลปศึกษา 

                กรรมการ 

 ๑๘. นางกษมา  ประสงค์เจริญ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

       กรรมการ 

๑๙. นายอ านวย นวลอนงค์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

       กรรมการ 

 ๒๐. รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ  อาจารย์ประจ าคณะศิลปวิจิตร 

       กรรมการ 

 ๒๑. นางพีรานุช  รุ่งศรี    บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

       กรรมการ 

 ๒๒. นายธีรภัทร์  ทองนิ่ม    ข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป 

      กรรมการ 

 ๒๓. นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เลขานุการ 

 ๒๔. นางสุภัทร  กิจเวช    ผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒๕. นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวคิน   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อธิบดีกรมศิลปากร    กรรมการ (ติดราชการ) 

๒. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายจักรพรรดิ  วะทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายภาธร  ศรีกรานนท์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. นายโอภาส  เขียววิชัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 



๑๑ 
 

 ๒. นางวาสนา  บุญญาพิทักษ์   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ๓. นายสมชาย  ฟ้อนร าดี    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค ์

 ๕. นายวัชรินทร์  อ่าวสินธุ์ศิริ   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 ๖. นายสมศักดิ์ พนเสาวภาคย์   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 ๗. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 ๕. นายวิชิต  เพ็ชรดี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๖. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย   นิติกรปฏิบัติการ 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๔.๑๐ น. 

  เนื่องจากศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีภารกิจยังเดิน 

ทางมาไม่ถึงสถานที่ประชุม นายธงชัย รักปทุม อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงเป็นประธานในการประชุม 

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 
  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๒.๑  กิจกรรมส าคัญ ประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕๕๙ 
   

   นายสิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ  ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. ความก้าวหน้าในการร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะอนุกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ และคาดว่าจะ บรรจุร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เข้าวาระพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๒. เนื่องในโอการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    

   

  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 

 

 



๑๒ 
 

  ๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจ้งท่ีประชุมทราบ 
         ๑.๓.๑  ขออนุญาตให้ผู้ที่มิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
   

           นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง เลขานุการสภาสถาบัน ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  
จ านวน  ๖ ราย  ดังนี้ 

๑. ผศ.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
๒. นายวัชรินทร์  อ่าวสินธุ์ศิริ  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๓. นายสมศักดิ์  พนเสาวภาคย์ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๔. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
๕. นายวิชิต  เพ็ชรดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๖. นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย  นิติกรปฏิบัติการ 

 

 มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
 

มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

  ๔.๑ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   

มติสภาสถาบัน  รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับข้อสังเกตของกรรมการสภาสถาบันไปด าเนินการ 

๔.๒ ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์   

กรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     

  มติสภาสถาบัน รับทราบ 
ก่อนการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕ ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ ได้เดินทางมาถึงสถานที่ประชุม โดยนายธงชัย รักปทุม อุปนายกสภาสถาบัน ได้แจ้งให้ทราบถึง
ระเบียบวาระท่ีได้ด าเนินการประชุมไปแล้ว ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม รับทราบ  

ในการนี้ นายสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ขออนุญาตรดน้ าขอพร
นายกสภาสถาบันและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประเพณีเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ โดยมีผู้บริหาร 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมรดน้ าขอพรด้วย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม ได้ให้พร
แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 



๑๓ 
 

        ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
     

มติสภาสถาบัน อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ จากคณะศิลปวิจิตร จ านวน ๒๒ คน คณะศลิปศึกษา จ านวน ๑๑ คน ตามรายชื่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ  

๕.๒  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 
    

   มติสภาสถาบัน 
   ๑.  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม  ๒ หน่วยงาน 
ได้แก่  

(๑) ส านักงานอธิการบดี จ านวนเงิน ๒,๐๙๘,๙๘๐ บาท 
(๒) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๗๓,๙๘๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
   ๒. มอบหมายให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติแผนการใช้เงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ตามกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 

  ๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน 
      

  มติสภาสถาบัน 
  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน ดังนี้ 

(๑)  ประธานกรรมการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  
นายสด  แดงเอียด 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่  
๑. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
๒. ผศ.จินตนา  สายทองค า ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 

(๓) กรรมการซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน ได้แก่ นางกษมา  ประสงค์เจริญ 

(๔) กรรมการซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภทคณาจารย์ประจ า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามมาตรา ๑๕(๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน ได้แก ่
นางพีรานุช  รุ่งศรี 

(๕) กรรมการซึ่ งกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕(๕) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  

๑. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต 
๒. นายจักรพรรดิ  วะทา 

(๖) อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการ ได้แก่ นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ 
          ๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 



๑๔ 
 

   
  นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการตาม (๓) ได้คัดเลือกกันเองแล้ว ได้แก่               
นายธีรภัทร์  ทองนิ่ม และกรรมการตาม (๔) ได้คัดเลือกกันเองแล้ว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์                
ส าหรับกรรมการใน (๕) และ (๖) จะคัดเลือกกันเองตามโครงสร้างกรรมการตามข้อบังคับนี้ ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีประชุม
ผู้บริหารสถาบันฯ จึงขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบและเมื่อได้รายชื่อแล้วให้เสนอนายกสถาบันลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่อไป 
 

  มติสภาสถาบัน เห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ 
  
       ๕.๕ การขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 

 มติสภาสถาบัน เห็นชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๓ จ านวน ๒๖๘ อัตรา มอบฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ศึกษาข้อมูลในประเด็นการแต่งตั้งพนักงานราชการเป็น
ผู้บริหาร 
  

     ๕.๖ การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
       

  เรื่องที่ ๑  การพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครู
ช านาญการ จ านวน ๑ ราย 

 
 

มติสภาสถาบัน  อนุมัติแต่งตั้งให้นายวุฒิเดช  คีรีแลง มีวิทยฐานะครูช านาญการ ทั้งนี้ไม่ก่อน 
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

   เรื่องท่ี ๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการชุดที่ ๑   

              ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน ๒ กลุ่ม  
       

                  มติสภาสถาบันฯ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ของ นายช านาญ  แก้วสว่าง ตามที่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเห็นชอบ 
 

๓. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะนาฏศิลป์ไทย (ละคร) จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
 

รายที่ ๑ นางสาวเบญจมาภรณ์  คงสิทธิ์  
 

                  มติสภาสถาบันฯ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย  คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถของนางสาวเบญจมาภรณ์  คงสิทธิ์ ตามที่
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเห็นชอบ 
 



๑๕ 
 

รายที่ ๒ นางสาวปิยาภรณ์  ประเสริฐ  
 

                  มติสภาสถาบันฯ  อนุมัติให้แต่งตั้ง คณะกรรมการ ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ  ของ นางสาวปิยาภรณ์  ประเสริฐ ตามท่ี
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเห็นชอบ 
 

    เรื่องท่ี ๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จ านวน ๑ กลุ่ม คือ  
              

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะคีตศิลป์ไทย จ านวน ๑ ราย 
     

มติสภาสถาบันฯ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถของนางกมลพร  ขาวนวล 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเห็นชอบ 
 

 เรื่องท่ี ๔  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ก าหนด เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
     

                  มติสภาสถาบันฯ อนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนดเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นอกสั งกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะคีตศิลป์ไทยตามท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลเห็นชอบ 
  
 เรื่องท่ี ๕  ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มให้ด ารงต าแหน่งครู 
   

    มติสภาสถาบันฯ อนุมัติให้ นายศาสตรา เลาสูงเนิน และ นายปราโมทย์  โต้งทอง ผ่านการประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ด ารงต าแหน่งครู ในต าแหน่งเลขที่และหน่วยงานเดิม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 

  เรื่องท่ี ๖ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
   

    มติสภาสถาบันฯ อนุมัติย้าย นางปทุมทิพย์  กาวิล ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เลขที่
ต าแหน่ง ๕๐๘ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ไปด ารงต าแหน่งครู ต าแหน่งเลขที่ ๕๗๓ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
 เรื่องที่ ๗ ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
     
 
 



๑๖ 
 

    มติสภาสถาบันฯ   
๑. อนุมัติให้ย้ายนายวิชิต เพ็ชรดี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 

๑๗ ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ไปด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๔ ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

๒. อนุมัติให้ย้าย นางสาวจิดาภา  เหมือนชูกิ่งก้าน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                 
ต าแหน่งเลขที่ ๓๔๙ ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ไปด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี ๑๗ ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

 

    เรื่องที่ ๘  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  เพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการ  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  
  

มติสภาสถาบันฯ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  จ านวน  ๑  สายงาน  คือ สายงานนักจัดการงานทั่วไป  ระดับช านาญการ  ประกอบด้วย 
                ๑.  นายวิรชั  ก่อสันติมุกขัง    ประธานกรรมการ 
                         รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                   ๒.  นางสุภัทร  กิจเวช     กรรมการ 
                          ผู้อ านวยการกองกลาง 
                   ๓.  นางสาวเต็มดวง  ศิริรัตนเวคิน    กรรมการ 
                          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

๔.  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ / ช านาญการพิเศษ เลขานุการ 
 

    เรื่องท่ี ๙  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  เพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  สายงานนักจัดการงานทั่วไป 
 

  มติสภาสถาบันฯ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  เพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ จ านวน  ๑  สายงาน  คือ สายงานนักจัดการงานทั่วไป  ระดับช านาญการ  ประกอบด้วย 
                ๑.  นายวิรชั  ก่อสันติมุกขัง    ประธานกรรมการ 
                         รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
                   ๒.  นางสุภัทร  กิจเวช     กรรมการ 
                          ผู้อ านวยการกองกลาง 
                   ๓.  นางสาวเต็มดวง  ศิริรัตนเวคิน    กรรมการ 



๑๗ 
 

                          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๔.  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ / ช านาญการพิเศษ เลขานุการ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

   ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 
 

   นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง เลขานุการสภาสถาบัน  ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ก าหนดประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

   ๖.๒ ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    

   มติสภาสถาบัน รับทราบประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่ าด้วยการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๙  และให้สถาบันฯน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

    ๖.๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    

   มติสภาสถาบัน อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ แทน จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
       ๑. นายวิรัช ก่อสันติมุกขัง รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ เป็นรองประธานอนุ
กรรมการฯ 
       ๒. นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ เป็นอนุกรรมการฯ 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๗.๑๕ น. 
       
      นางสุภัทร  กิจเวช  ผู้จดรายงานการประชุม 
      นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


