
มติย่อการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖ 

วันพุธที ่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุมตึกอ านวยการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์  วิษณุ  เครืองาม  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๒. นายธงชัย  รักปทุม     อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๓. นางสาวจันทร์สุดา  รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
     แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
     กรรมการ 
๔. นางสุรีย์รัตน์  วงศ์เสงี่ยม  รองอธิบดีกรมศิลปากร แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
     กรรมการ 

 ๕. นางธีรารัตน์  ลีลาเลิศสุระกุล  ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
       กรรมการ 

 ๖. นายสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      กรรมการ 
 ๗. นายก าพล  วันทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายจักรพรรดิ  วะทา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางประกอบ  ลาภเกษร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

          ๑๑. นางประพิน  อันวาเบค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ 
 ๑๓. นายสด  แดงเอียด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. นายสมบัติ  แก้วสุจริต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นางสาวสุทธาสินี  วัชรบลู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๖. พลต ารวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗. นายโอภาส  เขียววชิัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๘. นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง  รองอธิการบดีสถาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
      กรรมการ 
 ๑๙. นางพิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์  คณบดีคณะศิลปศึกษา 
      กรรมการ 

๒๐. นายชิน  เจริญสุข   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
     กรรมการ 



     -๒- 
๒๑. นางสมบัติ  กุลางกูร   ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
     กรรมการ 

 ๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ศุภชยั สุกขีโชติ อาจารย์ประจ าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      กรรมการ 

๒๓. นายสมชาย  ฟ้อนร าดี  ข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
     กรรมการ 
๒๔. นายอนุสรณ์  สกุลณี              บุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
๒๕. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

      เลขานุการ 
 ๒๖. นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
          ๑. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 

๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา     กรรมการ 
๓. นายภาธร  ศรีกรานนท์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายดิษฐ์  โพธิยารมย์    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
 ๓. นายเด่น  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๔. นายธนารัฐ  ศรีสมบูรณ์   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
 ๕. นายมานิต  เอกสุวรรณ   นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๔๐ น. 
  ศาสตราจารย์ วิษณุ  เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในการประชุม 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานุการ แจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี   

  ๑.๒   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายสิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบว่า 
การก่อสร้างโรงอาหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด าเนินงาน
ในกรุงรัตนโกสินทร์ โดยรองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา เป็นประธาน ไม่เห็นชอบให้ซ่อมโรง
อาหาร และได้เชิญผู้แทนจากส านักงบประมาณเพ่ือเจรจากับผู้รับจ้างในการยกเลิกสัญญา ในขณะนี้รอหนังสือตอบ
อย่างเป็นทางการจากกรมศิลปากร  



      -๓-      
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ติดตามเรื่องนี้ให้ชัดเจน 
   

๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๓.๑  ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผู้เข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน 
๑. ข้อเท็จจริง 

ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๕ ราย  ดังนี้ 
       ๑. นายดิษฐ์  โพธิยารมย์  รองอธิการบดี เพ่ือชี่แจงวาระการประชุมที่  
          ๔.๖ – ๔.๙  
       ๒. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
       ๓. นายเด่น  หวานจริง  คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
       ๔. นายธนารฐั  ศรีสมบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
       ๕. นายมานิต  เอกสุวรรณ  นิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   

       มติสภาสถาบัน  อนุญาต 
  ๑.๓.๒  ผลงานกิจกรรมส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
  ๑) พิธีเปิด “พลบดีเกมส์” 
   - การแสดงชุด “พลังสามัคคี คนไทย ใจหนึ่งเดียว เทิดไท้องค์ราชันย์” พิธีเปิดกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี) 
  ๒) งานร าลึกรัตนโกสินทร์ ๒๓๐ ปี 
   - ระบ าศรีวิชัย และระบ าลพบุรี โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สวนสันตชิัยปราการ 
  ๓) โขนหน้าจอ วัดทองสุทธาราม 
   - การแสดงโขนหน้าจอ ตอนศึกมังกรกัณฐ์ แสงอาทิตย์ พรหมาศ เนื่องในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระครูสุวรรณสุทธารมย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ วัดทองสุทธาราม 
  ๔) ครูดีศรีแผ่นดิน 
   - แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูดีศรีแผ่นดิน โครงการครูดีศรีแผ่นดิน 
เนื่องในวันครูประจ าปี ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ๕) การแสดงงานต้อนรับนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและภริยา  
   - โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ท าเนียบรัฐบาล 
       
 



      -๔- 
  ๖) พิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย ครั้งที่ ๒๗ 
   - การแสดงชุด “ชาวเล” พิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย ครั้งที่ 
๒๗ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หอศิลป์
ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร 
  ๗) นักวัฒนธรรมญี่ปุ่นเยี่ยมชมการเรียนดนตรีไทย 
   - นักวัฒนธรรมญี่ปุ่นเยี่ยมชมการเรียนการสอนด้านดุริยางคศิลป์ ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ๘) สานมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน “ไทยออยล์” 
   - การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามตามกวาง “สานมือ ร่วมใจ ก้าวไกล 
ยั่งยืน” งานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการชุมชนรอบโรงกลั่นไทยออยล์ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันอังคารที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริษัทไทยออยล์ ชลบุรี 
  ๙) พิพิธอาเซี่ยน 
   - พิธีเปิดนิทรรศการพิพิธอาเซี่ยน วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอศิลป์วังหน้า 
และโรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ๑๐) การแสดงนาฏศิลป์ไทย งานเลี้ยงต้อนรับ นายฌอง-มาร์ก เอโรต์ นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
   - เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โดยสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ท าเนยีบรัฐบาล 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ 
  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที๗/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  การสรุปแผนยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ (เพื่อการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
   มติสภาสถาบัน เห็นชอบสรุปของปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขประเด็น
ยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และเห็นชอบสรุปแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (เพ่ือการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)  ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 

  ๓.๒   การขอเสนอปรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
(เฉพาะที่จะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบการปรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  (เฉพาะที่จะใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖)  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
   



      -๕-      
  ๓.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษากรณีต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา 
   มติสภาสถาบัน  รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการของคณะกรรมการศึกษากรณี
ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑  การคัดเลือกผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแต่งตั้ง นางสาวผ่องพรรณ  เมตตา เป็นผู้อ านวยการ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการต่อไป 
 

  ๔.๒  การคัดเลือกผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแต่งตั้งนายสุรชาติ นุกูลธรรม เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปสุพรรณบุรี และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการต่อไป 
 

  ๔.๓  การคัดเลือกผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบและแต่งตั้งนายอนุสรณ์  สกุลณี เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง และมอบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการต่อไป 
 

  ๔.๔  การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) จ านวน ๑๑ คน 
จากห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
   มติสภาสถาบัน  อนุมัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(เพ่ิมเติม) ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 

  ๔.๕  แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ที่จะน าไปใช้
ในการพัฒนาเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
   มติสภาสถาบัน เห็นชอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
– ๒๕๕๙ (ท่ีจะน าไปใช้ในการเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามท่ีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 

 

  ๔.๖  รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   มติสภาสถาบัน 

   ๑. รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

   ๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม 

เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๐๓,๖๔๙ บาท (เก้าล้านแปดแสนสามพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ตามท่ีสถาบันบัณฑิต 

พัฒศิลป์เสนอ 

  ๔.๗  การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    



      -๖- 

   มติสภาสถาบัน 

   ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

วงเงิน ๕๗,๕๐๙,๘๗๑ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)  ตามท่ีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์เสนอ 
   ๒. มอบหมายให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติแผนการใช้เงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามกรอบวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 

  ๔.๘  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
เรื่องท่ี ๑  การใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
             กลุ่มวิชาชีพเฉพาะศิลปกรรม จ านวน ๖ ราย 
 
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   อนุมัติ จ านวน ๑ ราย ปรับปรุง จ านวน ๔ ราย ไม่อนุมัติ จ านวน ๑ ราย 
     
เรื่องท่ี ๒  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยซ่ึงเป็นผู้ผ่านการประเมิน        
             การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู จ านวน ๓ ราย  
 
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  อนุมัติให้ข้าราชการครูเป็นผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  เพ่ือ
เลื่อนต าแหน่งจากครูผู้ช่วยเป็นครูได้ เนื่องจากผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ ๑- ๘ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๓ ราย  

 

เรื่องท่ี ๓  การโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน  

             ๙ ราย 

  
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

   ๑) ไม่อนุมัติ การขอย้ายไปปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
จ านวน ๓ ราย  

๒) อนุมัติ การขอโอนไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๒ ราย  



                                                             - ๗ - 
 
   ๓) อนุมัติ การขอโอนมาปฏิบัติราชการที่หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๓ 
ราย และไม่อนุมัติ จ านวน ๑ ราย  

เรื่องท่ี ๔   การขอปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

             จากต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นต าแหน่ง ครู 

 
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  อนุมัติการขอปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นต าแหน่ง ครู จ านวน  ๕  ต าแหน่ง  
     
เรื่องท่ี ๕  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)       
            ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ สายงานทรัพยากรบุคคล 
            ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 

 
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  อนุมัติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่
จะเข้ารับการประเมินผลงาน  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  สายงานทรัพยากรบุคคล  ระดับ
ช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ 
 
เรื่องท่ี ๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน    
           ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  
           ระดับช านาญการพิเศษ       
 
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  อนุมัติคณะกรรมการประเมินผลงาน  เพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับ
ช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน  ๓  สายงาน ดังนี้ 

   ๑) สายงานทรัพยากรบุคคล 

   ๒) สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ๓) สายงานจัดการงานทั่วไป 
 
   
 
 
 



-๘- 

 
 

                                          ๔.๙  การรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
เรื่องท่ี ๑  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
 
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
   ๑) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์) จ านวน ๓ ราย            
   ปรับปรุง จ านวน ๓ ราย 
    ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน ๘ ราย   
   อนุมัติ จ านวน ๑ ราย ปรับปรุง จ านวน ๖ ราย ไม่อนุมัติ จ านวน ๑ ราย  
                   ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน ๗ ราย 
 อนุมัติ จ านวน ๒ ราย ไม่อนุมัติ จ านวน ๕ ราย  
              ๔) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บรรณารักษศาสตร์) จ านวน ๑ ราย 
 อนุมัติ จ านวน ๑ ราย 
              ๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี(การออกแบบ สารสนเทศ
การท างานและอาชีพ)) จ านวน ๒ ราย   
 อนุมัติ จ านวน ๒ ราย  
              ๖) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะคีตศิลป์ไทย จ านวน ๒ ราย 
 อนุมัติ จ านวน ๒ ราย 
 
เรื่องท่ี ๒   การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
 
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                    อนุมัตขิอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ขึ้น
บัญชีอยู่  หรือจากส่วนราชการอ่ืน หรือวิธีการอ่ืนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เห็นสมควร ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ว่างอยู่  จ านวน  ๔  ต าแหน่ง  ๑๑  อัตรา  ดังนี้ 
  ๑.  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน  ๒  อัตรา  
                    ๒.  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   จ านวน  ๑  อัตรา   
                  ๓.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  ๔  อัตรา  
                   ๔.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  ๒  อัตรา 
  ๕.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  ๒  อัตรา       
 



                                                                  -๙- 
 
เรื่องท่ี ๓  การเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
            ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับช านาญงาน   
 
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                 อนุมัติการเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช านาญงาน  จ านวน  ๔  ราย  ตั้งแต่ 
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังนี้ 
                    ๑.  สายงานปฏิบัติงานธุรการ  จ านวน ๒ ราย   
                 ๒.  สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  จ านวน ๒ ราย   
 
เรื่องท่ี ๔   การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   อนุมัติการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    ๒  
ต าแหน่ง  ๒  อัตรา  ดังนี้ 
                  ๑. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  จ านวน ๑ อัตรา 
                    ๒. ต าแหน่งครู จ านวน ๑ อัตรา 
 
เรื่องท่ี ๕   การขอเปิดสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ     
             บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)   
 
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                    อนุมัติการขอเปิดสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ว่างอยู่ จ านวน ๓ ต าแหน่ง  ๕ 
อัตรา   
 
เรื่องท่ี ๖   การขอเปิดสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
              บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                    อนุมัตกิารขอเปิดสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ านวน ๓๕ อัตรา 
 
 



                                                                   -๑๐- 
 
เรื่องท่ี ๗   การขอเปิดสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
              บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งอาจารย์   
             
มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                    อนุมัตกิารขอเปิดสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน ๑๒ อัตรา 

 

  ๔.๑๐  การก าหนดการประชุมสภาสถาบัน (สัญจร) เพื่อเยี่ยมเยือนสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ภาคใต้ประชุม ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และภาคอีสานประชุม  
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
   มติสภาสถาบัน  ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ให้จัดประชุมที่กรุงเทพฯ  ส่วนการประชุมสภา

สถาบันในครั้งต่อไปให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๕.๑  การก าหนดปฏิทิน (เพิ่มเติม)  การประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประจ าปี ๒๕๕๖ 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบก าหนดปฏิทิน (เพ่ิมเติม) การประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

   ๕.๒  การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 
   มติสภาสถาบัน  เห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการการจัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมไทย ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
      นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
      นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

 


