
รายงานการประชุมผูบริหาร (ภายใน) 

ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๖๑ 

วันอังคารท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี (ศาลายา) 

********************** 

ผูมาประชุม 

  ๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์   อธิการบดี  ประธาน 

  ๒. นายกมล  สุวุฒโฑ   ท่ีปรึกษา 

  ๓. นายสุบรรณ  ไชยศิริโชติ  ท่ีปรึกษา 

  ๔. นายอาทร  ทองสวัสดิ์   ท่ีปรึกษา 

  ๕.นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์  รองอธิการบดี 

  ๖. นายอํานวย  นวลอนงค  รองอธิการบดี 

  ๗. ผศ.จุลชาติ  อรัณยะนาค  รองอธิการบดี 

  ๘. ผศ.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน  รองอธิการบดี 

  ๙. ผศ.ภูร ิ วงศวิเชียร   ผูชวยอธิการบดี 

  ๑๐. นายสมภพ  เขียวมณี   ผูชวยอธิการบดี 

  ๑๑. นางสาวสาริศา  ประทีปชวง  ผูชวยอธิการบดี 

  ๑๒. นางสาวณัฎฐพัชร  คุมบัว  แทนผูชวยอธิการบดี 

  ๑๓. นายวิชิต  เพ็ชรดี   แทนผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  ๑๔. นางแสงแข  โคละทัต   รก.ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  ๑๕.นายภัทรชัย  พวงแผน  รก.ผูอํานวยการกองกลาง 

  ๑๖.นายสุรินทร  วิไลนําโชคชยั  หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

  ๑๗.นางสาวนปภา  ชูเกียรติ  หัวหนางานการเงินและบัญชี 

  ๑๘.นางสาวสุรีรัตน  มุงปนกลาง  เลขานุการ    

  ๑๙.นางสาวเสาวนีย  รอดตัว  ผูชวยเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 

  ๑. นายเอกชัย  แสงแกว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  ๒. นายคมสันต  จุลนวล   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  ๓. นายพรเทพ  เจริญจิตต  นักทรัพยากรบุคคล 

  ๔. นางสาวพรเพ็ญ  ไวยนาค  นักทรัพยากรบุคคล 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๑.๓๕ น. 

   ประธานท่ีประชุมอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์)     

จัดประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ภายใน)         

   ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแกไขหนาท่ี ๓ วาระท่ี ๓ขอท่ี ๓ 

  โดยอธิการบดี ประธานท่ีประชุม 

  จากเดิมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ อยูระหวาง

ดําเนินการ เปน ดําเนินการแลว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การจัดสรรคืนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เม่ือส้ินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๕๐ อัตรา 

          รองอธิการบดี (นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์) ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดรับ
การจัดสรรคืนอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ.2561  จํานวน 50 อัตรา ดังตอไปนี้ 
   

ลําดับ
ที ่

ตําแหนง 
เลขที่

ตําแหนง 
หนวยงาน 

อัตรา
วาง 

การดําเนนิงาน 
หมาย
เหต ุ

1 
ผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา 

9 
กองบริการการศึกษาสํานักงา
อธิการบดี 

1 
คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมขึ้นดํารง

ตําแหนง/คงไว 
 

2 เจาพนักงานธุรการ 26 
กองกลางฝายบริหารงานกลาง 
สํานักงานอธิการบดี 

1 
๑.ยายโอน ๒.เรียกบัญชี 

๓.เปดสอบ ๔.คงไว 
 

3 ผูชวยศาสตราจารย 38 
คณะศิลปวิจิตร 

1 สงคืนหนวยงานตนสังกัด  

4 อาจารย 41 1 พิจารณา  

5 เจาพนักงานธุรการ 158 

วิทยาลัยชางศิลป 

1 
สอบถามหนวยงานตนสังกัดกอน

ดําเนินการ 
 

6 คร ู 124 1 -  

7 คร ู 125 1 -  

8 คร ู 144 1 -  

9 
เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี 

174 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 1 
สอบถามหนวยงานตนสังกัดกอน

ดําเนินการ 
 

10 คร ู 249 

วิทยาลัยนาฏศิลป 

1 -  
11 คร ู 230 1 -  
12 คร ู 287 1 -  
13 คร ู 378 1 -  
14 คร ู 381 1 -  

15 คร ู 386 1 -  
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ลําดับ
ที่ 

ตําแหนง 
เลขที่

ตําแหนง 
หนวยงาน 

อัตรา
วาง 

การดําเนินงาน หมายเหตุ 

16 ครู 392 

วิทยาลัยนาฏศิลป 

1 -  
17 ครู 396 1 -  
18 ครู 397 1 -  
19 ครู 407 1 -  
20 ผูชวยศาสตราจารย 406 1 -  
21 ครู 533 

วิทยาลัยนาฏศิลปจนัทบุรี 
1 -  

22 ครู 499 1 -  
23 ครู 558  

 
 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 

1 -  
24 ครู 570 1 -  
25 ครู 574 1 -  

26 ครู 593 1 -  

27 ครู 600 1 -  

28 ครู 604 1 -  

29 ครู 605 1 -  
30 ครู 609 1 -  

31 ครู 610 1 -  

32 ครู 673 
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

1 -  
33 ครู 710 1 -  
34 ครู 715 1 -  

35 ครู 723 วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

1 -  

36 ครู 729 1 -  

37 ครู 761 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 -  
38 ครู 834 

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 
1 -  

39 ครู 841 1 -  
40 ครู 914 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 1 -  
41 ครู 934 วิทยาลัยนาฏศิลปสโุขทัย 1 -  

42 
รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา 

985 
วิทยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบุรี 
 

1 -  

43 ครู 993 1 -  
44 ครู 991 1 -  
45 ครู 1038 

วิทยาลัยนาฏศิลป 
อางทอง 
 

1 -  
46 ครู 1049 1 -  
47 ครู 1052 1 -  
48 ครู 1062 1 -  
49 ครู 1063 1 -  
50 ครู 1083 1 -  

รวม 50 - - 

/ท่ีปรึกษา... 
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   ท่ีปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (นายกมล  สุวุฒโฑ) ไดใหคําปรึกษาและแนะนํา

เพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตราวางตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหชวยกันวิเคราะห          

และรวมกันพิจารณาอยางมีเหตุผลเพ่ือประโยชนรวมกันในอนาคต 

   ท่ีปรึกษาดานบริหารงานบุคคล (นายสุบรรณ  ไชยศิริโชติ) ไดใหคําปรึกษาและ

แนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตราวางตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   รองอธิการบดี (นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักด์ิ) รับดําเนินการเก่ียวกับอัตราวาง

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประสานขอมูลกับรองอธิการบดี (ผศ.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุน)      

และฝายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ มอบ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ี

ประชุม และกําหนดเกณฑการวางแผนอัตรากําลัง คํานวณจากอัตราครูและนักเรียนเปน ๑:๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

   ๔.๑ ตําแหนงวางของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน

ราชการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   รองอธิการบดี (นายจิรพจน จึงบรรเจิดศักดิ์) ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มี

ตําแหนงวางของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการอยูระหวางกระบวนการ
ดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ 
   1.ตําแหนงวางขาราชการของสํานักงานอธิการบดีจํานวน 10 อัตรา ดังนี้ 
 

ลําดับที่ ตําแหนง 
เลขที่

ตําแหนง 
หนวยงาน 

อัตรา
วาง 

การดําเนินงาน หมายเหตุ 

1 
ผูอํานวยการสํานกังาน
อธิการบดี 

13 สํานักงานอธกิารบดี 1 
มอบ ฝบบ.หารือที่ปรึกษา
สถาบันฯ เพื่อดําเนินการ 

 

2 ผูอํานวยการกองกลาง 5 กองกลาง 1 รออบรม  

3 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

7 งานประกันคุณภาพฯ 1 ระงับการโอน  

4 นักทรัพยากรบุคคล 1 
กองกลาง 
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

1  อุทธรณ 

5 นักวิชาการศึกษา 66 โครงการบัณฑิตศึกษา 1 เรียกบัญชี/เปดสอบ  

6 นิติกร 6 
กองกลาง  
ฝายนิติการ 

1 
ขอใชบัญชีโดยผาน

อนุกรรมการกล่ันกรองแลว 
 

7 นักวิชาการเงินและบัญช ี 257 
กองกลาง 
ฝายการเงินและบัญชี 

1 อยูระหวางการทาํหนังสือ  

8 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

592 
กองนโยบายและแผน 
ฝายแผนและงบประมาณ 

1 
ผานอนุกรรมการกล่ันกรอง

แลว 
 

9 นักวิชาการศึกษา 20 
กองบริการการศึกษา 
ฝายทะเบียนและวัดผล 

1 เปดสอบ/รับโอน 
มอบรองฯอํานวย

ดําเนินการ 

10 นักวิชาการศึกษา 181 
กองบริการการศึกษา 
ฝายศิลปวัฒนธรรม 

1 สงหนังสือถึงตนสังกัด 
รอหนังสือตอบรับ

จากตนสังกัด 

รวม 10   

มติท่ีประชุม เห็นชอบดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

/๒.ตําแหนงวาง… 
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   2.ตําแหนงวางพนักงานราชการของสํานักงานอธิการบดีจํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
  

ลําดับที่ ตําแหนง 
เลขที่

ตําแหนง 
หนวยงาน อัตราวาง การดําเนินงาน หมายเหตุ 

1 นิติกร 22 
กองกลาง 
ฝายนิติการ 

1 

เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน 

 

 

2 นิติกร 112 
กองกลาง 
ฝายนิติการ 

1  

3 นักวิชาการศึกษา 32 
กองบริการการศึกษา 
ฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1  

รวม 3   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   3.ตําแหนงวางขาราชการของหนวยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจํานวน 28 อัตรา 

ดังนี้ 
  

ลําดับที่ ตําแหนง 
เลขที่

ตําแหนง 
หนวยงาน 

อัตรา
วาง 

การดําเนินงาน หมายเหตุ 

1 นักวิชาการเงินและบัญช ี 317 คณะศิลปนาฏดุริยางค 1 - ยื่นอุทธรณ 

2 ครูผูชวย 160 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 1 
อยูระหวาง 

ดําเนินการเรียกบรรจ ุ
 

3 ครู 211 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 1 
ปรับเปล่ียนตําแหนง 

เขาสภาฯ วันที่ 19 พ.ย.61 
 

4 นักจัดการงานทัว่ไป 476 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

1 
ปรับเปล่ียนตําแหนง 

เขาสภาฯ วันที่ 19 พ.ย.61 
 

5 ครู 444 1   

6 ครู 463 1 
อยูระหวางดําเนินการรับ

ยาย วนศ.จันทบุรี 
 

7 อาจารย 467 1   

8 ครู 530 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

1 
อยูระหวางดําเนินการรับ

โอนขาราชการครูกรุงเทพฯ 
 

9 ครูผูชวย 594 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

1 
อยูระหวางการ 

ดําเนินการเรียกบรรจ ุ
 

10 อาจารย 556 1   

11 อาจารย 595 1   

12 อาจารย 126 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

1   

13 อาจารย 129 1   

14 อาจารย 130 1   

15 อาจารย 627 1   

16 อาจารย 637 1   

17 อาจารย 686 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

1   

18 อาจารย 697 1   

19 อาจารย 727 1   
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ลําดับที่ ตําแหนง 
เลขที่

ตําแหนง 
หนวยงาน 

อัตรา
วาง 

การดําเนินงาน หมายเหตุ 

20 ครู 858 

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

1   

21 อาจารย 806 1 
อยูระหวางการ 

ดําเนินการเรียกบรรจ ุ
 

22 อาจารย 838 1   

23 อาจารย 1037 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

1   

24 อาจารย 1061 1   

25 อาจารย 504 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1 บรรจุ 16 พ.ย.2561  

26 อาจารย 700 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

1   

27 อาจารย 1012 1   

28 เจาพนักงานธุรการ 1111 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 1 เขาสภาฯ วันที่ 19 พ.ย.61  

รวม 28   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

   ๔.ตําแหนงวางพนักงานราชการของหนวยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจํานวน 17 

อัตราดังนี้ 
  

ลําดับที่ ตําแหนง 
เลขที่

ตําแหนง 
หนวยงาน อัตราวาง การดําเนินงาน หมายเหตุ 

1 นักวิชาการศึกษา 48 คณะศิลปนาฏดุริยางค 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

2 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 53 คณะศิลปนาฏดุริยางค 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

3 นักวิชาการศึกษา 54 คณะศิลปวิจิตร 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

4 นักวิชาการศึกษา 63 คณะศิลปวิจิตร 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

5 นักวิชาการศึกษา 58 คณะศิลปวิจิตร 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

6 นักวิชาการศึกษา 64 คณะศิลปวิจิตร 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

7 นักวิชาการศึกษา 62 คณะศิลปวิจิตร 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

8 นักทรัพยากรบุคคล 80 คณะศิลปศึกษา 1 ขอใชบัญช ี  

9 นักวิชาการศึกษา 73 คณะศิลปศึกษา 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

10 นักวิชาการศึกษา 56 คณะศิลปศึกษา 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

11 นักวิชาการศึกษา 76 คณะศิลปศึกษา 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

12 นักวิชาการศึกษา 78 คณะศิลปศึกษา 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

13 นักวิชาการศึกษา 82 คณะศิลปศึกษา 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน 
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ลําดับที่ ตําแหนง 
เลขที่

ตําแหนง 
หนวยงาน อัตราวาง การดําเนินงาน หมายเหตุ 

14 นักจัดการทัว่ไป 84 วิทยาลัยชางศิลป 1 ขอใชบัญช ี  

15 นักวิชาการเงินและและบัญช ี 85 วิทยาลัยชางศิลป 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

16 นักวิชาการคอมพวิเตอร 105 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

17 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 156 วิทยาลัยนาศิลปสุโขทยั 1 
เปดสอบเดือน
พฤศจิกายน  

รวม 17   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

   ๔.๒ การสรรหาบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป สังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 

   รองอธิการบดี (นายจิรพจน จึงบรรเจิดศักดิ์) ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดมี

ตําแหนงพนักงานราชการท่ัวไปวางอยู จํานวน ๑๙ อัตรา  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จะดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน

ราชการท่ัวไป จํานวน ๑๙ อัตรา ในการนี้ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดราง

แผนการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

๑. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสรรหาพนักงานราชการท่ัวไป จํานวน ๑๙ ตําแหนง ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ตําแหนง สังกัด จํานวน หมายเหตุ 

๑ นิติกร สํานักงานอธิการบด ี ๒  

๒ นักวชิาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ๑  

๓ นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน   

คณะศิลปนาฏดุริยางค ๑  

๔ นักวชิาการศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค ๑  

๕ นักวชิาการศึกษา คณะศิลปวิจิตร ๕  

๖ นักวชิาการศึกษา คณะศิลปศึกษา ๕  

๗ นักจัดการงานท่ัวไป วิทยาลัยชางศิลป ๑  

๘ นักวิชาการเงินและบัญช ี วิทยาลัยชางศิลป ๑  

๙ นักวิชาการคอมพิวเตอร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ๑  

๑๐ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ๑  

รวม ๑๙  
 

 

 

 

 

 

 /๒.แผนการดําเนินการ... 
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๒. แผนการดําเนินการสรรหาบุคคลเปนพนักงานราชการท่ัวไป  
 

ลําดับท่ี รายการ วันท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ วันพุธท่ี ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑  

๒ ประกาศรบัสมัครสอบฯ ภายในวันจันทรท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

 

๓ รับสมัครสอบฯ ระหวางวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน  

– ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

๔ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ภายในวันศุกรท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  

๕ สอบขอเขียน วันเสารท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  

๖ สอบสมัภาษณ วันอาทิตยท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  

๗ ประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกสรรเปน

พนักงานราชการท่ัวไป 

ภายในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

   ๔.๓ สรุปการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติท่ีประชุม  ขอถอนวาระการประชุม 

   ๔. ๔ โครงการพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   รองอธิการบดี (นายจิรพจน  จึงบรรเจิดศักดิ์) ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ใหดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรู ความเขาใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานสอดคลองกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมายจากสถาบันฯ 

   ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ จํานวน ๑๓ โครงการ เปนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   รองอธิการบดี (นายจิรพจน จึงบรรเจิดศักดิ์) แจงท่ีประชุมขอความรวมมือในการ

เขียนโครงการเขียนแผนใหถูกตองชัดเจนและสอดคลองกับงานเพ่ือความเรียบรอยในการเบิกจายเงิน และเบิก

จายเงินดวยความระมัดระวัง 

   ประธานท่ีประชุม แจงการเขียนโครงการตองเขียนใหตรงวัตถุประสงคโดยมอบฝาย

บริหารทรัพยสินดําเนินการใหเรียบรอยตรงตามวัตถุประสงค และมอบกองนโยบายและแผนดําเนินการ

ตรวจสอบ สวนในกรณีลูกจางชั่วคราว (รายเดือน) ลาออก ถาไมจําเปนขอใหยุติการจางทดแทน นอกจากใน

กรณีท่ีมีความจําเปนใหขออนุมัติจางเปนรายๆ ไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

/๔.๕ ความคืบหนา... 
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   ๔.๕ ความคืบหนาในการจัดงานกีฬาบีพีไอเกมส (BPI GAME) 

   ผู ช ว ยอ ธิ ก า รบ ดี  (ผศ .ภู ริ  ว ง ศ วิ เ ชี ย ร )  จ า กก า รป ร ะชุ ม  Conferrence              

วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เม่ือเวลา ๐๙.๐๐ น. ไดสรุปประเภทกีฬาท้ังหมด ๗ ประเภท และ ๒ ประเภท

กีฬาพ้ืนบาน ซ่ึงไดจัดแบงสายการแขงขัน แบงทีมการแขงขัน และกําหนดลูวิ่งเรียบรอยแลว สวนกองเชียรและ

เชียรหลีดเดอรจะประชุมพรอมกันอีกครั้งวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการตัดสินเปน

บุคคลภายนอกท้ังหมด สวนการแขงขันกีฬาแตละประเภทใชระบบของสมาคมกีฬาแตละประเภทในการตัดสิน                                

   สวนของงบประมาณในการดําเนินการคาผานทางของแตละพ้ืนท่ีโดยไดแจงเขา

มาแลวเรียบรอย โดยมีวิทยาลัย ๓ แหงในพ้ืนท่ีภาคอีสานท่ีไมตองเสียคาผานทาง ยอดรวมของคาผานทาง

ท้ังหมด เปนเงิน ๑๓,๑๐๐ บาท รวมกับคาน้ํามันเชื้อเพลิงไป-กลับ เบ็ดเสร็จรวมทุกวิทยาลัย เปนเงินรวม

ท้ังสิ้น ๒๕๐,๐๕๗ บาท 

   ประธานท่ีประชุม แจงฝายกิจการนักศึกษาดําเนินการจัดทําขออนุมัติและ

ดําเนินการจัดสรรงบประมาณตอไป ในสวนคาเชารถบัสของคณะศิลปนาฏดุริยางคและคณะศิลปศึกษา   

ขอใหคณะท้ังสองคณะชวยดูแลตัวเองไปกอน เนื่องจากสถาบันฯ ไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหได 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   ๔.๖ ขอสงคืนสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 

   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง (นายภัทรชัย  พวงแผน) ตามหนังสือ   

ท่ี วธ ๐๘๐๕/๒๔๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอสงคืนสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 

ตามท่ีนางชลิตา  กิตติโชติพันธ ครูชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานการเงินและบัญชีไดสงมอบงาน

ในหนาท่ีราชการเม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น รายละเอียดบันทึกการสงมอบงานดังกลาวไดแสดง

รายการสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาราชดําเนิน ชื่อบัญชี “กองทุน เงินยืมฉุกเฉิน

ไทยชวยไทย” เลขท่ีบัญชี ๐๑๘ - ๒ - ๐๘๑๙๒ - ๓ โดยมีเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ จํานวน ๑,๒๓๔,๔๑๓.๕๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหม่ืนสี่พันสี่รอยสิบสามบาทหาสิบสตางค) 

   คณะกรรมการไทยชวยไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมอบเงิน

สนับสนุนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร ไดรับจัดสรรเงิน

จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) สําหรับใชในการจัดตั้งและดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

กองทุนฯ โดยผูรับผิดชอบการดําเนินงานกองทุนคืออธิการบดีหรือผูอํานวยการสถาบัน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบฝายการเงินและบัญชี ศึกษารายละเอียดและนําปรึกษาท่ีปรึกษา

สถาบันฯ (นายอาทร ทองสวัสดิ์) 

/ระเบียบวาระท่ี ๕… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ๕.๑ การขอรับงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต 

   รองอธิการบดี (นายอํานวย  นวลอนงค)  ดวยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหมขอรับการ

จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนเกา-

หม่ืนบาทถวน) และวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลปศึกษา จํานวน ๕๗,๔๘๐ บาท (หาหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) 

   หากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของวิทยาลัยก็ควรสนับสนุนงบประมาณใหแกทุกวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของวิทยาลัยตอไป 

   ประธานท่ีประชุม การจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันฯ จะดําเนินการในภาพรวมและทําหลักสูตรไปพรอมกันจึงไมสามารถจัดสรรเงิน

แยกเปนวิทยาลัยได 

   รองอธิการบดี (ผศ .ประวีนา เอ่ียมยี่สุน) แจง ท่ีประชุมวาในปงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖๒ กองบริการการศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําหลักสูตรพ้ืนฐานและอาชีวะ 

จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงหากตองจัดทําหลักสูตร

ปริญญาตรี นาจะใชเงินในสวนนี้ได 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ    

   ๕.๒ การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการควบคุมงาน

กอสราง    

   รองอธิการบดี (นายอํานวย นวลอนงค) ดวยคณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณคาอํานวยการงานตกแตงภายในครุภัณฑประกอบอาคารและงานระบบอาคาร 

และคณะศิลปวิจิตรขอรับการจัดสรรงบประมาณคาอํานวยการงานปรับปรุง ซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร 

โดยแบงเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง และคาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง 

   ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันท่ี ๖ กันยายน 

๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

  ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง และผูควบคุมงานกอสราง ใหไดรับ

คาตอบแทนกรณีท่ีออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจาง ดังนี้ 

  ๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง ในอัตรา ๓๕๐ บาทตอคนตอวัน 

  ๔.๒ ผูควบคุมงานกอสราง 



- ๑๑ - 

   (๑) หัวหนาผูควบคุมงานกอสราง ในอัตราไมเกิน ๓๕๐ บาทตอวันตองาน 

   (๒) ผูควบคุมงานกอสราง (ผูปฏิบัติการ) ในอัตราไมเกิน ๓๐๐ บาทตอวันตองาน 

  ขอ ๖ หัวหนาหนวยงานของรัฐสามารถกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราการจายคาตอบแทน

บุคคลหรือคณะกรรมการเพ่ือเปนการควบคุมการเบิกจายและการบริหารงบประมาณไดตามความจําเปนและ

เหมาะสม 

   ๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายดังกลาว

ใหกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง และผูควบคุมงานกอสรางไดจากงบดําเนินงาน          

และงบประมาณเหลือจาย ท้ังนี้งบดําเนินงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีจํานวนจํากัด อีกท้ัง ยังมีรายการท่ีตอง

ใชจายงบดําเนินงานเปนจํานวนมากจึงทําใหการบริหารงบดําเนินงานเพ่ือเบิกจายคาตอบแทนบุคคล         

หรือคณะกรรมการควบคุมงานกอสรางมีจํานวนจํากัด 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปควรกําหนดหลักเกณฑคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางกอสราง และผูควบคุมงานกอสรางใหไดรับคาตอบแทน กรณีท่ีออกตรวจงานจางท่ีมีสถานท่ีตั้งของงาน

กอสรางท่ีมีท่ีตั้งอยูบริเวณไกลเคียงกัน ใหเบิกจายคาตอบแทนไดเพียงแหงเดียวเทานั้น 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ มอบ กองนโยบายและแผน และ ฝายบริหารทรัพยสิน รางหลักเกณฑ

รวมกันเพ่ือพิจารณา 

   ๕.๓ การดําเนินงานขับเคล่ือนคานิยมองคกร 

   รองอธิการบดี (นายจิรพจน จึงบรรเจิดศักดิ์) ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

กําหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนใหบุคลากรในสถาบันฯ มีสวนรวมในการกําหนดคานิยมองคกรรวมกัน โดยให

นําตัวอักษร “B - P - I” ซ่ึงเปนคํายอภาษาอังกฤษ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มาขยายความสรางเปน

คานิยมรวมกัน ใหเปนคําท่ีเขาใจงาย สามารถจดจําไดงาย และสื่อความหมายถึงความเปนสถาบันบัณฑิต   

พัฒนศิลป การสรางคานิยมองคกร เพ่ือใหทุกคนในสถาบันฯ ยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติรวมกันโดยมุง

พัฒนาสถาบันฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูควบคูคุณธรรม เพ่ือเตรียมเขาสูประเทศไทย ๔.๐ 

สรุปข้ันตอนการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ลําดับ การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

๑. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการขับเคล่ือนคานิยมองคกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการขับเคล่ือนคานิยมองคกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓. สรางการรับรูคานิยมองคกร พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน 

มกราคม-พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

๔. ประเมินระดับการรับรูคานิยมองคกร และวัดระดับความโปรงใสในการดําเนินงาน มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๕. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการขับเคล่ือนคานิยมองคกร สถาบันฯ ครั้งท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๖. นําผลการประเมินไปพัฒนาใหไดตามเกณฑท่ีสถาบันฯ กําหนด กันยายน ๒๕๖๒ 

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานตอสถาบันฯ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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   ประธานท่ีประชุม ใหนําคําสําคัญเพ่ือมาเปนคานิยมองคกรเพ่ือขับเคลื่อนใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๒ “โดดเดนบริการ งานเต็มรอย หรือ จิตบริการ งานเต็มรอย หรือมีคําวายิ้มแยม

ประกอบดวย เพ่ือใหผูมาขอใชบริการชื่นชม และพูดถึงในทางท่ีดี” มาเปนคานิยมองคกร ของสํานักงาน

อธิการบดี และไดมอบคําขวัญของสํานักงานอธิการบดีคือ “โดดเดนบริการ งานเปนเลิศ” และใหทุกคนไดมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือมาเปนสวนประกอบของคานิยมองคกร มอบฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการใหเกิดรูปธรรมมากข้ึนและนําเขาท่ีประชุมในคราวตอไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ มอบ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการและนําเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

   ๖.๑ มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   ประธานเสนอใหจัดทํามาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

โดยเริ่มจากสํานักงานอธิการบดี และมอบกองนโยบายและแผนดําเนินการตอไป และต้ังคณะกรรมการในการ

จัดทํามาตรการประหยัดพลังงาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

  ๖.๒ ขอกรอบลูกจางช่ัวคราวโดยใชงบประมาณของสถาบัน 

  รองอธิการบดี (นายจิรพจน จึงบรรเจิดศักดิ์) ตามท่ีประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป (สัญจร) ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ไดใหแตละวิทยาลัยดําเนินการขอกรอบลูกจางชั่วคราวโดยใชงบประมาณ

ของสถาบันฯ โดยมีมติใหจัดสรรงบประมาณจางลูกจางชั่วคราวเพ่ิมหนวยงานละ ๑ คน จึงขอหารือ

งบประมาณในการจัดจางลูกจางชั่วคราววาควรใชงบไหนอยางไรในการจัดจาง  

    รองอธิการบดี (นายอํานวย  นวลอนงค) แจงท่ีประชุมเพ่ือเปนการบรรเทาความ

เดือดรอนไดมีมติใหจัดจางลูกจางชั่วคราวเพ่ิมหนวยงานละ ๑ คน ในกรณีเกษียนอายุราชการ โดยใช

งบอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมมีคาใชจาย (เรียนฟรี) ในการจัดจางลูกจางชั่วคราว 

   ๖.๒ มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   ประธานเสนอใหจัดทํามาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

โดยเริ่มจากสํานักงานอธิการบดี และมอบกองนโยบายและแผนในการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 

 

/บันทึก... 
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     บันทึกรายงานการประชุมโดย 

นางสาวเสาวนีย  รอดตัว   

เจาพนักงานธุรการ 

ตรวจรายงานการประชุมโดย 

นางสาวสุรีรัตน  มุงปนกลาง 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

  


