
 
 

การประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๔ 

วันอังคารที่   ๑๘   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องศูนย์สื่อ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
............................................................ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

๑.๑    เรื่องจากผู้อำนวยการ 

 ๑.๑.๑ เรื่องแจ้งทราบ 

  ๑) แสดงความยินดีกับคร ูอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ในชั้นที่สูงขึ้น 

  ๒) ย้ำเตือนเรื่องการปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด 

  ๓) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบทุนการศึกษาเพ่ิมอีก ๑ ทุน ๆ ละ 

๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการพิจารณาคือ 

   - เด็กท่ีบิดา มารดาเสียชีวิต และขาดแคลนทุนทรัพย ์

   - ตั้งใจเรียน เรียนดี ความประพฤติดี 

   - โดยครูที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการลงพ้ืนที่ เยี่ ยมบ้าน (กรณีไม่ไกล

เกินไป) แล้วบันทึกภาพประกอบ 

  ๔) ทุนวิจัยสร้างสรรค์ ทุนวิจัยการเรียนการสอน ปี ๒๕๖๕ ได้แจ้งเป็นเอกสาร

แล้ว ให้ส่งแบบฟอร์มภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  ๕) การใช้โปรแกรม Zoom สอนหรือประชุมออนไลน์ สถาบันฯ ได้จัดซื้อ      

ซูมโซลูชั่น ไลเซนส์ ๕๐ ไลเซนส์ และแจกจ่ายให้แต่ละวิทยาลัยแห่งละ ๒ ไลเซนส์ ส่งมอบรหัสและรายละเอียดมา

ที่งานเทคโนฯ แล้ว 

  ๖) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สถาบันฯ ย้ายสำนักงานและห้องเครื่องฯ ไปอยู่ตึกคณะ

ศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น ๑๑ ศาลายา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันฯ ย้ายสำนักงานไปอยู่ตึก

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น ๑๑ ศาลายา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  ๗) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัย มอบ

ทุนการศึกษา คือ นายสวัสดิ์ บุญยิ่ง จำนวน ๑,๐๐๐ บาท และ นางกอแก้ว เพชรบุตร จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 

 

 



๒ 

 

 
 

  ๘) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แบบออนไลน์) 

  ๙) กำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 

๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ 

  ๑๐) การอบรมพัฒนาบุคลากรแบบออนไลน์ วันที่ ๒๔-๒๕, ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๔  

  ๑๑) การอบรมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย ๑ คน ๑ เครื่องดนตรี งบประมาณจาก

สถาบันฯ ดำเนินการ ๒ ครั้ง 

   - เยาวชนภายนอก ๑ ครั้ง (กลองยาว) 

   - นักเรียน นักศึกษา ๑ ครั้ง (ตามความสมัครใจ) 

  ๑๒) งบเรียนฟรี ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์ ค่าหนังสือเรียน ให้ดำเนินการเสร็จ

สิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

  ๑๓) โครงการนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม (สี่ภาค) ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ปรับลดงบประมาณ จำนวนคน วิทยาลัยละ ๔๑ คน 

  ๑๔) การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามราชสุริยวงศ์ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ วนศ.ลพบุรีกำหนดคงเดิม 

  ๑๕) ขอความร่วมมือครู อาจารย์ บุคลากรที่มีความประสงค์ออกนอก 

วิทยาลัยฯ ในเวลาราชการ เขียนบันทึกไว้ในสมุดที่ห้องผู้อำนวยการ  
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระที ่ ๓      เรื่องแจ้งจากฝ่ายต่าง ๆ 

  ๓.๑   เรื่องจากฝ่ายบริหาร 

  ๓.๑.๑ ขอเรียนเชิญ  คณาจารย์  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา   

พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ VDO-Conference 

และเสนอชื่อผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

เพ่ือนำผลการเสนอชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ต่อไป 

 



๓ 

 

 
 

   ๓.๑.๒ เรื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแจ้งว่า  สำนักพระราชวังได้ 

กำหนดการพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

    ๑) พระราชพิธีการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคล 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
    ๒) พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันที่ ๙ และ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
    ๓) พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ ๒๕ และ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว สำนักพระราชวังจึงงดพระราชพิธี
ข้างต้น 
   ๓.๑.๓ เรื่องบุคลากรครูผู้สอน ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

   ๑) นายศิววุฒิ วัฒนวงษ์คีรี ตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีสากล (เงินนอก)  
ลาออกตัง้แต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 

   ๒) นางสาวสิริชัญญา พุ่มบานเย็น ตำแหน่ง ครูสอนดุริยางค์สากล  
(ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้) ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
     ๓) นายกฤติเดช อารมย์อุ่น ตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีสากล (ใช้เงินหมวด
ค่าตอบแทน เงินรายได้) ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
     ขณะนี้ วิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับสมัครครูสอนดุริยางค์สากล (ลูกจ้างชั่วคราว 
เงินรายได้) ซึ่งจะได้ดำเนินการสอบคัดเลือกต่อไป ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)  

๓.๑.๔ ขณะนี้งานนโยบายและแผน ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่  ๑  

เมษายนถึง ๓๐-กันยายน ๒๕๖๔  (ปรับแผนครั้งที่  ๓) โดย นางปิยมาศ ศรีสุวรรณเป็นผู้รับผิดชอบเสนอ      

สถาบันฯ ไปเรียบร้อยแล้ว รอการอนุมัติ จึงขอความร่วมมือครู อาจารย์ที่รับผิดชอบในการดำเนินการกิจกรรม/

โครงการทุกท่าน ขอให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณ 

(งวด ๒) และรายงานผลหลังจากสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งจัดส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ     

การเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการให้เรียบร้อย เพ่ือให้ตรงตามไตรมาสและแผนปฏิบัติงาน   

            ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานนโยบายและแผน ได้จัดทำคำขอ

งบประมาณใช้จ่ายเงินรายได้ ส่งให้สถาบันฯ ตรวจสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การจัดทำ PowerPoint เพ่ือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้สถาบันฯ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ต่อไป 

 

 



๔ 

 

 
 

๓.๑.๕ ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล  ณ  

๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) 

แหล่งเงิน 
ที่ได้รับจัดสรร/ 
ที่สภาอนุมัติ 

ที่เบิกจ่าย 
(ต.ค. ๖๓-เม.ย. ๖๔) 

คงเหลือ 

งบดำเนินงาน ๒๘๖,๒๔๐.๐๐ ๑๑๘,๕๑๒.๙๗ ๑๖๗,๗๒๗.๐๓ 
งบอุดหนุน (ร้อยละ ๓๐ ของ 
ค่าจัดการเรียนการสอน) 

๔๑๙,๑๕๓.๐๐ ๒๘๒,๒๙๙.๖๘ ๑๓๖,๘๕๓.๓๒ 

งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่ม) - - - 
เงินรายได้  ๘๒๓,๐๐๕.๐๐ ๔๕๖,๓๑๐.๗๐ ๓๖๖,๖๙๔.๓๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๘,๓๙๘.๐๐ ๘๕๗,๑๒๓.๓๕ ๖๗๑,๒๗๔.๖๕ 
    

        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงเหลืออีก ๕ เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม) เฉลี่ย 

เดือนละ ๑๓๔,๐๐๐ บาท จึงขอความอนุเคราะห์ ครู-อาจารย์ทุกท่าน ร่วมมือในเรื่องมาตรการประหยัดไฟฟ้าและ

น้ำประปา 

๓.๑.๖ ขอบพระคุณ คณาจารย์ ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  

พนักงานราชการ  และบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่าน ในปี การศึกษา 

๒๕๖๔ ต่อไปด้วยดี 
 

 ๓.๒   เรื่องจากฝ่ายวิชาการ 

  ๓.๒.๑ กำหนดการเปดิภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  

(ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ) ขอให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เตรียมความพร้อมใน        

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับสถานการณ์      

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ทางออนไลน์ 

ออฟไลน์หรือตามความเหมาะสม 

  ๓.๒.๒ จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มอบตัวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

   - ระดับปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ศึกษา จำนวน ๓๐ คน สาขาดนตรีศึกษา 

จำนวน ๒๗ คน (ดนตรีไทย ๑๗ คน ดนตรีสากล ๑๐คน) 

   - ระดับพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๓ คน 

- ระดับอาชีวศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ จำนวน ๔๖ คน 



๕ 

 

 
 

   ๓.๒.๓ ขอให้คุณครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  

จากนักเรียนในชั้นเรียน คนละ ๑,1๔๐ บาท  สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนจำนวน ๑ ชุด และใบเสร็จรับเงิน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือเป็นหลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี และนำส่งเงิน
พร้อมหลักฐานที่เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสาวจินตนา อิสระภาพ) ให้เรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน 2564 
   ๓.๒.๔ กำหนดการต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ 

- กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/64 ภายในวันที่ ๓๑  
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องทะเบียนและวัดผล (งานส่งเสริมและบริการวิชาการ) โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และ
หวัหน้าภาควิชา 

- กำหนดส่งประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ 1/64 ในวันที่  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องสำนักงานระดับอุดมศึกษา 
   ๓.๒.๕ ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ ปีการศึกษา 2563  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน 5๖.๒๙ 31.52 19.17 26.83 
สังกัด 5๓.80 31.33 20.15 26.88 

ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
โรงเรียน 37.18 22.22 17.80 26.08 31.02 
สังกัด 36.99 23.49 17.49 26.41 31.82 

ประเทศ 44.36 29.94 26.04 32.680 35.93 
   

   ๓.๒.๖ กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 

- วันที่ ๑๑ มิถุนายน 2564 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระดบัอาชีวศึกษา  
- วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ระดับหลักสูตร  
- วันที่ ๘ กรกฎาคม 2564 ระดับคณะ/วิทยาลัย  
 
 



๖ 

 

 
 

   ๓.๒.๗ แจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับพ้ืนฐาน 

ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา วันที่ ๒๔-๒๕, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ สถาบัน          

บัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) (คณะ/วิทยาลัยร่วมโครงการผ่านระบบ VDO Conference) (เอกสารแจกที่ประชุม) 

   ๓.๒.๘ ขอขอบคุณครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่าง ๆ 

ในช่วงปิดภาคเรียนทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยฯ และปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน (Work From Home) ขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 

 

                  ๓.๓   เรื่องจากฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

๓.๓.๑ ขอขอบคุณ ครู อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมงานใน  

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอนุรักษ์มรดกไทย และเปิดเวทีกลางแจ้ง “นารายณ์สังคีต” ซึ่งได้

รับคำชื่นชมในเรื่อง การแสดง การต้อนรับ การจัดนิทรรศการและความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ในนาม

ของผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายศลิปวัฒนธรรมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

๓.๓.๒ ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ 

พระบรมวงศานุวงศ์ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ตาม

โอกาส ๔ ครั้ง ดังนี้    

    - เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล-

ลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน) จัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

    - เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย-

ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (๔ กรกฎาคม) จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

    - เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี-

สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม) จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ หรือวันศุกร์ที่ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

    - เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) จัดกิจกรรมในวันพุธที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ๓.๓.๓ การจัดกิจกรรมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ ตาม

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากสถาบันฯ วิทยาลัย          

นาฏศิลปลพบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมไว้ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ณ    



๗ 

 

 
 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ 

๑๗.๐๐ น. ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลพบุรี โดยประสานร่วมงานกับจังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมือง

ลพบุรี แต่ทั้งนี้คงต้องรอประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ซึ่งถ้า

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจะขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน

ในโอกาสต่อไป 
 

 ๓.๔   เรื่องจากฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา  

   ๓.๔.๑ สรุปงานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารแจก         

ที่ประชุม)  

   ๓.๔.๒ โครงการเพิ่มเติมในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

    ๑) โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 

    ๒) โครงการฝึกทักษะการแสดงโปงลางหลังเลิกเรียน 

    ๓) โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับนักเรียนหอพัก 

    ๔) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

    ๕) โครงการปลูกผักสวนครัวอาหารริมรั้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

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

ระเบียบวาระท่ี  ๕      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                            

๑. ให้เตรียมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

ระเบียบวาระที่  ๖      เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)   

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

เอกสารการประชุม  
 ๑. กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา วันที่ ๒๔-๒๕, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 
(คณะ/วิทยาลัยร่วมโครงการผ่านระบบ VDO Conference) (ฝ่ายวิชาการ) 
 ๒. สรุปงานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา) 
   


