
 
 

รายงานการประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่    ๑๘   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
ณ  ห้องศูนย์สื่อ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
............................................................ 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
๒.  นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
๓.  นางอารี แม่นม่ัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
๔.  นายสุระชัย สีบุบผา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
๕.  นางไพเราะ เหมบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
๖.  นายเชาวนาท เพ็งสุข คร ู(ชำนาญการพิเศษ) ทีป่รึกษาผู้อำนวยการ 
๗.  นายสมชาย ฟ้อนรำดี ครู (เชี่ยวชาญ) 
๘.  นายราชวงศ์ นวลอินทร์ คร ู(ชำนาญการพิเศษ) 
๙.  นางสาวพิมพ์ฉัตราพร ดวงสร้อย คร ู(ชำนาญการพิเศษ) 

๑๐.  นายคำรณ จำนงค์วัย ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๑๑.  นางนงนุช สุนทรสุข ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๑๒.  นางสาวธภร ยิ้มโสภา ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๑๓.  นายพลณศักด์ิ ทรพัย์บางยาง ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๑๔.  นายสันติ เสงี่ยมงาม ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๑๕.  นายมานพ ศรีสังข ์ ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๑๖.  นางศศิธร ศรลีาภะมาศ ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๑๗.  นางประภา เทีย่งแช่ม ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๑๘.  นางจุฑารตัน์ สุเมรุรัตน์ ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๑๙.  นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญ ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๒๐.  นางอังคณา ตั้งชัยวรรณา ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๒๑.  นางสาวบุญสม ทรัพย์สิน ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๒๒.  นางชิตา ทัศมาลัย คร ู(ชำนาญการพิเศษ) 
๒๓.  นางนันทวัน สังขะวร ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๒๔.  นางบุษยา พัฒนวิโรจน์ ครู (ชำนาญการพเิศษ) 
๒๕.  นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์ ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๒๖.  นางปิยมาศ ศรีสุวรรณ ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๒๗.  นายวิทยา จุ้ยวงษ ์ ครู (ชำนาญการพิเศษ) 
๒๘.  นางเพชราภรณ์ หินเธาว์ ครู (ชำนาญการ) 



 ๒ 

 

 
 

๒๙.  นายบุญชอบ ภู่ประดิษฐ์ ครู (ชำนาญการ) 
๓๐.  นายเศรษฐกรณ์ วรรณศิลป์ ครู (ชำนาญการ) 
๓๑.  นางอัญชัน เพ็งสุข ครู (ชำนาญการ) 
๓๒.  นายสมประสงค ์ สุขมา ครู (ชำนาญการ) 
๓๓.  นายเกษมสันต์ วิเศษดอนหวาย ครู (ชำนาญการ) 
๓๔.  นางจันทร์แรม นาจพินิจ คร ู(ชำนาญการ)              
๓๕.  นายไตรรงค์ ตีรณานนท์ ครู (ชำนาญการ)              
๓๖.  นางอมรวรรณ เมืองช้าง ครู (ชำนาญการ) 
๓๗.  นายประสงค์ จันทพันธุ์ ครู (ชำนาญการ) 
๓๘.  นางสาวชญาพร หลายเจริญ คร ู(คศ.๑) 
๓๙.  นายชานนท์ อนันต์สลุง ครู (คศ.๑) 
๔๐.  นายธณาวุฒิ อ้นวงษ ์ ครู (คศ.๑)    มาช่วยราชการ 
๔๑.  นางสาวน้ำทิพย์ มั่นมา นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ) 
๔๒.  นางสาววิสรพัฒ บุญมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชำนาญงาน) 
๔๓.  นางสาวศิริลักษณ์ สุขล้ำเลิศ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน) 
๔๔.  ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๔๕.  ผศ.นคร วงศ์ไชยรัตนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๔๖.  ผศ.ดร.ปภาอร แก้วสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๔๗.  นางสาวกนกกาญจณ์ น้อยพ่วง อาจารย์ 
๔๘.  นายอนัส มาลาวงษ์ อาจารย์ 
๔๙.  นางสาวตรีรัตน์ วิสุทธิพันธ์ อาจารย ์
๕๐.  นายภูกิจ พาสุนันท์ อาจารย์ 
๕๑.  นางสาวพรรณิการ์ สมัคร อาจารย์ 
๕๒.  นางสาวเปรมปรีดิ์ โพธิ์ศรีทอง อาจารย์ 
๕๓.  นางสาวรักษ์ ห้วยเรไร อาจารย์ 
๕๔.  นางสาวประพาพร มั่นคง อาจารย ์
๕๕.  นางสาวรตันา ภักด ี  คร ู
๕๖.  นางรภัสสา กองทอง  คร ู
๕๗.  นางสาวดุษยา กลิ่นสุคนธ์  นักจัดการงานทั่วไป 
๕๘.  นางสาวศศิพัชร์ สังข์พาลี ครูสอนนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) 
๕๙.  นางสาวสิริชัญญา พุ่มบานเย็น ครูสอนดุริยางคส์ากล 
๖๐.  นายทองธวัช ศรีทอง ครูสอนดนตรีไทย (ปี่พาทย)์ 
๖๑.  นางสาวจินตนา อิสระภาพ ครูสอนภาษาไทย 
๖๒.  นางสาวน้ำฝน มหาชัย ครูสอนสังคมศึกษา 



 ๓ 

 

 
 

๖๓.  นางสาวติมานันท์ ปิ่นนาค ครสูอนสังคมศึกษา 
๖๔.  นายณัฐวุฒิ บุญชูศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖๕.  นายศรัณยู ประสงค์อาชวะ เจา้พนักงานโสตทัศนศึกษา 
๖๖.  นางสาวนุชจรี สังข์อนันต์ เจ้าพนักงานธุรการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสิริวรรณ สมใจ คร ู(ชำนาญการพิเศษ)    ลาป่วย 
๒. นางขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล คร ู(ชำนาญการพิเศษ)    ลาป่วย 
๓. นายดนัย น้อยชื่น คร ู(ชำนาญการ)    
๔. นายพิทักษ์ ร่มโพธิ์ทอง ครู (คศ.๑)    ลาป่วย 
๕. นายรักษิต มีเหล็ก อาจารย์    ลาป่วย 
๖. นายชินกฤต ขัดจำปา ครูสอนนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) 
๗. นายกฤติเดช อารมย์อุ่น ครูสอนดนตรีสากล 
๘. นายอทิธิพัทธ์ แหยมไทย วิทยากรพิเศษ ดนตรีสากล 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๙  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

๑.๑    เรื่องจากผู้อำนวยการ 

 ๑.๑.๑ เรื่องแจ้งทราบ 

  ๑) แสดงความยินดีกับ  นายสมชาย ฟ้อนรำดี ในโอกาสได้รับพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ 

  ๒) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา   

โสภาสัมฤทธิ์)  มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

  - ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เน้นแยกการบริหารจัดการการจัดการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีออกจากระดับพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เช่น ในด้านอาคารเรียนและบุคลากร  

  ๓) การเปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ในระดับ 

อาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรเพ่ิมเติม 

   - จากการประชุมสภาวิชาการ ได้มีนโยบายให้ทุกวิทยาลัยดำเนินการ

จัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดว่าต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสาขาที่เรียน โดยให้        

ทุกวิทยาลัยดำเนินการจัดทำวิทยาลัยละ ๒ กิจกรรม 

 

/๔)...  



 ๔ 

 

 
 

  ๔) ปรับลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) 

   - ระดับปริญญาตรี ลดลง ๒๐% 

   - ระดบัพืน้ฐาน และ อาชีวศึกษา ลดลง ๕๐%     

  ๕) กำหนดการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔  

  ๖) กำหนดการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ภายใต้ชื่องาน  

“เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน” 

   - วันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

   - วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔  เดินทาง 

   - วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔  ฝึกซ้อม และ งานเลี้ยง 

   - วันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๔  พิธีเปิด และ การแสดง 

   - วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เดินทางกลับ  
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙  เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

เวลา ๐๙.๐๐  น. 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที ่ ๓      เรื่องแจ้งจากฝ่ายต่าง ๆ 

  ๓.๑   เรื่องจากฝ่ายบริหาร 

๓.๑.๑ เรื่องแจ้งจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 - สถาบันฯ  ได้มีหนังสือเลขที่  วธ.๐๘๐๑/ว๕๕๒  ลงวันที่  ๒๘  มกราคม   
๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้จัดทำ
เอกสารรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต จำนวน ๕  แผ่น เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรใน     
สังกัดทราบ  และถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป (เอกสารไฟล์ PDF นำเสนอท่ีประชุม) 

  - อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์   (นางนิภา   โสภาสัมฤทธิ์)  ไดส้่ง 
หนังสือเวียนมายังหน่วยงานในสังกัด หนังสือเลขที่ วธ.๐๘๐๑/๕๗๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร
แจกท่ีประชุม) 
 

/๓.๑.๒...  



 ๕ 

 

 
 

    ๓.๑.๒ ขอความร่วมมือครู อาจารย์ที่รับผิดชอบในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ    

ขอให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้  และ

รายงานผลหลังจากสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งจัดส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

งบประมาณตามกิจกรรม/โครงการให้เรียบร้อย เพ่ือให้ตรงตามไตรมาสและแผนปฏิบัติงาน 

  ๓.๑.๓ เรื่องจากงานบุคลากร 

   - ขอความร่วมมือครู อาจารย์ทุก ๆ ท่าน ในการให้ข้อมูลในการเข้าสู่       

วิทยฐานะ/การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือการบรรจุเข้ารับราชการ เพ่ือการจัดทำรายนามบุคลากรของ

วิทยาลัยฯ ทีมี่ความถูกต้องและสมบูรณ์ท่ีสุด  

   - การดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๘ โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ กำหนดจัดวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม 

๒๕๖๔ (ให้รายงานผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่มไปยังสถาบันฯ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)  

   - สถาบันฯ ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ       

ลูกจ้างชั่วคราว ตอบแบบสอบถามประเมินผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (การปฏิบัติงานรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยรวบรวมส่งสถาบันฯ ภายใน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 ๓.๑.๔ ขอให้คณาจารย์ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

และลูกจ้าง ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการประเมินผล             

การปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนเมษายน ๒๕๖๔) กำหนดส่งประมาณวันที่ ๑๐-

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔  

 ๓.๑.๕ สถาบันฯ ให้ยืนยันในอัตรากำลังใหม่ที่วิทยาลัยฯ จะได้รับ ภายในวันที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ๒ อัตรา และ ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ อัตรา  

  - ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วยสอนสังคมศึกษา  เปิดเป็นกรณีพิเศษ  และ  ตำแหน่ง  

ครูผู้ช่วยสอนศิลปะ มอบงานบุคลากร และหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไปดำเนินการในส่วนของคุณวุฒิทาง

การศึกษา  

  - ตำแหน่ง อาจารย์สอนเครื่องสายไทย (ซอ) ตำแหน่ง อาจารย์สอน

นาฏศิลป์ละคร (พระ) มอบงานบุคลากร และหัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ดำเนินการในส่วน

ของคุณวุฒิทางการศกึษา สำหรับตำแหน่ง อาจารย์สอนดนตรีสากล ได้เรียกบัญชีที่มีอยู่แล้ว   

           ผู้อำนวยการแจ้งที่ประชุม ในการผันตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนดนตรีสากล 

เป็นการดำเนินการเพื่อรองรับหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งยังมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ไม่ครบ  

/๓.๒ เรื่องจาก...  



 ๖ 

 

 
 

 ๓.๒   เรื่องจากฝ่ายวิชาการ 

  ๓.๒.๑ กำหนดการรบัสมัครและสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
- ระดับปริญญาตรี ปีการศกึษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓) รับสมัคร วันที่ ๒๒  

กุมภาพันธ์-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และสอบคัดเลือกวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
- ระดับพ้ืนฐาน และ ระดับอาชีวศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๑ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ประเภททั่วไปรับสมัครวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
(โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย วันที่ 
๑๙-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔) และสอบคัดเลือกวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  
                     ขอให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์         
การรับสมัครทัง้สองระดับเพ่ือให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด 

  ๓.๒.๒ จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่รับสมัครและมอบตัวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   - ระดับปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ศึกษา จำนวน ๒๗ คน สาขาดนตรีศึกษา 

จำนวน ๒๔ คน (ดนตรีไทย ๑๕ คน ดนตรีสากล ๙ คน) 
   - ระดับ พ้ืนฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๑  จำนวน ๑๖ คน และระดับ

อาชีวศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ จำนวน ๓๔ คน 
 ๓.๒.๓ ขอบคุณ ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 

๒/๒๕๖๓ และนำส่งเงินพร้อมหลักฐานเป็นทีเ่รียบร้อย 

   ๓.๒.๔ กำหนดการต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ 

- ส่งคะแนนระหว่างภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

    - สอบปลายภาคเรียน วันที่ ๓๑ มีนาคม-๒ เมษายน ๒๕๖๔ และ ส่ง

คะแนนผลการสอบ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔   

ในส่วนของมัธยมศึกษาปีที ่๓ และ ๖  ขอให้ส่งก่อนในวันที่  ๗  เมษายน 

๒๕๖๔ เพราะจะต้องอนุมัติจบ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตามปฏิทินของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของคนที่

ไม่ผ่านจะต้องแก้ให้เสร็จภายในวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๔  

- การสอบ O-NET  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

    - การสอบ O-NET  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  ๓.๒.๕ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๕ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ์ จากเดิมวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอให้ทุกกลุ่มสาระฯ เตรียม 

/ความพร้อม...  
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ความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

   ๓.๒.๖ กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- ระดับอาชีวศึกษา วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- ระดับหลักสูตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- ระดับคณะ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ๓.๒.๗ ขอขอบคุณ คณะทำงานทุกงานในฝ่ายวิชาการ ครู อาจารย์ ผู้สอนและ     

บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่/งานที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลดีแก่วิทยาลัยฯ 

 ๓.๒.๘ สถาบันฯ แจ้งจะอนุมัติการจบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ ๕ ให้      

เร็วขึ้นเพ่ือให้สามารถสมัครสอบครูผู้ช่วยที่เปิดสอบในเดือนพฤษภาคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารินท์พร            

ฟันเฟ่ืองฟู แจ้งขอให้ครู อาจารย์นิเทศก์ดำเนินการนิเทศให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงเป็น

วันที่นักศึกษาจะต้องจัดแสดงผลงานและการเสวนาที่วิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินนักศึกษา 

รวมถึงนักศึกษาปฏิบัติการสอนภายในวิทยาลัยฯ จะนำเสนอผลงานการแสดง และขอให้ครู อาจารย์นิเทศก์   

ทุกท่านส่งคะแนนการนิเทศภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือจัดทำคะแนนและส่งผลการเรียนใน

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔   

 ๓.๒.๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะมีครูชาวต่างชาติมาปฏิบัติหน้าที่

สอนภาษาอังกฤษ 

  ๓.๒.๑๐ ฝ่ายวิชาการ ได้ทำเรื่องปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขานาฏศิลป์ศึกษา หลักสูตร (๔ปี) ไปยังสถาบันฯ โดยปรับเปลี่ยนจาก นาง

จุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์ (ประธานหลักสูตร) นางสาวธภร ยิ้มโสภา และนายสันติเสงี่ยมงาม เป็น นายอนัส       

มาลาวงษ์ นางสาวตรีรัตน์ วิสุทธิพันธ์ และนายภูกิจ พาสุนันท์ สำหรับสาขาที่มีอาจารย์ไม่ครบ สถาบันฯ จะทำ

เรื่องขอขยายต่อไปอีก ๑-๒ ปี 

   - สาขาดนตรีศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ยังมีอาจารย์รองรับ

หลักสูตรฯ ไม่ครบ ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจ้างอาจารย์สอนดนตรีสากล จำนวน ๒ ตำแหน่ง และ

ตำแหน่ง อาจารย์ที่จะเปิดใหม่อีก ๒ ตำแหน่ง 

  - นายสมชาย ฟ้อนรำดี สอบถามการดาวน์โหลดเอกสารในการสมัครเข้า    

ศึกษาต่อ และขอรายละเอียดเพ่ือแจ้งกับผู้ที่สนใจต่อไป นางอารี แม่นมั่น รองผู้อำนวยการฯ แจ้งว่าได้ส่ง

เอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และในเอกสารจะมีคิวอาร์โค้ดสำหรับดาวน์โหลดใบสมัคร ซึ่งจะมี

รายละเอียด การศึกษาต่อ นอกจากนีไ้ด้แขวนไว้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ       

/๓.๓ เรื่องจาก...  
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                  ๓.๓   เรื่องจากฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

  ๓.๓.๑ การแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดิน     

ถิ่นอีสาน” วันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

  ๓.๓.๒ การจัดทำบัตรขออนุญาตเดินทางกลับบ้านด้วยตนเองหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการงานแสดง พบว่า มีนักเรียนชายที่ปฏิบัติราชการการแสดงเป็นประจำ แต่ไม่มีบัตรจึงทำให้เกิด

ปัญหา 

  ๓.๓.๓ การพักค้างของนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการการแสดง ขอความกรุณาให้        

ครูธุรการการแสดงสอบถามจำนวนนักเรียนที่พักค้างล่วงหน้า และแจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียนที่งานเผยแพร่ฯ 

และฝ่ายฯ เพ่ือดำเนินการมอบหมายการจัดเครื่องนอน และแจ้งครูผู้ปฏิบัติหน้าที่คุมค้างต่อไป 

   ๓.๓.๔ การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ปี ๒๕๖๔ ได้นำเสนอเรื่องที่จะทำผ่าน

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว คือ ชุด ทวารปาละ ซึ่งฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้เชิญหัวหน้าภาควิชา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมประชุมในรายละเอียดแล้ว และจะเชิญคณะกรรมการทั้งหมดประชุมอีกครั้ง 

โดยจะต้องเตรียมนำเสนองาน ๕๐ % ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  

   ๓.๓.๕ การจัดแสดงในงานของ นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติฯ ในวันที่ 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
 

 ๓.๔   เรื่องจากฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา  

   ๓.๔.๑ มอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงนามใบออกนอกวิทยาลัยฯ ของ

นักเรียน  

- นายวิทยา จุ้ยวงษ์ หัวหน้างานระเบียบวินัยและอบรมจริยธรรม 

- นายธณาวุฒิ อ้นวงษ์ หัวหน้างานสารวัตรนักเรยีน  

    ๓.๔.๒ งานทุนการศึกษา (นางบุษยา พัฒนวิโรจน์) 

     เงินทุนการศึกษา จำนวน    ๗๔๙,๗๒๐    บาท 

     - จ่าย จำนวน    ๒๘๖,๐๐๐    บาท 

     - เหลือ จำนวน    ๔๖๓,๗๒๐    บาท 

     ขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจนักเรียนที่ขาดแคลนเพ่ิมอีกจำนวน ๑๐ ทุน 

เพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยงานทุนการศึกษาประสานกับงานครูที่ปรึกษา 

    ๓.๔.๓ งานสารวัตรนักเรียนและงานระเบียบวินัยและอบรมจริยธรรม กำลัง

ดำเนินการสำรวจนักเรียนที่พักอาศัยหอพักเอกชน 

/๓.๔.๔...  
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    ๓.๔.๔ งานหอพักนักเรียน นักศึกษาจดัโครงการให้นักเรยีนหอพัก ดังนี้ 

     - ปลูกพืช ผัก ผลไม้ อาหารริมรั้ว 

     - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

     - แก้ ๐ ร มส  

     - ส่งเสริมศิลปะการแสดง วงโปงลาง (นายวิทยา จุ้ยวงษ ์ฝึกซ้อมวงโปงลาง,     

นางนันทวัน สังขะวร ฝึกซ้อมรำโปงลาง) 

    ๓.๔.๕ งานสุขอนามยัและพยาบาล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารินท์พร ฟันเฟ่ืองฟู) 

     - โครงการส่งเสริมสุขภาพ “กิจกรรมการตรวจสุขภาพข้าราชการและ

บุคลากร ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ที่เบิกไม่ได้ถ้าต้องการตรวจขอให้แจ้ง โดยมีค่าใช้จ่าย ๓๑๐ บาท ส่วน

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ขอรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (covid-19) และนโยบายของโรงพยาบาลว่าจะมีการปลดล็อคหรือไม่ และจะสามารถตรวจอะไรได้บ้าง 

    ๓.๔.๖ งานสโมสรนักศึกษาและงานสภานักเรียน ได้ดำเนินการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ของฝ่ายฯ ตามนโยบายของสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว 

    ๓.๔.๗ ขณะนี้มีแม่บ้านหอพักวิทยาลัยฯ ใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ ในระหว่างทดลอง

ปฏิบัติงาน 

    ๓.๔.๘ ฝ่ายกิจการฯ แจ้งที่ประชุม ได้ดำเนินการทำโทษนักเรียน โดยการถางหญ้าใน

บริเวณวิทยาลัยฯ 

    ๓.๔.๙ ขอบคุณครูเวรประจำวัน และครู อาจารย์ที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่         

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 

ระเบยีบวาระท่ี  ๔      เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  

   ๔.๑ ผู้อำนวยการ แจ้ง การประหยัดน้ำและไฟ ขอให้ครู อาจารย์ช่วยกันดูแล และ

ช่วยกันกวดขันนักเรียน นักศึกษาที่มาทำงานในรายวิชาต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ช่วงนอกเวลาทำการและ

วันหยุดราชการ 

                             ๔.๒ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) 

ผู้บริหารและงานสุขอนามัยฯ ต้องรายงานสถาบันฯ เป็นประจำทุกวัน จึงขอให้ครู อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยดูแล

ติดตามข้อมูล หากพบนักเรียน นักศึกษาคนใดมีอาการไข้หรือไม่สบายขอให้แจ้งที่งานสุขอนามัยฯ หรือ 

รายงานผู้อำนวยการทันที และขอให้ครู อาจารย์เป็นตัวอย่างในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการสวม

หน้ากากอนามัย 

/๔.๓...  



 ๑๐ 

 

 
 

   ๔.๓ กิจกรรมวันครูของจังหวัดลพบุรีที่ผ่านมา ได้เลื่อนการจัดงาน และได้ส่งมอบ         
ของที่ระลึกสำหรับคร ูอาจารย์ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีเรียบร้อยแล้ว 
   ๔.๔ นางเพชราภรณ์ เมืองคุ้ม หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป สอบถามการส่งคะแนน
ระหว่างภาคเรียนที่ ๒ ต้องปริ้นใบคะแนนส่งด้วยหรือไม ่
     - นางอารี แม่นมั่น รองผู้อำนวยการฯ แจ้งที่ประชุมขอให้ปริ้นหน้าปกกับ      
ใบคะแนนส่ง ส่วนแฟลชไดรฟ์ให้นำส่งปลายภาคพร้อมใบคะแนน ส่งผ่านหัวหน้าภาคฯ หรือที่งานทะเบียนและ
วัดผล โดยตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน และแจ้งขอ้แก้ไขต่าง ๆ ได้ที ่นายเศรษฐกรณ์ วรรณศิลป์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                            
                             ๕.๑ นางอัญชัน เพ็งสุข สอบถามในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาเสียชีวิต 
วิทยาลัยฯ มีการดำเนินการอย่างไร  
     - ผู้อำนวยการ แจ้งที่ประชุม ขอนำเข้าที่ประชุม โดยจะแจ้งทราบต่อไป
   ๕.๒ นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์ สอบถามกรณีสแกนลงเวลากลับ หลังเวลา ๑๘.๐๐ น. 
เนื่องจากปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ  
     - นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น รองผู้อำนวยการฯ แจ้งที่ประชุม ในกรณีที่ผู้มี       
ความจำเป็นในการสแกนเวลามาและกลับไม่ทันเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งกับผู้อำนวยการโดยตรง และขอให้
ปฏิบัติตามเวลาเช่นเดิม (สแกนมาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๐๘.๓๐ น. และ สแกนกลับ ตั้งแต่เวลา 
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.)  
 

ระเบียบวาระที่  ๖      เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี   
  - 
เอกสารการประชุม  
 ๑. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   เรื่อง   เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฝ่ายบริหาร) 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๔๙ น. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

(นางจุฑารัตน์  สุเมรุรัตน์) 
บันทึกการประชุม 

๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาอร  แก้วสว่าง) 
พิมพ์วาระประชุมและรายงานการประชุม 

             ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 ๒๕๖๒ 
 

(นายณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น) 
ตรวจรายงานการประชุม 
 ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 
 

 (นางสาวชญาพร  หลายเจริญ) 
      โรเนียวเอกสารประชุม 
     ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 


