รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ครัง้ ที่ 3/2559
วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วันจันทรที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม 2 อาคารอํานวยการ วิทยาลัยชางศิลป
…………………………………………
ประธาน

ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป
นายบุญพาด ฆังคะมะโน

ผูมาประชุม
1. นายบุญพาด ฆังคะมะโน

ประธานกรรมการ

2. นายจรัญ หนองบัว

รองประธานกรรมการ

3. นายเจริญ วองปรีชากุล

กรรมการผูแ ทนครู

4. นายธีรยุทธ จั่นฝงเพ็ชร

กรรมการผูแ ทนครู

5. นางนรีลักษณฌญา เถาะสุรวรรณ

กรรมการผูแ ทนผูปกครอง

6. นายสุวัฒน พรหมมณีรัตน

กรรมการผูแ ทนชุมชน

7. นางสาวจิรคณา เถาะสุวรรณ

กรรมการผูแ ทนนักเรียน

8. นายปพนพัทธ ศรีพฤกษชาติ

กรรมการและเลขานุการ

9. นางรัชนี ซอเซวี

ผูชวยเลขานุการ

10. นางสาวอังคนา เอมแบน

ผูชวยเลขานุการ

1. นายพิสิต ประทุมชาติ

กรรมการผูแ ทนครู

2. นางสาวจรรยงค ใจเย็น

กรรมการผูแ ทนผูปกครอง

3. นางสาวสุดารัตน คุมฉายา

กรรมการผูแ ทนผูปกครอง

4. นางอําภา บุณยเกียรติ

กรรมการผูแ ทนชุมชน

5. นางออนศรี นิ่มทรงธรรม

กรรมการผูแ ทนชุมชน

6. นายณัฐดนัย เล็กสาคร

กรรมการผูแ ทนนักเรียน

7. นางสาวธนชนก ศรีพานทอง

กรรมการผูแ ทนนักเรียน

ผูไมมาประชุม

เริ่มประขุม

เวลา 10.00 น.

-2กอนเริ่มประชุมประธานขอใหผูเขารวมประชุมทุกทานยืนสงบนิ่ง 1 นาทีเปนการไวอาลัยและรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องการประขุมครั้งนี้เพื่อการขอมติรวมกันในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อ
หนังสือเรียนและการจัดทําสําเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
1.2 เรื่องที่ประธานไปประชุมที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีเรื่องดังตอไปนี้
1) เกี่ยวกับตําแหนงครูที่จะเปลี่ยนเปนตําแหนงอาจารย ขณะนี้สภาคณาจารยกําลังดําเนินการ
รางภาระหนาที่ของอาจารยที่สอนในระดับอุดมศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป นําเสนอตอสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปเพื่อชอความเห็นชอบ
2) การจัดงานพระบรมศพ การจัดสถานทีเ่ พื่อทรงไวอาลัย
1.3 เรื่องการจางครูสอนรายชั่วโมง ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.
เนื่องจากวิทยาลัยมีขาราชการครูที่เกษียณอายุราชการจํานวนหลายทาน และไมไดรับกรอบ
อัตราคืนมา ทําใหวิทยาลัยขาดครูที่ทําการสอน จึงมีความจําเปนตองจางครูรายชั่วโมงเพื่อปฏิบัติงานสอน โดย
ขณะนี้ฝายวิชาการอยูในระหวาดําเนินการจัดทําตารางสอน เมื่อแลวเสร็จจะสงรายละเอียดภาระการสอนเพื่อ
ประกอบการจัดจางตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ภาควิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
- หมวดวิชาภาษาไทย

1 อัตรา

- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2) ภาควิชาศิลปไทย จํานวน 2 อัตรา
- หมวดวิชาศิลปไทย 1 อัตรา
- หมวดวิชาลายรดน้ํา 1 อัตรา
3) ภาควิชาศิลปะสากล จํานวน 2 อัตรา
- หมวดวิชาองคประกอบศิลป 1 อัตรา
- หมวดวิชาจิตรกรรม 1 อัตรา
1.4 กําหนดการงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 และปรับแกวันในการประชุมใหถูกตอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณารายการหนังสือเรียนที่ใชประกอบการเรียนการสอนของวิทยาลัยชางศิลป
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายวิชาการชี้แจงเรื่องรายการหนังสือเรียนฟรีฯ ตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา
2559 นี้ รวมทั้งสิ้นจํานวน 5 รายการ ดังนี้
1) วิชาศิลปะไทย 2 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 1
ศิลปะไทย จํานวน 200 เลมๆ ละ 300 บาท
2) วิชาภาษาไทย 2 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 1
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยพื้นฐาน จํานวน 200 เลมๆ ละ 150 บาท
3) วิชาภาษาไทย 2 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 1
ชื่อหนังสือ หลักภาษาและการใชภาษาไทย ม.4 จํานวน 200 เลมๆ ละ 65 บาท
4) วิชาภาษาอังกฤษ 2 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 1
ชื่อหนังสือ แบบฝกหัดชั้น ปวช.1 ระดับ ปวช.1 จํานวน 214 เลมๆ ละ 30 บาท
5) วิชาภาษาอังกฤษ 4 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 2
ชื่อหนังสือ แบบฝกหัดชั้น ปวช.2 จํานวน 135 เลมๆ ละ 30 บาท
และมีวิชาที่ประสงคจัดทําสําเนาเอกสารที่ใชในการเรียนการสอน เพราะวาเนือ้ หาตางๆ เปนการเรียบเรียง
คนควา และนํามาประกอบเพื่อใหเหมาะสมกับหลักสูตรฯ และแผนการสอน ในบางรายวิชาเปนการเรียบเรียง
เนื้อหาจากผูสอนเอง ซึ่งไมสามารถจัดหาหนังสือและตําราที่เหมาะสมได และบางวิชาจําเปนตองมีเนื้อหาที่
สนับสนุนใหนกั เรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับที่สูงได จึงมีความจําเปนตองจัดทําสําเนาเอกสารดังกลาว
เอง
ในการนี้ผูสอนไดนําสงตนฉบับตามนโยบายของผูอํานวยการวิทยาลัยประสงคที่จะนําเอกสารตํารา
ดังกลาวเพื่อพิจารณาดําเนินการในโครงการของรองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพื่อจัดทําเอกสารตํารา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป แตเอกสารที่นําสงมีหลายรายการที่ยังไมสมบูรณโดยเฉพาะการจัดรายการอางอิง
เอกสารประกอบการสอนดังกลาวมีทั้งสิ้น 5 รายวิชา คือ

-41) วิชากายวิภาค 1

ระดับ ปวช. ชั้นปที่ ผูสอนนางนันทนลิน นิ่มเกตุ

2) วิชาคณิตศาสตร 2 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ ผูสอนนางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ
3) วิชาคณิตศาสตร 4 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ ผูสอนนางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ
4) วิชาวิทยาศาสตร 2 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ ผูสอนนางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค
5) วิชาทัศนียวิทยา 2 ระดับ ปวช. ชั้นปที่ ผูสอนนางสาววลัยลักษณ นัคราเรือง
มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียนในโครงการฯ ดังกลาว

3.2 เรื่องโครงการวิชาภาษาอังกฤษ
ฝายวิชาการชี้แจงวาหัวหนาหมวดวิชาภาษาอังกฤษ นางอัจฉรา พิมพสกุล ไดนําเสนอเอกสาร
รายละเอียดของการศึกษาภาษาอังกฤษของบริษัท Express Publishing แบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะและ
การออกแบบ (English for Art and Design) ที่มีตัวแทนบริษัทฯ ไดนําเสนอใหชมซึ่งบริษัทExpress Publishing
เปนสํานักพิมพเกาแกที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมกับ
University of Greenwich ประเทศอังกฤษผลิตแบบเรียนภาษาอังกฤษวิชาชีพในสาขาตางๆ สําหรับสอนใน
ระดับอาชีวศึกษาเปนผูผลิตแบบเรียนโดยผานทางบริษัท Helex ซึ่งเปนตัวแทนในประเทศไทยราคาเลมละ 850
บาท และรายงานสรุปขอดีและขอเสียของแบบเรียนเลมนี้เพื่อประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ โดยกรรมการมีขอสังเกตวา เปนการเพิ่มทางเลือกใหนักเรียนที่ประสงคจะศึกษา

ทางดานภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นกวามาตรฐานหลักสูตรฯ ถาจะกําหนดใหเปนรายวิชาบังคับของหลักสูตรฯ
นั้น นักเรียนจะตองจายคาแบบเรียนเพิ่มเติม และจะตองมีการเรียนตอเนื่องจึงจะจบคอรส ซึ่งการจะไดใบ
ประกาศนียบัตรฯ ตลอดจนจะตองเสียคาสมัครสอบและสอบผานเกณฑที่กําหนด ประโยชนของประกาศนียบัตรฯ
นั้นนาจะเหมาะสมกับนักเรียนที่จะศึกษาตอในตางประเทศ ซึ่งในปจจุบนั ยังไมมีสถาบันการศึกษาใดในประเทศ
ประกาศรับรอง และกรรมการเห็นชอบที่จะสามารถทดลองโดยใหเปนวิชาเลือกเสรี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 เรื่องวิทยาลัยชางศิลป ไดรับความไววางใจจากรัฐบาล มอบหมายใหทําการเขียนฉากประกอบการ
แสดงในงานสันติบาตชาติเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวัน
ฉัตรมงคล เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งไดรับการยอมรับและคําชมเชย
เปนอยางมาก
4.2 เรื่องรองผูอํานวยการ ฝายกิจการนักศึกษา พาเด็กนักเรียนไปรวมเขียนภาพเหมือนบุคคลที่
ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร ชวงปดเทอม ไดรับความนิยมและคําชมเชยเปนอยางมาก

-54.3 ในปการศึกษา 2560 ผูอ ํานวยการวิทยาลัยไดใหนโยบายแกรองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา วา
สมควรใหผูสอนแทรกความรูด านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย การมีสัมมาคารวะ และการมีจิตสาธารณะแก
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยชางศิลป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม

เวลา 12.10 น.

.………………………………………………………. นางรัชนี ซอเซวี
ผูบันทึกการประชุม
………………………………………. นายปพนพัทธ ศรีพฤกษชาติ
ผูรายงานการประชุม
……………………………………………. นายบุญพาด ฆังคะมะโน
ผูตรวจรายงานการประชุม

,

