ตอนที่ 1
ขอมูลสถานศึกษา
1. ชื่อ
วิทยาลัยชางศิลป

2. สถานที่ตั้ง
60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

3. ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยชางศิลป มีชื่อเดิมวา “โรงเรียนศิลปศึกษา“ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495
โดยนายกคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร มีฐานะเปนโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2495 เปดการเรียนการสอนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยใช
สถานที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2496 ขยายการสอนเปน 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม
แผนกชางสิบหมู และแผนกโบราณคดี แตละแผนกมีกําหนดเวลาเรียน 3 ป
พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนหลักเกณฑการรับนักศึกษาใหม คือ รับนักเรียน
โรงเรียนศิลปศึกษาที่สอบไลไดชั้นปที่ 2 เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แตตองผานการสอบคัดเลือก
พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
1. ไดกําหนดฐานะของโรงเรียนเปน ประเภทอุดมศึกษา เรียกชื่อวา “โรงเรียน
ศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร”
2. ยุบเลิกแผนกชางสิบหมู คงเหลือไวเพียง 2 แผนก และเรียกชือ่ ใหมวา แผนก
เตรียมศิลปะ และ แผนกเตรียมโบราณคดี สําหรับการศึกษาใน 2 ปแรก
3. เปลี่ยนสังกัดจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
พ.ศ. 2504 มีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในกรมศิลปากรใหม มีการตั้ง
“กองศิลปศึกษา” ขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษา จึงมาสังกัดกองศิลปศึกษา มีงบประมาณ ตําแหนง ครู
อาจารย เจาหนาที่ เปนของตนเอง และไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ โรงเรียนชางศิลป ”
พ.ศ. 2517 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนชางศิลปเปน“วิทยาลัยชางศิลป”
และเริ่มขยายกิจกรรมการเรียนการสอนไปที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มพัฒนาและ

ก อ สร า งอาคารเรี ย นในที่ ดิ น ของหลวงพรตพิ ท ยพยั ต (เจ า คุ ณ ทหาร)ที่ เ ขตลาดกระบั ง บนเนื้ อ ที่
ประมาณ 63 ไร และไดเริ่มใชเปนสถานศึกษาของวิทยาลัยตั้งแต พ.ศ. 2521 เปนตนมา
พ.ศ. 2524 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชัน้ กลาง โดยยกเลิกการ
เรียนวิชาการศึกษา
พ.ศ. 2527 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชัน้ สูง โดยยกเลิก
การเรียนวิชาการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชัน้ กลาง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยเรียกวา “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวช.) และ “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวส.)
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชางศิลปไดมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องการแบงสวนราชการ หนวยงาน และสถานศึกษา
ของกรมศิลปากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2539 เปน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 วิทยาลัยชางศิลป ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
พ.ศ. 2550 วิทยาลัยชางศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 32 ก วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

4. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธ
“ สาธุโข สิปปกํ นาม อป ยาทิสกีทิสํ ”
ขึ้นชื่อวาศิลปะแมเชนใด เชนหนึ่ง ก็ยงั ประโยชนใหสาํ เร็จได
วิสัยทัศน
วิทยาลัยชางศิลป มุง จัดการศึกษาดานศิลปะที่คํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และสอดคลองกับความตองการของสังคม ดวยการบริหาร
จัดการที่มนี โยบาย เปาหมายที่ชัดเจนเปนระบบ
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนศิลปะอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพ
ตามธรรมชาติของผูเรียน ดวยหลักสูตรทีก่ ําหนดคุณลักษณะเฉพาะอันพึงประสงค และสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
4. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอือ้ ตอการเรียนรูแกผูเรียน
ปรัชญา

5. พัฒนาระบบการสนับสนุน และการบริหารดานตาง ๆ ใหเอื้อตอการดําเนินงาน
ของวิทยาลัย
เปาประสงค
1. วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนศิลปะอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการพัฒนา
ศักยภาพตามธรรมชาติของผูเรียน
2. วิทยาลัยมีหลักสูตรที่ไดกําหนดคุณลักษณะเฉพาะอันพึงประสงคของผูเรียนและ
สอดคลองกับความตองการของสังคม
3. วิทยาลัยมีระบบการบริหาร จัดการที่ชดั เจน และมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรทุกฝายของวิทยาลัยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และรวมมือกันพัฒนา
องคกรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
5. วิทยาลัยมีสภาพแวดลอม และบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเ รียน
6. วิทยาลัยมีระบบการสนับสนุน การบริการดานตาง ๆ ที่เอื้อตอการดําเนินงาน
ของวิทยาลัย
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา
กลยุทธที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการใหเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และบุคลิกภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
กลยุทธที่ 6 พัฒนาและปรับปรุงการบริการตาง ๆ ใหมคี ุณภาพ

5. โครงสรางการบริหาร

6. การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชางศิลปจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเฉพาะดานศิลปะ 2 ระดับ คือ
6.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
6.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หลักสูตรศิลปกรรม พุทธศักราช 2539

7. บุคลากร
7.1
7.2
7.3
7.4

ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
ลูกจางชัว่ คราว

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

98
20
9
2

คน
คน
คน
คน

7.1 ขาราชการ และพนักงานราชการ
หมวดวิชา
ภาษาไทย

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง/วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

หมายเหตุ
หัวหนาหมวด

นายณัฐ
นางสุวัฒนา
นางสมิตรา

สุขสวาง
พรหมศิริ
รัตนะ

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ

นางสาวทัศพร

มหาจันทร

-

กศ.ม.ภาษาไทย
ศศ.ม.จารึกภาษาตะวันออก
ค.อ.ม.หลักสูตรและ
การสอนอาชีวฯ
ค.บ.ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

นางสาวอัจฉรา
นางอรพินทร
นางยุพิน

พิมพสกุล
บรรลือทรัพย
รัตนคุณาการ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

กศ.บ.อังกฤษ
กศ.ม.บรรณารักษ

หัวหนาหมวด

สังคมศึกษา

นางสาวทองใบ
นางรัชนี
นางจิตติมา

รุงเรือง
กีรติไพบูลย
บัวมาศ

ครูชํานาญการ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชํานาญการ

หัวหนาหมวด
หัวหนาภาค

นางศิริรัตน

คําพัฒน

-

ค.ม.สังคม
อ.ม.ประวัติศาสตรฯ
ค.อ.ม.หลักสูตรและ
การสอนอาชีวฯ
ค.ม.หลักสูตรและการสอน

พลานามัย

นายบุญเลิศ
นายธนดล
นายกิจจา

ใจทน
ฟกเขียว
เวสประชุม

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ค.ม.พลศึกษา
ค.บ.พลศึกษา
ค.ม. (กศน.)

หัวหนาหมวด

วิทยาศาสตร

นางสาวจันทิมา โกญจนาท
นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

หัวหนาหมวด

นางสาวชลาลัย เปรมวิศิษฐ

-

ค.ม.นิเทศการศึกษาฯ
วท.ม.การศึกษา
วิทยาศาสตร
ค.บ.วิทยาศาสตร

พนักงานราชการ

หมวดวิชา

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง/วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

หมายเหตุ
หัวหนาหมวด

คณิตศาสตร

นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ
นายโอฬาร
ชํานิ
นางสาวศิริลักษณ พุมกําพล
นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
-

วท.ม.สถิติประยุกต
ค.บ.คณิตศาสตร
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา
วท.บ.คณิตศาสตร

ทฤษฎีศิลป

นางสาวปราณี
นางสาววัลลีย
นายอุเทน
นายนิมิตร
นายกฤศวัฒน
นางอัธยา
นายสพราง
นางสาวจริยา
นางอมรพรรณ

ยิ้มจันทร
ภวภูตานนทฯ
หลอสกุล
รอดรับบุญ
บรรลือทรัพย
สัจจสวัสดิ์
รักปทุม
ธรรมบุญ
สิริไวทยางกูร

ครูชํานาญการ

อนุ ศ.บ.ตกแตง
ค.บ.ศิลปกรรม
ศ.บ.ประยุกตศิลป
วท.บ.เวชนิทัศน
กศ.ม.ศิลปศึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.บ.ภาพพิมพ
ศศ.ม.ภาษาสันกฤต
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา

นายคมสันต
นายประดิษฐ
นายวชิระ
นายสิขเรศ

คืนดี
ตั้งประสาทวงศ
กอนทอง
ศิริไพบูลย

วาดเสน

องคประกอบศิลป นางอรนิต
วาศภูติ ดะหลัน
นายพนม
จิเจริญ
นายศักดิ์ชาย
บุญอินทร
นายอดินันท
ดามะอู
นางสาวศันสนีย รุงเรืองสาคร
จิตรกรรม

ประติมากรรม

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ครูชํานาญการ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

นายวิฑูรย
นายเสวก
นายศรัณย
นายสุเมธ
นายพิสิต
นางสาวพัชรินทร
นายปรีกมล
นายนรวีร

ไชยดี
จิรสุทธิสาร
โรจนพนัส
พงศชินฤทธิ์
ประทุมชาติ
อนวัชประยูร
เชี่ยววานิช
โชติวรานนท

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

นายเจริญ
นายวสันต

วองปรีชากุล
ฮารีเมา

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ศษ.บ.ศิลปกรรม
ศ.ม.จิตรกรรม
ศ.ม.จิตรกรรม
ศป.ม.จิตรกรรม
ศ.บ.จิตรกรรม
ศ.บ.จิตรกรรม
ศ.ม.จิตรกรรม
ศ.บ.ภาพพิมพ
ค.ม.ภาพพิมพ
ศ.บ.จิตรกรรม
ศ.ม.จิตรกรรม
ศ.บ.จิตรกรรม
ศ.บ.จิตรกรรม
ศ.บ.จิตรกรรม
ศ.ม.จิตรกรรม
ศ.ม.จิตรกรรม
ศ.บ.จิตรกรรม
ศ.ม.ประติมากรรม
ศ.บ.ประติมากรรม

หัวหนาหมวด
หัวหนาหมวด

หัวหนาหมวด
หัวหนาหมวด
หัวหนาภาค

พนักงานราชการ
หัวหนาหมวด

หมวดวิชา

ภาพพิมพ

ศิลปะไทย

ออกแบบตกแตง

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง/วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

หมายเหตุ

ศ.บ.ประติมากรรม
ศ.ม.ประติมากรรม
ศ.บ.ประติมากรรม
ศ.บ.ประติมากรรม

พนักงานราชการ

นายเดชา
นายบุญพาด
นายสมศิลป
นายณรงค

สายสมบูรณ
ฆังคะมะโน
แพทยคุณ
แสงสวัสดิ์

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

นายนภพงศ
นายปพนพัทธ

กูแร
ศรีพฤกษชาติ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

นายวรา
นางเมตตา
นายสรรเพ็ชญ
นางวิทมน

ชัยนิตย
สุวรรณศร
โองเพ็ชร
นิวัติชัย

ครูชํานาญการ

โสภา
แพงไพรี
กลอมมานพ
ปริญญาธารมาศ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ค.บ.ศิลปศึกษา
ศษ.บ.ศิลปะไทย
ศษ.บ.ศิลปกรรม
ศ.บ.ศิลปะไทย

หัวหนาหมวด

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ศ.บ.มัณฑนศิลป
ศษ.บ.ออกแบบ
สถ.ม.สถาปตยฯภายใน
ศษ.บ.ตกแตงภายใน
ศ.บ.ออกแบบ
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา

หัวหนาหมวด

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ค.บ.ศิลปศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา
ศ.ปวส. สถาปตย

หัวหนาหมวด

นายสาคร
นายสุวิทย
นายวิโรจน
นายประวัติ

นางชุษฎาภา
สุยะสินธุ
นางอรนุช
อารียพงศา
นางรัชดาภรณ ศรีพฤกษชาติ
นางสาวพรรณทิพา ประสาทศิลป
นายจรัญ
แซตั้ง
นางสาวทรงสกุล รักปทุม
นางสาววลัยลักษณ นัคราเรือง

สถาปตยกรรมไทย นางประภา
นายขจิตร
นายสมศักดิ์

กลอมมานพ
สังขผาด
สังคะวัง

เครื่องเคลือบดินเผา นายจรัญ
หนองบัว
นายประสิทธิ์
มุกดามณี
นายสยุมพร
กาสรสุวรรณ
นายพิพัฒน
จิตอารีรักษ
นางสาวสุพรรณิการ ติรณปริญญ

ครูชํานาญการ

ศ.ม.ภาพพิมพ
ค.อ.ม.เทคโนโลยีทางการ
อาชีวและเทคนิคศึกษา
ศ.ม.ภาพพิมพ
ศ.ม.ภาพพิมพ
ศ.บ.ภาพพิมพ
ศ.ม.ภาพพิมพ

หัวหนาหมวด

ศ.ม.เครื่องเคลือบดินเผา
หัวหนาหมวด
ศป.บ.เครื่องเคลือบดินเผา
ศ.บ.เครื่องเคลือบดินเผา อัตราจางรายชั่วโมง
ศ.บ.เครื่องเคลือบดินเผา อัตราจางรายชั่วโมง
ศ.บ.เครื่องเคลือบดินเผา พนักงานราชการ

หมวดวิชา
ชางเขียน
ชางรัก

ชางปน

คอมพิวเตอร

การงานพื้นฐาน

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง/วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

หมายเหตุ
หัวหนาหมวด
หัวหนาภาควิชาศิลปะไทย

นายบุญนาย
นางพจมาลย

ซาเฮียง
จิตติวงศสมาน

ครูชํานาญการ

ศป.ม.ศิลปะไทย
ศ.บ.ศิลปะไทย

นายนเรศวร
นายบดินทร
นายสนั่น

ภุชฌงค
สิงหเสนี
รัตนะ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ

ปวส.
กศ.บ.ศิลปศึกษา
กศ.บ.ศิลปศึกษา

นายวิรัตน
นายเสนห
นายไพบูลย

พูลศิริ
หลวงสุนทร
ดีสวัสดิ์

ครูชํานาญการ

ศ.บ.ศิลปศึกษา
ปปช.
ปวส.

หัวหนาหมวด
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

นายธีรยุทธ
นางสาวนาฏยา
นางสาวไพรินทร
นายเสกสรรค

จั่นฝงเพ็ชร
ชมวิชา
ชมมะลิ
ขวัญศรี

ศป.ม.ทัศนศิลป
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
คว.บ.คอมพิวเตอรศึกษา
ศป.บ.ภาพพิมพ

หัวหนาหมวด

นางสาวมาณี

เกียรติกุลวัฒนา

ครูชํานาญการ

อาชีพ และ
เทคโนโลยี

นางอารยา

กองสุวรรณ

ครูชํานาญการ

ค.อ.ม.การบริหาร
อาชีวศึกษา
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

งานหองสมุด

นางเรืองบุญญ
นางพัฑรธัญญา

ธรรมสรศักดิ์
หลอสกุล

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ค.บ.บรรณารักษศาสตร
ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร

หัวหนาหมวด

พนักงานราชการ
หัวหนาหมวด

7.2 ขาราชการพลเรือน
งาน
งานธุรการ
งานการเงิน
บันทึกขอมูล
งานพัสดุ

ชื่อ - นามสกุล
นางรัชนี
ซอเซวี
สิบเอกธนาวุธ สุขสําราญ
สิบเอกประสิทธิชัย สมัครการ
นางสาวสุนีย เขงเจริญ
นายจตุพร
ภูระหงษ

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

จนท.บริหารงานธุรการ 5
จนท.ธุรการ
จนท.การเงินและบัญชี 4
จนท.บันทึกขอมูล 5
จพง.พัสดุ 3

มัธยมศึกษาตอนปลาย
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
บธ.บ.การบัญชี
ปวช. การบัญชี
ศศ.บ.การบัญชี

หมายเหตุ

7.3 ลูกจางประจํา
ชื่อ – นามสกุล
นายประสงค
นางอรัญญา
นายเมตตา
นายสุพจน
นายประเสริฐ
นางมณี
นางอรุณ
นายดํารง
นายทองรัก
นายอุดม
นายวินัย
นายสวิง
นายยง
นายสมบัติ
นายสุนทร
นายวิเชียร
นายภาณุวัฒน
นายยาซิม
นายสมศักดิ์

ทองคํา
อยูคอน
สีชมภู
สุขมา
สุวรรณเดช
สาคร
ดีเอี่ยม
มวงรอด
ผึ้งทอง
เฉยมีศักดิ์
ลาวเกษม
สีทอง
ออนหวาน
เฉยมีศักดิ์
อยูคอน
เจริญสุข
อินบางยาง
วงษหวังจันทร
ทองคํา

ตําแหนง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
ยามรักษาการณ
ยามรักษาการณ
ยามรักษาการณ
ยามรักษาการณ
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
พ.ขับรถยนต
พ.ขับรถยนต

วุฒิการศึกษา
ป.4
ป.6
ม.3
ป.7
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ม.3
ป.4
ป.4

หมายเหตุ

8. นักเรียน/นักศึกษา
8.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวน 795 คน
8.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) จํานวน 124 คน
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน – นักศึกษาวิทยาลัยชางศิลป ชั้นปที่ 1 – 5 ปการศึกษา 2550
ระดับ
จํานวน / คน
หมายเหตุ
สาขา
795
ระดับ ปวช.
124
ระดับ ศ.ปวส.
สาขาจิตรกรรม
28
สาขาประติมากรรม
1
สาขาภาพพิมพ
17
สาขาศิลปะไทย
8
สาขาออกแบบตกแตง
54
สาขาสถาปตยกรรมไทย
6
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
6
สาขาชางรัก
4
สาขาชางเขียน
สาขาชางปน
รวม
919

9. อาคารสถานที่
จํานวน
หลัง หอง

หองเรียน

หองสมุด

หองวิทยฯ

หองคอมฯ

หองพยาบาล

หองโสตฯ

ซาวดแลบ

หองประชุม

อาคาร

การใชประโยชน

อาคารเรียน
- อาคารถาวร
- อาคารชั่วคราว

12
8

68
8

60
8

1
-

2
-

2
-

1
-

8
-

2
-

-

อาคารประกอบ
- อาคารอํานวยการ
- อาคารอนุสรณ (ใหญ)
- โรงอาหาร
- หอประชุม (เล็ก)
- โรงรถ
- อาคารซอมบํารุง
- บานพัก ผอ.
- บานพักครู
- บานพักคนงาน

1
1
1
1
1
1
1
10
1

10
11
3
3
1
1
1
40
3

1
-

-

-

-

-

-

-

2
1
1
1
-

10. งบประมาณ
งบประมาณป 2550
หมวดรายจาย
เงินเดือนและคาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
สาธารณูปโภค
ครุภัณฑ
ที่ดินและสิง่ กอสราง
เงินอุดหนุน
โครงการไหวครู
โครงการนิทรรศการศิลปะของ
นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป
รวม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1
28,255,298
711,000
170,300
179,000
2,800,000
2,566,000
30,000

การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลผลิตที่ 1
140,000
369,100
-

230,000

-

34,911,598

15,812,437

