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กระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติเป็น รากฐานของการสร้างสรรค์ความสามัคคี และความ
มั่นคงของประเทศชาติประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของชาติ
ประกอบด้วย ภาษา วรรณกรรม ศิ ลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบแผน และวิถีชีวิตอันดีงามที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน
การดําเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติเริ่มต้น เมื่อพุทธศักราช 2481 มีการตั้งกองวัฒนธรรมในสังกัด
กรมศิลปากร ต่อมาในพุทธศักราช 2483 มีพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ กําหนดความหมายของ
วัฒนธรรมว่า หมายถึงลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียว
ก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน จากนั้นมีการออกพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ
อีกหลายฉบับ รวมทั้งมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จนกระทั่งวันที่ 12 มีนาคม 2495 จึงมีการสถาปนา
กระทรวงวัฒนธรรมขึ้น โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลในเดือนกันยายน 2500 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้รับ
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ต่อมาในพุทธศักราช 2501 เกิดภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบ โดยลดฐานะ
เป็นกองวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกรมการศาสนาตามลําดับ จนถึงพุทธศักราช
2522 จึงจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้น มีฐานะเทียบเท่ากรม
ต่อมารัฐบาลจึงได้สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยมีภารกิจ
สําคัญครอบคลุมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
และสถาบันบั ณฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ แ ละมี องค์ก ารมหาชนขึ้ นตรงกั บ
สํานัก งานศิ ลปวั ฒ นธรรมร่ วมสมั ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และหอภาพยนตร์
ปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรมได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมกับการขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อให้
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ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และพัฒนา
มรดกวัฒนธรรมไทย อันเปรียบเสมือนรากฐานของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

ตราประจํากระทรวง

ความหมายของตราประจํากระทรวงวัฒนธรรม รูปบุษบกประดิษฐานดวงประทีปภายใต้ซุ้มเรือนแก้วเหนือหมู่
ลายเมฆ หมายความถึงปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นํา
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
พันธกิจ
1. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. นํามิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม
4. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก
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ยุทธศาสตร์
1. รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
2. สร้างค่านิยม จิตสํานึก และภูมิปัญญาคนไทย
3. นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
4. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและสนองต่อ
ภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการการดําเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
ประชาชน
5. เพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุม่ ทัง้ ระดับครอบครัว
ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก
เป้าหมายหลัก
1. ธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- แต่ละท้องถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง
- มีกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ประชากรโดยส่วนรวม มีคุณภาพ มีความสามารถ มีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของตน และ
นํามาใช้ในการดํารงชีวิต
- ประชาชน มีจิตสํานึกและดํารงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนและรู้เท่าทันโลก
- มีเว็บไซต์ เผยแผ่ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน
- แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และชุมชนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
- มีพิพิธภัณฑ์ชนชาติไทย หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่
3. สังคมมีความสมานฉันท์ ดํารงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรม อยู่ร่วมใน
สังคมโลก อย่างมีศักดิ์ศรี
- ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์
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และเอื้ออาทรต่อกัน
- มีศูนย์วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน สําหรับบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกภาคต่างๆ และเชื่อมโยงสู่ประเทศใกล้เคียง
- ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
4. สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ มีความเข้มแข็งทําหน้าที่
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
- เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ
- มีระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สําหรับบริหารจัดการการดําเนินงานด้านวัฒนธรรม
และให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชน
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประวัติ
นาม “บัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งหมายถึงสถาบันผลิต
บัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ เป็นการยกระดับการศึกษาด้านดุริยางคศิลป์และช่างศิลป์ เพื่อนําศิลปะมา
พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2541 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล ในการดําเนินการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั้น ได้เริ่ม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 โดยกรมศิลปากร ได้พยายามผลักดันเรื่องการยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเศษด้านนี้ขึ้น
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน พ.ศ.2541 มีการประกาศจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในราชกิจจา
นุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 เป็นต้นมา โดยให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2541 อันเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้น ถึงระดับ
ปริญญา โดยเปิดดําเนินการสอนครั้งแรกใน 3 คณะวิชา คือ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะ
ศิลปศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สําหรับผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง และผูท้ ี่สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรศิลปกรรมวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) จากวิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่งในปีการศึกษา 2547 ได้
ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ในคณะศิลปวิจิตร และคณะศิลปนาฏดุริยางค์
เปิดหลักสูตรปริญญาตรี (5ปี) ในคณะศิลปศึกษา และเปิดห้องเรียนเครือข่ายคณะศิลปศึกษาในวิทยาลัย
นาฏศิลป์ทุกแห่งในภูมิภาค ในปีการศึกษา 2548 คณะศิลปวิจิตรได้ขยายการผลิตบัณฑิตและเปิดห้องเรียน
เครือข่ายในวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี และปีการศึกษา 2554 เปิดห้องเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้นที่วิทยาลัยช่าง
ศิลป์ และในปีการศึกษา 2550 คณะศิลปะนาฏดุริยางค์ ได้ขยายการผลิตบัณฑิตและห้องเรียนเครือข่ายใน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124 ตอนที่ 32
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ส่งผลให้สถาบันบัณฑิต

7

พัฒนศิลป์เปลีย่ นสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพ
เฉพาะถึงระดับปริญญาเอก และมีอํานาจหน้าที่ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถาบัน มาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ที่ว่า “การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทําการสอนการแสดงการวิจัย และให้บริการทางวิชาการตลอดจน
อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทํานุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น”
ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงมีภารกิจสําคัญในการจัดการเรียนการสอนทัง้ ในหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี (5 ปี) และปริญญาตรี (4 ปี) ในคณะวิชา ในห้องเรียนเครือข่ายภูมิภาค และการจัด
การศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้านและระดับต่ํากว่าปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่าง
ศิลป์รวม 15 แห่งด้วย โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัด จํานวน 18 แห่ง ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
ราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2551 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. คณะศิลปวิจิตร
2. คณะศิลปะนาฏดุริยางค์
3. คณะศิลปศึกษา
4. วิทยาลัยช่างศิลป
5. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
6. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
7. วิทยาลัยนาฏศิลป
8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
10. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
11. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
13. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
14. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
15. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
16. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
17. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
18. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ต่อมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีนโยบายขยายโอกาสให้แก่บัณฑิตจากสถาบันฯ และสถาบัน
อื่นที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์
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และพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้
นําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาต่อไปพัฒนาการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้
ดําเนินการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
ต่อมาในปีการศึกษา
2552 การจัดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลป์ไทยและหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และได้รับคํารับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็น
หลักสูตรทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2548
ตามหนังสือที่
ศธ
0506(2)/2249 และในปีการศึกษา 2553จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขา
นาฏศิลป์ไทย และสาขาดุริยางคศิลป์ไทย

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อัตลักษณ์สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์
อัตลักษณ์ของบัณฑิตสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ มืออาชีพงานศิลป์
เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป็นผู้นําด้านงานศิลป์
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ข้อมูลวิทยาลัย
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ประวัติวทิ ยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนศิลปศึกษา ตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมาย เพื่อให้มีฐานะเป็นโรงเรียน
เตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินงานโดยอาศัยเงินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย และได้ครู อาจารย์ในมหาวิทยาลัยช่วยทํา การสอน นอกจากครูสอนวิชาสามัญมีทั้งครู
ประจํา และเชิญบุคคลภายนอกมาสอนพิเศษเป็นรายชั่วโมง
หลักสูตรศิลปะก็จัดวิชาและรายการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เว้นแต่
วิชาสามัญคงดําเนินการสอนตามหลักสูตรชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์
โรงเรียน ศิลปศึกษานี้ ได้มีประกาศให้ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดยนายกคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ของโรงเรียนศิลปศึกษา พุทธศักราช 2495
กําหนดคุณสมบัติ และพื้นความรูของผสมั
้ ู้ ครเข้าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน
หลักสูตรในระยะแรกเริ่มนี้คงเปิดสอนเพียงแผนกเดียว คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เป็น
หลักสูตร 3 ปี และให้สทิ ธิ์ผสอบได้
ู้
ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ส่วนผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี จะได้ประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นกลางของกรมศิลปากร
โรงเรียน ศิลปศึกษาเปิดทําการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 มีนักเรียนรนุ่
แรกจํานวน 36 คน โดยใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2496 ได้ขยายการสอนเป็น 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม แผนกช่างสิบหมู่
และแผนกโบราณคดี แต่ละแผนกมีกําหนดเวลาเรียน 3 ปี
พ.ศ. 2497 กรมศิลปากรได้รบั มอบตึกที่ทําการกระทรวงคมนาคมเดิม 3 หลัง จึงได้ยกตึก 2 หลังด้าน
ใน ให้เป็นอาคารเรียนของ โรงเรียนศิลปศึกษา นับแต่นนั้ เป็นต้นมา โรงเรียนศิลปศึกษาจึงมีสถานที่เรียนเป็น
การถาวร จน พ.ศ. 2503 อาคารเรียนจึงถูกรื้อ ไปเสียหลังหนึ่งเพื่อสร้างโรงละครแห่งชาติ
พ.ศ. 2498 โรงเรียนศิลปศึกษายังคงดําเนินการสอนใน 3 แผนก พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
เปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่คือรับ นักเรียนที่สอบไล่ได้ชั้น ปีที่ 2 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แต่
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเสียก่อน
พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
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ก. ได้มีการกําหนดฐานะของโรงเรียน ประเภทเตรียมอุดมศึกษา เรียกชื่อว่า โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข. ได้ยุบเลิกแผนกช่างสิบหมู่ คงเหลือไว้เพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหม่ว่า แผนกเตรียมศิลป แผนก
เตรียมโบราณคดี สําหรับ การศึกษาใน 2 ปีแรก
ค. เปลี่ยนมาสังกัดอยู่ในกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
พ.ศ. 2501 โรงเรียนศิลปศึกษาได้กลับไปสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครัง้ จนถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2503 เมื่อ มหาวิทยาลัยศิลปากรแยกไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับมหาวิทยาลัยแห่ง
อื่นๆ โรงเรียนศิลปศึกษาจึงกลับมาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากรดังเดิม และพ้นฐานะจากการเป็นโรงเรียน
เตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ยุบเลิกแผนกโบราณคดี คงเหลือแต่แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม
แผนกเดียว ส่วนกําหนดเวลาเรียนยังคงเป็น 3 ปี จึงจบหลักสูตร
จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรใหม่ มีการตั้งกอง
ศิลปศึกษาขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษาจึงมีฐานะเป็นแผนกหนึ่งในกองศิลปศึกษา มีงบประมาณตําแหน่งครู
อาจารย์ เจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนช่างศิลป ในโอกาสนี้ด้วย
พ.ศ. 2505 ทางการได้รื้ออาคารเรียนเดิม ซึง่ เหลืออยู่เพียงหลังเดียว เพื่อสร้างโรงละครแห่งชาติ จึงได้
สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารเรียนถาวรให้แก่โรงเรียนช่างศิลป ขึ้นภายในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียน
นาฏศิลป
นับแต่นั้นมา โรงเรียนช่างศิลปได้ให้การศึกษาแก่นักเรียนใน หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้น
กลาง (เทียบเท่าหลักสูตรครูประถมการช่าง หรือ ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 ปี จนกระทั่งวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โรงเรียนช่างศิลป กรม
ศิลปากร พุทธศักราช 2517 ซึ่งใช้เวลาต่อจากหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลางอีก 2 ปี และเทียบ
การศึกษานี้เท่ากับหลักสูตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.) โรงเรียนช่างศิลปจึงได้เปิดให้การศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517
ในปีการศึกษา 2518 โรงเรียนช่างศิลปก็ได้ให้การศึกษาแก่นักเรียน ทั้งในระดับประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นกลาง และระดับ ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาช้ันสูง และผลิตผู้สําเร็จการศึกษาการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชัน้ สูง เป็นรุ่นแรก ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนช่างศิลป เป็น
วิทยาลัยช่างศิลป เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และเริ่มขยายกิจการการเรียนการสอนไปที่ เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มพัฒนา ก่อสร้างอาคารเรียนในที่ดินวิทยาลัยเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
เนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ ในปีพ.ศ. 2519 และเริ่มใช้เป็นสถานศึกษาของวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521
เป็นต้นมา
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พ.ศ. 2524 วิทยาลัยช่างศิลปได้ปรับปรุงหลักสูตร ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง ซึ่งเทียบเท่า
ประโยคครูประถมการช่าง
โดยยกเลิกการเรียนวิชาการศึกษาในหลักสูตรนี้
โครงสร้างของหลักสูตร
ประกอบด้วย หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาชีพภาคทฤษฎี และวิชาชีพภาคปฏิบัติทั้งศิลปะไทยแบบประเพณี และศิลปะร่วมสมัย มีกําหนดเวลาเรียน 3 ปี และเมื่อสําเร็จการศึกษาก็คงได้รับ วุฒิ
ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชัน้ กลาง (ระดับ ปวช.)
พ.ศ. 2527 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูงซึ่งเทียบเท่าหลักสูตรประโยค
ครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.) อีกครั้งหนึ่ง โดยยกเลิกการเรียนวิชาการศึกษาเช่นเดียวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นกลาง โครงสร้างของหลักสูตรจึงประกอบด้วย หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป หมวดวิชาศิลปะ (วิชา
พื้นฐานวิชาศิลปะ วิชาศิลปะเฉพาะสาขา วิชาศิลปะเลือก) และหมวดวิชาเลือก โดยให้ นักศึกษาเลือกเรียน
วิชาศิลปะสาขาต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจในศิลปะเฉพาะสาขา (วิชาเอก) และวิชาศิลปะเลือก (วิชา
โท) เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง (ระดับ ปวส.)
พ.ศ. 2539 วิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นสูง
อีกครั้งหนึ่งเรียกชื่อว่า หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2539 (ศ.ปวช.) และ
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539 (ศ.ปวส.) ตามลําดับ ซึ่งมีสาขาวิชา
ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยช่างศิลปเปลี่ยนหน่วยงานต้นสังกัดจากสถาบันศิลปกรรมมาเป็นสถาบัน บัณฑิต
พัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องการแบ่งส่วนราชการ หน่วยงาน
และสถานศึกษาของกรมศิลปากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539 มาเป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2544 วิทยาลัยช่างศิลป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542
พ.ศ.2550 วิทยาลัยช่างศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แยกตัวจากกรมศิลปากร ตามพระราชบัญญ
ติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 32 ก วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.
2550
พ.ศ.2552 วิทยาลัยช่างศิลปปรับโครงสร้างการบริหารให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิต พัฒน
ศิลป์ โดยให้มกี ารสรรหาผู้อาํ นวยการวิทยาลัย และผู้อํานวยการคนแรกที่มาจากระบบการสรรหา คือ อาจารย์
สมบัติ กุลางกูร
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พ.ศ. 2553 วิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544
(ปวช.) และหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539 (ศ.ปวส.) อีกครั้งหนึ่ง
โดยเรียกชื่อว่า หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553 (ศ.ปวช.) และหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2553 (ศ.ปวส.) ตามลําดับ
พ.ศ.2554 วิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเครือข่ายในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4
ปี ของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในสาขาวิชาจิตรกรรมและวิชาออกแบบตกแต่ง
ปัจจุบันวิทยาลัยช่างศิลปเป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมให้
การศึกษาทางด้านศิลปะ ทั้งศิลปะไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ หลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ศ.ปวส.) และระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ซึ่งมีสาขาวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างหลากหลายและตรงกับ
ความต้องการ ได้แก่ สาขาจิตรกรรม สาขาประติมากรรม สาขาภาพพิมพ์ สาขาศิลปะไทย สาขาออกแบบ
ตกแต่ง สาขาสถาปัตยกรรมไทย สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาช่างสิปปหมู่ (ช่างรัก ช่างเขียน ช่างปั้น) ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ทําเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนศิลปศึกษา
2495 อาจารย์ ประยูร โชติกะพุกกณะ
2495 - 2497 อาจารย์ เรณู ยศสุนทร
2497 - 2499 อาจารย์ ประยูร อุลุชาฎะ
2499 - 2500 อาจารย์ อรุณ โลหะชาละ
2500 อาจารย์ ละม่อม โอชกะ
2500 - 2502 อาจารย์ สะอาด บัวชาติ
โรงเรียนช่างศิลป
2503 - 2504 อาจารย์ สะอาด บัวชาติ
2504 - 2517 อาจารย์ สวัสดิ์ ตันติสุข
วิทยาลัยช่างศิลป
2517 - 2528 อาจารย์ สวัสดิ์ ตันติสขุ
2528 - 2534 อาจารย์ กนก บุญโพธิ์แก้ว
2534 - 2542 อาจารย์ ธงชัย รักปทุม
2542 - 2547 อาจารย์ กมล สุวุฒโฑ
2547 - 2550 อาจารย์ พัชรี ผลานุรักษา
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2550 - 2551 อาจารย์ สุขุม บัวมาศ
2551 - 2552 อาจารย์ สุขุม บัวมาศ (รักษาการ)
2552 - 2556 อาจารย ์สมบัติ กุลางกูร
2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ บุญพาด ฆังคะมะโน

คณะผู้บริหารปัจจุบัน
ผู้อํานวยการวิทยาลัย
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองผู้อํานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ บุญพาด ฆังคะมะโน
อาจารย์จรัญ หนองบัว
อาจารย์ปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ
อาจารย์เจริญ ว่องปรีชากุล
อาจารย์สิขเรศ ศิริไพบูลย์
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สารสนเทศพืน้ ฐานวิทยาลัยช่างศิลป
ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยช่างศิลป

สถานทีต่ ั้ง

60 ถนนหลวงพรต เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

อักษรย่อสถาบัน

วชศ

วันสถาปนาสถาบัน

4 มีนาคม 2495

ที่ดิน

63 ไร่

ปรัชญาวิทยาลัย

“สาธุโข สิปปกํ นาม อปิ ยาทิสกี ทิส”ํ
ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยช่างศิลปเป็นสถาบันจัดการศึกษาด้านศิลปกรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านศิลปกรรมระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ทีมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมอย่างมี
คุณค่าแก่สังคม
3. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริการด้านศิลปกรรม
4. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ด้านศิลปกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาการจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมองค์ความรู้
ด้านศิลปกรรม เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริการทางวิชาการด้านศิลปกรรม
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4. ส่งเสริม สนับสนุน ในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ด้าน
ศิลปกรรม
5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
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ปรัชญาประจําาวิทยาลัย
สาธุโข สิปปก นาม อปิ ยาทิสกี ทิส
ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สําาเร็จได้
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยช่างศิลป เป็นสถาบันจัดการศึกษา ด้านศิลปกรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ สถาบัน
เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นผู้นําด้านงานศิลป์

อัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์

อัตลักษณ์ของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
มืออาชีพงานศิลป์

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
ซื่อสัตย์ สุจริต รักและศรัทธาต่อวิชาชีพ
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เพลงประจําวิทยาลัย
เพลงลาดกระบังกับช่างศิลป
ลาดกระบังโด่งดังทุกยุคสมัย

วิทยาลัยช่างศิลปจึงได้เด่นดัง

สืบสานงานศิลป์ไม่สิ้นศักดิ์ศรีจีรัง

อยู่คู่ลาดกระบังริมฝั่งคลองลําปลาทิว
(ซ้ํา**)

สีฟ้างามเปรียบความฝันอันสูงสุด

ดวงใจเร่งรุดสู่จุดมุ่งหมายโลดลิ่ว

สีเหลืองเรืองธรรมยิ่งนําทางให้พร่างพลิ้ว

ผืนธงเมื่อถูกลมปลิวพร่างพลิ้วอยู่คู่ช่างศิลป
(ซ้ํา**)

เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีที่อยู่คฟู่ ้า

พร้อมพรรณพฤกษาชื่อว่าลั่นทมฉมกลิ่น

พระพิฆเนศวร์เมตตาอยูเป็
่ นอาจิณ

ช่างศิลปสืบศิลป์ไม่สิ้นอยู่คู่แผ่นดินขวานทอง
(ซ้ํา**)

ศิลปวัฒนธรรมไทยนี้
จึงหวงห่วงใยด้วยใจประคับประคอง

ช่างศิลปซึ้งดีเพราะมีส่วนเป็นเจ้าของ
สร้างศิลป์สืบศิลป์สมปองอยู่คู่โลกซ้องศรัทธา
(ซ้ํา** , **)

20

เพลงฟ้าเหลืองแดนเรา
พื้นดินถิ่นเรารักยิ่ง

วิทยาลัยช่างศิลป

มิเคยประวิงมั่นจริงจากใจ

สัมพันธ์ต่อกันอันแท้จริง

น้องพี่เชิดชูชิดใกล้

พระพิฆเนศวร์แห่งนี้

ผลงานยิ่งใหญ่เลิศในแผ่นดิน

ฟ้า-เหลืองรุ่งเรืองทั่วฟ้าไทย

ดอกบานสวยทั่วถิ่น

**งามลั่นทมพลิ้วลมผ่าน

ให้สมดังจินต์ระบือลือไกล

ลาดกระบังสร้างศิลป์

พื้นดินถิ่นเราฝันใฝ่

วิทยาลัยช่างศิลป

สร้างความยิ่งใหญ่ฝากในโลกเรา (ซ้ํา**)

สร้างคนสร้างงานประสานใจ

เพลงคําสอนพ่อศิลป์
โอบป่าขุนเขาเบาบาง

หมอกดังม่านสวยงามตา
แดดเช้าพราวแสงกระจ่าง

ทุกอย่างไม่ยั้งยืนยง

คนเราก็คล้ายคลึงกัน

ลักลั่นล้มหายตายลง

แต่ศิลป์ยังคงดํารง

สูงส่งคู่ฟ้าธาตรี

**ยืนรอวันรุ่งจะสาย
กษาความเป็นไทยไว้ดั่งชีวี

พร้อมกายใจไม่หน่ายหนี
เหมือนที่พ่อศิลป์สอนมา

ยืนรอวันรุ่งจะสาย

โน้มกายใจไม่หลีกหนี

ขอบูชาวิญญาณพ่อชั่วชีวี

นาม “ศิลป์ พีระศรี” เอย
(ซ้ํา**)
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แผนผังวิทยาลัยชางศิลป
๑๗ บานพักขาราชการ
๙

อาคารอนุสรณ ๔๐ ป

๑๑
อาคาร

๒๓

โครงการปรับปรุงสนามมาตรฐาน

ชางสิปปหมู
๑

อาคาร
ชางสิปปหมู ๓

๑๒

างประเทศ
๔ อาคารภาษาต
และคอมพิวเตอร

๑๘ สวนประติมากรรม
๑๖ ศูนยจำหนายผลิตภัณฑ
๑๙
สหการ

๕

อาคารอำนวยการ

๑๔

อาคารหอสมุด

๒
อาคาร

จิตรกรรม

๓

๗
อาคารประติมากรรม

๒๔ โรงปฏิบัติงาน
๒๕ โครงการ
ขยายโรงอาหาร
๑๕
อาคารโรงอาหาร
๑๐ อาคาร
เครื่องเคลือบดินเผา

๒๐
๑ อาคารเรียนรวม
๖

ชางสิปปหมู
๒

อาคาร
พื้นฐานศิลปะ

เวทีกลางแจง

อาคารพละศึกษา

๑๓
อาคาร

๒๑

โครงการอุทยานสวนน้ำ

๘

อาคารภาพพิมพ

๒๒
โครงการอาคารวิทยบริการ
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ข้อมูลห้องเรียนของวิทยาลัยช่างศิลป
ห้อง
อาคาร
1 อาคารเรียนรวม
2 อาคารจิตรกรรม
3 อาคารพื้นฐานศิลปะ
4 อาคาร
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
5 อาคารพลศึกษา
6 อาคารอํานวยการ

7 อาคารประติมากรรม
8 อาคารภาพพิมพ์
9 อาคารอนุสรณ์ช่าง
ศิลป 40 ปี
10 อาคารเครื่อง
เคลือบดินเผา 1 และ
2
11 อาคารสิปปหมู่ 1
12 อาคารสิปปหมู่ 2
13 อาคารสิปปหมู่ 3
14 อาคารหอสมุดและ
ห้องนิทรรศการ
15 อาคารโรงอาหาร
16 ศูนย์ผลิตภัณฑ์

ห้อง
บรรยาย
13
1
1

ห้อง
ห้องพักครู
ปฏิบัติการ*
4
9
3
6

ห้อง
นิทรรศการ ห้องประชุม
ศิลปะ

3
8
3
5

ห้องพยาบาล 1
หองแนะแนว
1
้
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1
ห้องสมาคมครูผู้ปกครองฯ 1

1

5
3

1
1

1
2

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 1
ห้องผู้บริหาร 5
ห้องธุรการ 1
ห้องทะเบียน 1

2
3

6

2
3

อื่นๆ

2
3

3

7
2
5

6
2
2

1
1

1

1

1
หองจาหน่
้ ํ ายผลิตภัณฑ์ 1

* ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ
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หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยช่างศิลปได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
2. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ศ.ปวส.) โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียน
8 สาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาภาพพิมพ์
สาขาวิชาศิลปไทย
สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชาช่างสิปปหมู่ (ช่างรัก ช่างเขียน ช่างปั้น)
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (ศ.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียน
2 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง

งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
งานบุคลากรและสวัสดิการ
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ
งานรักษาความปลอดภัย
งานเอกสารการพิมพ
งานแผนและงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ
งานติดตามและประเมินผล
งานประกันคุณภาพ
ฝายบริหาร

รองผูอำนวยการฝายบริหาร

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา

งานสงเสริม สรางสรรค
และวิจัยศิลปกรรม
งานบริการศิลปวัฒนธรรม
งานวิเทศสัมพันธ
งานผลิตภัณฑศิลปกรรม
งานเผยแพรและนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม
งานหอศิลป
งานประกันคุณภาพ
ฝายศิลปวัฒนธรรม

รองผูอำนวยการฝายศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชาศิลปะสากล

งานพัฒนาบุคลิกภาพและ
วินัยนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานแนะแนวและบริการอาชีพ
งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานองคการ/สโมสรนักศึกษา
งานปองกันแก ไขปญหายา
เสพติดและโรคเอดส
งานอาจารยที่ปรึกษา
งานประกันคุณภาพ
ฝายกิจการนักศึกษา

รองผูอำนวยการฝายกิจการนักศึกษา

ภาควิชาศิลปะไทย

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานบริการวิชาการ พัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล
งานหองสมุด
งานโสตทัศนูปกรณ
งานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
งานสารสนเทศ
งานฝกประสบการณวิชาชีพ
งานบริการการเรียนการสอน
(แนะแนว/ประชาสัมพันธ)
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
งานพัฒนาและจัดการองคความรู
งานประกันคุณภาพ
ฝายวิชาการ

รองผูอำนวยการฝายวิชาการ

ผูอำนวยการวิทยาลัยชางศิลป

โครงสรางการบริหารงานภายในวิทยาลัยชางศิลป
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อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารพร้อมทั้งรายละเอียดงานในฝ่ายต่าง ๆ ของการ
บริหารงานในวิทยาลัยช่างศิลป
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
-

งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
งานบุคลากรและสวัสดิการ
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ
งานรักษาความปลอดภัย
งานเอกสารการพิมพ์
งานแผนและงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ์
งานติดตามและประเมินผล
งานประกันคุณภาพฝ่ายบริหาร

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
-

ภาควิชา (ศึกษาทั่วไป, ศิลปะไทย, ศิลปสากล)
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
งานทะเบียนวัดผล
งานห้องสมุด
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
งานสารสนเทศ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
-

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานแนะแนวและบริการอาชีพ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานองค์การ/สโมสรนักศึกษา
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- งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
- งานอาจารย์ที่ปรึกษา
- งานประกันคุณภาพฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองผู้อํานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
-

งานส่งเสริม สร้างสรรค์ และวิจัยศิลปกรรม
งานบริการศิลปวัฒนธรรม
งานวิเทศสัมพันธ์
งานผลิตภัณฑ์ศิลปกรรม
งานเผยแพร่และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
งานหอศิลป์
งานประกันคุณภาพฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
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ฝ่ายบริหาร : รายละเอียดของงานในฝ่าย
งานธุรการ
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ ควบคุมระบบงานสารบรรณ งาน
รับ-ส่ง ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ทําบันทึก คําสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร นําเรื่องราวเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดเก็บเอกสาร แยกประเภทหนังสือ รักษาหนังสือราชการและหลักฐานราชการทุก
ประเภท ทําลายเอกสารของทางราชการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ตรวจสอบ ติดตาม ชี้แจงปัญหา ให้
ข้อเสนอแนะ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือผู้มาติดต่อ ควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ของทางราชการ รายงานการปฏิ บัติง านในหน้ าที่ต ามลําดับ ขั้ นและปฏิบัติ หน้ าที่อื่ นตามที่ผู้บังคั บบัญ ชา
มอบหมาย
งานการเงินและบัญชี
มี อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ จั ด ทํ า แผนงานและโครงการควบคุ ม ดู แ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ เงินอุดหนุนและเงินรายได้ ตลอดจนเงินสวัสดิการอื่นๆ ตรวจสอบสถานภาพการเงินให้เป็น
ปัจจุบัน ดูแลเก็บรักษาเงินตามอํานาจของวิทยาลัย ให้คําแนะนําปรึกษาแก่ข้าราชการและลูกจ้างในการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการ ปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นในการเบิกจ่าย ควบคุมการทําบัญชีและระเบียบเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด ทํารายงานการเงินและ
เก็บรวบรวมหลักฐานใบสําคัญต่าง ๆ ไว้ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานบุคลากรและสวัสดิการ
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการพัฒนา โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร จัดทําทะเบียนประวัติ ทะเบียนวันลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ การขาดราชการและการลาทุก
ประเภท จัดทําทะเบียนสถิติและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชการและลูกจ้างในวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
จัดทํากรอบอัตรากําลัง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวบรวมข้อมูลสําหรับพิจารณาความดี
ความชอบประจําปี การทําบัตรประจําตัวข้าราชการ การตรวจสอบหลักฐานของงานบุคลากร ประสานงานกับ
งานการเงินและการบัญชี เพื่อจัดสวัสดิการและหนังสือรับรองอื่น ๆ ประสานงานการโอนย้าย การช่วยราชการ
ที่พักอาศัย การสร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากร รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานพัสดุ
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุมดูแล รักษาและซ่อมบํารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ ดําเนินการจัดซื้อ
และจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ จัดทําทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ตรวจสอบวัสดุ
จัดทํารายการวัสดุ ครุภัณฑ์ประจําปี จําหน่ายวัสดุ แนะนําระเบียบว่าการพัสดุแก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่
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นักเรียน นักศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงยอดเงินและงบประมาณตลอดจนเงิน
บํารุงการศึกษา เพื่อดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานอาคารสถานที่
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ พัฒนา ควบคุม ดูแล รักษา ตกแต่ง
ซ่อมบํารุ งอาคารสถานที่ สิ่งก่ อสร้างและสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรี ยบร้อย ให้การได้ ดี ควบคุ ม ดู แ ล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและคนงาน รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานยานพาหนะ
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุม ดูแล ตรวจสอบสภาพและ
ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ทําทะเบียนควบคุม วางแผน และจัดระบบการใช้ยานพาหนะ เบิกจ่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิง จัดทําทะเบียนประวัติ ต่อทะเบียนยานพาหนะและจัดทําประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนด รายงาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานรักษาความปลอดภัย
มีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กําหนดขอบข่ายหน้าที่การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จัดทํา
คําสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้อยู่เวร ตรวจเวร ยามรักษาความปลอดภัยของบุคลากร รวมทั้งให้มีระบบการติดตาม
และรายงานการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่
ตามลําดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานเอกสารการพิมพ์
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการดูแลทรัพย์สินของงานเอกสารการ
พิมพ์ ให้บริการด้านการพิมพ์กับงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย จัดลําดับความสําคัญของหนังสือราชการหรือเอกสาร
ต่าง ๆ ที่จะพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
งานแผนและงบประมาณ
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการวางแผนงานหลักการพัฒนา จัดทํา
แผนการใช้เงินของวิทยาลัย จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน รวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน สถิติ วิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทําคําของบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณ รายงาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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งานกิจกรรมสหการ/สหกรณ์
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุมการดูและการดําเนินงานของ
สหกรณ์ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายควบคุมการจํ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ ในสหกรณ์
ประสานงานกับสหกรณ์ในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรอื่นใน
สถานศึกษาได้เห็นความสําคัญของสหกรณ์ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานประชาสัมพันธ์
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการเผยแพร่ข่าวสาร ระเบียบบังคับ
คําแนะนํา คําชี้แจง ประกาศ ให้ข้าราชการและนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยได้ทราบ การจัดและให้ข่าวสาร
ทางเครื่องขยายเสียง หรือเสียงตามสาย รวบรวมข่าวสาร ข้อคิดเห็น เผยแพร่ข่าวสารและภาพกิจกรรม ความ
เคลื่ อ นไหวต่ า ง ๆ ต่ อ สื่ อ มวลชน ประสานงานกั บ ชุ ม ชน หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ และสื่ อ มวลชนเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์งานของวิทยาลัย วางแผนร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ดําเนินการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานติดตามและประเมินผล
มีอํานาจหน้าที่แ ละความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ กํากับ ติดตามตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัย รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายวิชาการ : รายละเอียดงานในฝ่าย
ภาควิชา (ศึกษาทั่วไป, ศิลปไทย, ศิลปสากล)
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุมดูแลการเรียนการสอนของ
ภาควิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อสอบต่าง ๆ ในภาควิชาให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดูแลและวางแผนการมอบหมายงานให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศการ
สอนในภาควิชาที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการใช้วัสดุอุปกรณ์ของครูผู้สอน กําหนด
แนวทางการวัดและประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน วัสดุฝึก อุปกรณ์การ
สอนและส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาในงานวิชาการ
จัดทําแผนและโครงการเพื่อพัฒนางานในหมวดวิชา รวบรวมผลการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียน เพื่อ
หาแนวทางพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง จัดทําทะเบียน การรับจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ในภาควิชา จัดให้มีการประชุม
ภาควิชา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการสํารวจข้อมูลความพร้อมความต้องการและ
สภาพปัญหาของสถานศึกษาและผูเรี
้ ยน เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เสนอรายชื่อ
ครูที่ปรึกษากิจกรรม และจัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางให้มีความเหมาะสม จัดทําแผนงาน โครงการและ
ปฏิทินกิ จกรรม กํากับติดตามและประสานงานการดําเนินการจั ดกิ จกรรมพั ฒนาผู้เรียน รวบรวมผลการ
ประเมินการจัดกิ จกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ตลอดจนปัญ หาและอุ ปสรรค นํ าเสนอแนวทางการพั ฒนาการจั ด
กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ ควบคุม ดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามหลักสูตร จัดทําตารางสอน สนับสนุนให้มีการพัฒนาการสอนการใช้อุปกรณ์การสอน การสร้างตําราและ
เอกสารต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
การสอน วิจัยและพัฒนาการใช้หลักสูตร วิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ และปัจจัยเก้ือหนุนเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รายงานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานทะเบียนวัดผล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการจัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
วัดผล ดําเนินงานเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และตรวจหลักฐานต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนเป็น
นักเรียน นักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา การขอพักการเรียน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงิน อาจารย์ที่
ปรึกษา ครู อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา กําหนดการสอบแก้ตัวและเสนอ
การพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา และการออกหลักฐานทางการเรียน คําร้องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน วัดผล ส่งแบบสํารวจรายงานต่าง ๆ รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สําเร็จการศึกษา กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
ระเบียบการวัด ประเมินผล พิจารณาการโอนผลการเรียน จัดระบบการเก็บรักษาและทําลายเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียน-วัดผล รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานห้องสมุด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการจัดหาหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ จัดทําระบบ
สืบค้นและบริการข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการวัสดุสิ่งพิมพ์ สอนหรือให้คําแนะนะเกี่ยวกับ
การศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด กําหนดระเบียบการใช้และควบคุมดูแลห้องสมุด เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ และ
ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ของห้ อ งสมุ ด รายงานการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ต ามลํ า ดั บ ขั้ น และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

31

งานโสตทัศนูปกรณ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการส่งเสริม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
โสตทัศนศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุน บริการสื่อการเรียนการสอนแก่ครู อาจารย์
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา รั บผิ ด ชอบเก็ บ รวบรวม ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษาวั ส ดุ อุป กรณ์ โ สตทัศ นศึ ก ษา ให้ คํ า แนะนํ า
ข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการส่งเสริม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ Internet แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทําสื่อสารสอน เสนอโครงการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามลําดับขั้น รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
งานสารสนเทศ
มีหน้าที่แ ละความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ รวบรวมข้ อมูล ข่าวสารที่เกี่ ยวข้ องกับ
การศึกษา จัดระบบข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของวิทยาลัย จัดทํารายงานการศึกษา
เกี่ยวกับสถิติ รวมถึงการจัดทําแผ่นป้ายสถิติต่าง ๆ เผยแพร่บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการบริหาร
และการวางแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มี ห น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบ จั ดทํ า แผนงานและโครงการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ของนั ก เรี ย น
นักศึกษา รวบรวมจัดเก็บข้อมูล และบริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการโดยประสานงานกับงานต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คําปรึกษา แก้ปัญหาและแนะแนวการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา : รายละเอียดงานในฝ่าย
งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน นักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบวินัยและ
ความประพฤติของนักเรียน ควบคุมดูแลการปกครอง ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทั้งความรู้ทางด้านวิชาการ
จัดกิจกรรม อบรม ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคุม ดูแล สอบสวน และ
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มีการลงโทษ ตามกฎระเบียบของสถานศึกษาที่กําหนดไว้ด้วยความเมตตา รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุมดูและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการ
เรี ยน กิ จกรรมบํ าเพ็ ญสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมในวันสํ าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ จัด
กิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับ
ขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานแนะแนวและบริการอาชีพ
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ จั ด ทํ า แผนงานและโครงการให้ คํ า ปรึ ก ษาแก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ย น
นักศึกษา ประสานงานกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาและอาชีพ ติดตามประสานงานกับตลาดแรงงานและสถานประกอบการ วิเคราะห์และติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษา รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
งานบริการและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการให้บริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ สุขอนามัยและพยาบาล จัดกิจกรรมบันเทิง ประสานงาน
การบริการอาหาร น้ําดื่ม น้ําใช้ สภาพแวดล้อมและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานนักศึกษาวิชาทหาร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ จัดกิจกรรมวิชาทหาร ติดต่อประสานงาน
การศึกษาวิชาทหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารใหม่ ดําเนินการขอผ่อนผัน
หรือยกเว้นการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา เก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร หรือการเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา รายงานการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานองค์การและสโมสรนักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ ให้คําปรึกษา ควบคุม ดูแลการดําเนินงาน
ขององค์การนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบขององค์การสโมสร ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการและเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมอันแสดงถึ งความสามัค คี ใ นหมู่ค ณะ และเผยแพร่ชื่อเสียงของวิ ทยาลั ย เพื่ อพัฒนาคุ ณภาพและ
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ประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษา รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ จั ด ทํ า แผนงาน โครงการและกิ จ กรรม ปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง าน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์ ให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สารเสพติ ด และโรคเอดส์ แ ก่นั ก ศึก ษาและบุ ค ลากร ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ และ
หน่วยงานต้นสังกัด สรุปรายงานผล ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตามผล
ประเมิ น ผลและรายงานการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ต ามลํ า ดั บ ขั้ น และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มอบหมาย

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม : รายละเอียดงานในฝ่าย
งานส่งเสริม สร้างสรรค์และวิจัยศิลปกรรม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์สร้างสรรค์และวิจัย
ศิลปกรรม ดําเนินการประสานงานหน่วยงานอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และวิจัยศิลปกรรม
ควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานบริการศิลปวัฒนธรรม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ เพื่อเผยแพร่เพิ่มพูนความรู้ และทักษะทาง
ศิลปะแก่ประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรม แผนงานและโครงการตามที่กําหนด ดําเนินการประสานหน่วยงานอื่น
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ติดตามประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานวิเทศสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการร่วมมือประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ดําเนินการตามแผนงานและโครงการที่กําหนด รายงานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานผลิตภัณฑ์ศิลปกรรม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุม ดูแล ดําเนินการบริหารจัดการศูนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางศิลปะของวิทยาลัย ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
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และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานกิจกรรมเผยแพร่และนิทรรศการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการจัดนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมเผยแพร่
ทางวิชาการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ติดตาม ประเมินผล รายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานหอศิลป์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการบริหารจัดการหอศิลป์ หอเกียรติคุณ สวน
ประติ ม ากรรม ดํ า เนิ น การจั ด แสดงผลงานศิ ล ปกรรมทั้ ง ถาวรและหมุ น เวี ย น ให้ บ ริ ก ารความรู้ ท างด้ า น
ศิลปกรรมแก่นักเรียน นักศึกษา รวบรวม ดูแลรักษาผลงานศิลปกรรม สรุปประเมินผลการดําเนินงาน รายงาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หอศิ ล ป์ วิท ยาลั ยช่ า งศิล ป ตั้ ง อยู่ บ ริเ วณด้ า นหน้าอาคารอนุ ส รณ์ช่า งศิ ล ป 40 ปี มี เนื้ อท่ี ภายใน
ประมาณ 122 ตารางเมตร ติดตั้งผลงานศิลปะได้ประมาณ 100 ชิ้น สามารถจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ได้ 2
รูปแบบ คือ นิทรรศการกึ่งถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน นอกจากนั้นยังมีห้องสําหรับเก็บรักษาผลงานศิลปะ
1 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 40 ตารางเมตร
นิทรรศการกึ่งถาวร หอศิลป์วิทยาลัยช่างศิลปได้รวบรวมผลงานศิลปะที่ได้รับมอบให้เป็นสมบัติของ
วิ ท ยาลั ย ฯ จากศิ ล ปิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและศิ ล ปิ น ซึ่ ง เป็ น ศิ ษ ย์ เ ท่ า จํ า นวนมาก ได้ แ ก่ ผลงานของ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย, เขียน ยิ้มศิริ, สวัสดิ์ ตันติสุข, วีระ โยธาประเสริฐ, กําจร สุนพงษ์ศรี, ดํารง วงศ์
อุปราช, ช่วง มูลพินิจ, กมล ทัศนาญชลี, เดชา วราชุน ฯลฯ โดยนํามาจัดเป็นนิทรรศการกึ่งถาวรหมุนเวียนกัน
ไป ลักษณะผลงานมีทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัยทุกประเภท
นิทรรศการหมุนเวียน นอกจากนี้หอศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป ยังได้ปรับห้องนิทรรศการดังกล่าวให้
สามารถรองรับการแสดงศิลปกรรมอื่นที่หมุนเวียนเข้ามาจากศิลปินรับเชิญ และศิลปินทั่วไปที่ต้องการเผยแพร่
ผลงานเพื่อการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
หอเกียรติคุณ หอเกียรติคุณตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารเดียวกับหอศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี เป็นสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารผลงาน ประวัติภาพถ่าย-ภาพเขียน
ของบุคคลสําคัญที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาลัยช่างศิลป ซึ่งสร้างคุณประโยชน์-ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ศิษย์เก่า
ดีเด่น ครูเก่าในอดีตคุณูปการอันงดงามสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่น เป็นแบบอย่าง
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
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สวนประติมากรรม สวนประติมากรรมตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านขวาขององค์พระพิฆเนศวร์ จัด
แสดงประติมากรรมปั้น-หล่อสัมฤทธิ์ โดยได้รับอนุเคราะห์ต้นแบบจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียง
อาทิเช่น ผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, แสวง สงฆ์มั่งมี, สนั่น ศิลากร, สิทธิเดช แสงหิรัญ, ชําเรือง
วิเชียรเขตต์, มิเซียม ยิบอินซอย, และศิลปินมีชื่อเสียงอีกหลายท่าน
อาคารศูนย์บริการ (ศุนย์ผลิตภัณฑ์ช่างศิลป) ตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของวิทยาลัย เป็นอาคารที่ใช้
บริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของวิทยาลัย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่เป็นเอกสาร
ต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเรียนศิลปะในแขนงต่าง ๆ และการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากการจําหน่ายผลงานศิลปะ
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้
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ทําเนียบบุคลากร
วิทยาลัยช่างศิลป

37
ทําเนียบบุคลากรวิทยาลัยช่างศิลป
ที่ เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ

รายวิชาที่สอน

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.ม.

การบริหารอาชีวศึกษา

วิทยาศาสตร์

อาจารย์

ศป.ม.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

1

63 นางสมบัติ กุลางกูร

2

98 นายบุญพาด ฆังคะมะโน

3

64 นางชลาลัย ชูอําไพ

ครู

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

4

65 นายณรงค์ แสงสวัสดิ์

ครู

ศป.บ.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

5

66 นางสุรีรัตน์ ทัดเทีย่ ง

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

6

67 นายอดินันท์ ดามะอู

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ภาพพิมพ์

องค์ประกอบศิลป์

7

68 นายพิสิต ประทุมชาติ

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

8

69 นางเมตตา สุวรรณศร

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

9

71 นายศรัณย์ โรจนพนัส

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศป.ม.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

10

72 นายนภพงศ์ กู้แร่

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศป.ม.

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

11

73 นายโอฬาร ชํานิ

ครู

ครูชํานาญการ

วท.ม.

คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์

12

74 นายสิขเรศ ศิริไพบูลย์

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ทัศนศิลป์

วาดเส้น

13

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่ง

14

76 นางสาวพรรณทิพา ประสาท
ศิลป์
77 นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ภาพพิมพ์

องค์ประกอบศิลป์

15

78 นายธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ทัศน์ศิลป์

คอมพิวเตอร์

16

79 นายประวัติ ปริญญาธารมาศ

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ศิลปไทย

ศิลปะไทย

17

80 นายสมศิลป์ แพทย์คุณ

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

18

82 นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

กายวิภาค ทฤษฎีสี

19

83 นายนิมิตร รอดรับบุญ

ครู

วท.บ.

เวชนิทัศน์

กายวิภาค

20

84 นายสรรเพ็ชญ์ โอ่งเพ็ชร

ครู

ศป.บ.

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

21

85 นางสาวไพรินทร์ ชมมะลิ

ครู

ศษ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

22

86 นางธนิดา พลอินทร์

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.ม.

สังคมศึกษา

คอมพิวเตอร์เพื่อ
ศิลปะ
สังคมศึกษา

23

87 นางสาวมาณี เกียรติกุลวัฒนา

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.ม.

การบริหารอาชีวศึกษา

การจัดการธุรกิจฯ

24

88 นางสาววลัยลักษณ์ นัครา
เรือง

ครู

ครูชํานาญการ

คอ.ม.

ทัศนียวิทยา

25

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

26

90 นางสาวพัชรินทร์ อนวัช
ประยูร
91 นายเสกสรรค์ ขวัญศรี

เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและ
เทคนิคการศึกษา
จิตรกรรม

ศป.บ.

ภาพพิมพ์

27

93 นางสาวจันทิมา โกญจนาท

ครู

ครูชํานาญการ

ค.ม.

28

94 นายบุญเลิศ ใจทน

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.ม.

นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร
พลศึกษา

คอมพิวเตอร์เพื่อ
ศิลปะ
วิทยาศาสตร์

ครูชํานาญการ

ครู

จิตรกรรม

พลศึกษา 2

38
ที่ เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ

รายวิชาที่สอน

29

95 นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกําพล

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

การวัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร์

30

99 นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

จิตรกรรม

วาดเส้น

31 100 นางสุวัฒนา พรหมศิริ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศษ.ม.,ศศ.ม.

ภาษาไทย

32 101 นายณัฐ สุขสว่าง

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.ม.

ภาษาไทย / บริหาร
การศึกษา
ภาษาไทย

ภาษาไทย

33 102 นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ทัศนศิลป์

องค์ประกอบศิลป์

34 103 นายวิโรจน์ กล่อมมานพ

ครู

ครูชํานาญการ

ศษ.บ.

ศิลปศึกษา

ศิลปะไทย

35 104 นางนาฎยา สะอาดวุฒิเจริญ

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

อุตสาหกรรมศึกษา

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

36 105 นางศิริรัตน์ คําพัฒน์

ครู

ครูชํานาญการ

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

สังคมศึกษา

37 106 นายเจริญ ว่องปรีชากุล

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศป.ม.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

38 107 นายเสวก จิรสุทธิสาร

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

จิตรกรรม

39 108 นายธนดล ฟักเขียว

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

พลศึกษา

องค์ประกอบ
,จิตรกรรม
พลศึกษา

40 109 นายนรวีร์ โชติวรานนท์

ครู

ศป.บ.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

41 110 นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

วท.ม.

42 111 นางชุษฎาภา สุยะสินธุ์

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

มัณฑนศิลป์

ทัศนียวิทยา

43 112 นางสาววัลลีย์ ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม
44 113 นางสาวสุพรรณิการ์ ติรณ
ปริญญ์
45 114 นางสาวอัจฉรา พิมพ์สกุล

ครู

ค.บ.

ศิลปศึกษา

กายวิภาค

ครู

ศป.บ.

เครื่องเคลือบฯ

เครื่องเคลือบฯ

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

46 115 นายปรีกมล เชี่ยววานิช

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

47 116 นายคมสันต์ คืนดี

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ศิลปกรรม

วาดเส้น

48 117 นายวิฑูรย์ ไชยดี

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

จิตรกรรม

วาดเส้น,จิตรกรรม

49 118 นางสาวทัศพร มหาจันทร์

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

50 119 นายพนม จิเจริญ

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

จิตรกรรม

องค์ประกอบศิลป์

51 120 นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

ครู

วท.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

52 121 นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล

ครู

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร์

พัฒนาผู้เรียน

53 122 นายศุภกร ศรีธีรประเสริฐ

ครู

ปวส.

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

54 123 นายวรา ชัยนิตย์

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศป.ม.

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

55 124 นางศุภากาญจน์ รัตนะ

ครู

ครูชํานาญการ

คอ.ม.

ภาษาไทย

56 125 นายอุเทน หล่อสกุล

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

หลักสูตรและการสอน
อาชีวศึกษา
มัณฑนศิลป์

ทฤษฎีสี ปวศ.

57 126 นางสาวทองใบ รุ่งเรือง

ครู

ครูชํานาญการ

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษา

58 127 นายจรัญ หนองบัว

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

เครื่องเคลื่อบดินเผา

เครื่องเคลือบฯ

ครูชํานาญการ

การศึกษาวิทยาศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

39
ที่ เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

59 128 นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

60 129 นายสาคร โสภา

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

ศิลปศึกษา

ศิลปะไทย

61 130 นายสุวิทย์ แพงไพรี

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ศิลปะไทย

ศิลปะไทย

62 131 นายสนั่น รัตนะ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.บ.

ศิลปศึกษา

ช่างสิปปหมู่

63 132 นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

บรรณารักษ์ศาสตร์

พัฒนาผู้เรียน

64 133 นางอารยา กองสุวรรณ

ครู

ครูชํานาญการ

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

การงานอาชีพ

65 134 นายเดชา สายสมบูรณ์

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

66 135 นางอรนุช อารีย์พงศา

ครู

ครูชํานาญการ

ศษ.บ.

ออกแบบตกแต่ง

ออกแบบตกแต่ง

67 136 นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์

ครู

ศป.ม.

จิตรกรรม

องค์ประกอบศิลป์

68 138 นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.ม.

ภาพพิมพ์

69 139 นางรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษชาติ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

สถ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
สถาปัตยกรรมภายใน

70 140 นางสาวจริยา ธรรมบุญ

ครู

ครูชํานาญการ

ศศ.ม.

71 141 นายบุญนาย ซาเฮียง

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

72 142 นายวชิระ ก้อนทอง

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

จิตรกรรม

วาดเส้น

73 143 นางอัธยา สัจสวัสดิ์

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

การงานอาชีพ

74 144 นางประภา กล่อมมานพ

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

ศิลปศึกษา

สถาปัตยกรรมไทย

75 145 นายขจิตร์ สังข์ผาด

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมไทย

76 146 นางพจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ศิลปไทย

ช่างสิปปหมู่

77 148 นายบดินทร์ สิงหเสนี

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.บ.

ศิลปศึกษา

ลายรดน้ํา

78 149 นายจรัญ แซ่ตั้ง

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ออกแบบภายใน

ออกแบบตกแต่ง

79 150 นายประสิทธิ์ มุกดามณี

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

เครื่องเคลือบดินเผา

เครื่องเคลือบฯ

80 151 นายสพร่าง รักปทุม

ครู

ครูชํานาญการ

ศษ.บ.

ภาพพิมพ์

81 152 นายสมศักดิ์ สังคะวัง

ครู

อนุปริญญา

สถาปัตยกรรมไทย

สถาปัตยกรรมไทย

82 153 นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ์

ครู

วท.ม.

สถิติประยุกต์

คณิตศาสตร์

83 156 นางสาวมัณทนีย์ นาพนัง

ครู

ศป.ม.

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

84 210 นางอัญชุลี อําไพศรี

ครู

ศป.ม.

เครื่องเคลือบฯ

อนุปริญญา

ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ
การช่าง

อนุปริญญา

ปปช.

สิปปหมู่

ศศ.บ.

ภาษาไทย

-

85 488 นายไพบูลย์ ดีสวัสดิ์
86 489 นายเสน่ห์ หลวงสุนทร
87 154 นางรัชนี ซอเซวี

ครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการ

พนักงานราชการ เชี่ยวชาญศิลปะไทย
ช่างสิบหมู่
พนักงานราชการ เชี่ยวชาญศิลปะไทย
ช่างปั้นไทย
เจ้าพนักงาน
ชํานาญงาน
ธุรการชํานาญงาน

สาขาวิชาที่สําเร็จ

รายวิชาที่สอน

เทคโนโลยีทางการศึกษา ออกแบบตกแต่ง

ออกแบบตกแต่ง

จารึกภาษาตะวันออก , ประวัติศาสตร์ศิลป์
ภาษาสันสกฤต
ศิลปไทย
ช่างสิปปหมู่

ช่างสิปปหมู่

40
ที่ เลขที่

ตําแหน่ง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ

รายวิชาที่สอน

88 157 สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ

ชํานาญงาน

รป.ม.

การบริหารทั่วไป

-

89 158

เจ้าพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน
นางสาวสุนีย์ เข่งเจริญ
เจ้าพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน
นายวรกร ต้มกลั่น
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฎิบัติการ
นางสาวนิภาพร แสงประทุม เจ้าพนักงาน
การเงินปฏิบัติการ
นางสาวสมศรี ม่วงเทศ
พนักงานราชการ

ชํานาญงาน

ปวช.

-

ปฏิบัติงาน

รป.บ.

-

ปฏิบัติงาน

บธ.บ.

บัญชี

-

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

-

90 156
91 155
92 486

ชื่อ-สกุล

93 487 นางสาวภมร คงทน

ลูกจ้างชั่วคราว

ศศ.บ.

สารสนเทศศาสตร์

-

94 493 นางสาวอังคณา เอมแบน

ลูกจ้างชั่วคราว

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

41

จํานวนข้าราชการและบุคคลากรปีการศึกษา 2556
รายงาน

ชาย

หญิง

รวม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

45

40

85

ลูกจ้างประจํา

8

2

10

พนักงานราชการ

2

3

5

ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

-

55

45

100

รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

42

คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
1. ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป

ประธานกรรมการ

2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

รองประธานกรรมการ

3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

รองประธานกรรมการ

4. รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองประธานกรรมการ

5. รองผู้อํานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รองประธานกรรมการ

6. หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

กรรมการ

7. หัวหน้าภาควิชาศิลปสากล

กรรมการ

8. หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย

กรรมการ

9. นายเสวก จริสุทธิสาร

กรรมการ

10. นายบุญเลิศ ใจทน

กรรมการ

11. นายศรัณย์ โรจนพนัส

กรรมการ

12. นางศิริรัตน์ คําพัฒน์

เลขานุการ

13. นางสาวไพรินทร์ ชมมะลิ

ผู้ช่วยเลขานุการ

43

ผู้บริหาร

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
ผู้อำานวยการวิทยาลัยช่างศิลป

นายจรัญ หนองบัว
รองผู้อำานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหาร

นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ
รองผู้อำานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ

นายเจริญ ว่องปรีชากุล
รองผู้อำานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายสิขเรศ ศิริไพบูลย์
รองผู้อำานวยการวิทยาลัย
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

44

หัวหน้าภาค

นายโอฬาร ชำานิ
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

นายบุญนาย ซาเฮียง
หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย

นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน
หัวหน้าภาควิชาศิลปสากล

45

ภาควิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาภาษาไทย

นางสาวทัศพร มหาจันทร์
หัวหน้าหมวด

นางศุภากาญจน์ รัตนะ

นางสุวัฒนา พรหมศิริ

หมวดวิชาพลานามัย

นายบุญเลิศ ใจทน
หัวหน้าหมวด

นายธนดล ฟักเขียว

นายประพันธ์ ทับทิม

46

ภาควิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ์
หัวหน้าหมวด

นายโอฬาร ชำานิ

นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกำาพล

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวอัจฉรา พิมพ์สกุล
หัวหน้าหมวด

นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

47

ภาควิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค
หัวหน้าหมวด

นางชลาลัย ชูอำาไพ

หมวดวิชาสังคมศึกษา

นางธนิดา พลอินทร์
หัวหน้าหมวด

นางสาวทองใบ รุ่งเรือง

นางศิริรัตน์ คำาพัฒน์

48

ภาควิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาการจัดการ

นางอัธยา สัจจสวัสดิ์
หัวหน้าหมวด

นางอารยา กองสุวรรณ

นางสาวมาณี เกียรติกุลวัฒนา

หมวดวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์

นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล
หัวหน้าหมวด

นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์

หมวดวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศุภากาญจน์ รัตนะ
หัวหน้าหมวด

49

ภาควิชาศิลปไทย
หมวดวิชาศิลปไทย

นายวิโรจน์ กล่อมมานพ
หัวหน้าหมวด

นายสาคร โสภา

นายสุวิทย์ แพงไพรี

นายประวัติ ปริญญาธารมาศ

หมวดวิชาลายรดน้ำา

นายบดินทร์ สิงหเสนี
หัวหน้าหมวด

นายสนั่น รัตนะ

นายนเรศวร์ ภุชฌงค์
ผู้เชี่ยวชาญ

50

ภาควิชาศิลปไทย

หมวดวิชาช่างสิปปหมู่

นายบุญนาย ซาเฮียง
หัวหน้าหมวด

นางพจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน

นายเสน่ห์ หลวงสุนทร
ผู้เชี่ยวชาญ

นายไพบูลย์ ดีสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดวิชาสถาปัตยกรรมไทย

นายสมศักดิ์ สังคะวัง
หัวหน้าหมวด

นางประภา กล่อมมานพ

นายขจิตร์ สังข์ผาด

51

ภาควิชาศิลปสากล
หมวดวิชาจิตรกรรม

นายศรัณย์ โรจนพนัส
หัวหน้าหมวด

นายวิฑูรย์ ไชยดี

นายเสวก จิรสุทธิสาร

นายพิสิต ประทุมชาติ

นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร

นายปรีกมล เชี่ยววานิช

นายนรวีร์ โชติวรานนท์

52

ภาควิชาศิลปสากล
หมวดวิชาประติมากรรม

นายสมศิลป์ แพทย์คุณ
หัวหน้าหมวด

นายเจริญ ว่องปรีชากุล

นายเดชา สายสมบูรณ์

นายปรมะ โอภาสภัทรธาดา

นายณรงค์ แสงสวัสดิ์

นางสาวศีตลา ไชยสุวรรณากรณ์

53

ภาควิชาศิลปสากล
หมวดวิชาภาพพิมพ์

นายวรา ชัยนิตย์
หัวหน้าหมวด

นายนภพงศ์ กู้แร่

นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ

นางเมตตา สุวรรณศร

นายสรรเพ็ชญ์ โอ่งเพ็ชร

นางสาวมัณทนีย์ พาพนัง

54

ภาควิชาศิลปสากล

หมวดวิชาออกแบบตกแต่ง

นางอรนุช อารีย์พงศา
หัวหน้าหมวด

นางชุษฎาภา สุยะสินธุ์

นางรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษชาติ

นายจรัญ แซ่ตั้ง

นางสาวพรรณทิพา ประสาทศิลป์

นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์

นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง

55

ภาควิชาศิลปสากล
หมวดวิชาทฤษฎีศิลป์

นายอุเทน หล่อสกุล
หัวหน้าหมวด

นางสาววัลลีย์ ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม

นายนิมิตร รอดรับบุญ

นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

นางสาวจริยา ธรรมบุญ

56

ภาควิชาศิลปสากล

หมวดวิชาองค์ประกอบศิลป์

นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร
หัวหน้าหมวด

นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน

นายพนม จิเจริญ

นายอดินันท์ ดามะอู

นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์

หมวดวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

นางอัญชุลี อำาไพศรี
หัวหน้าหมวด

นางสาวสุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

นายจรัญ หนองบัว

นายประสิทธิ์ มุกดามณี

57

ภาควิชาศิลปสากล
หมวดวิชาวาดเส้น

นายคมสันต์ คืนดี
หัวหน้าหมวด

นายวชิระ ก้อนทอง

นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

นายสิขเรศ ศิริไพบูลย์

หมวดวิชาคอมพิวเตอร์

นางนาฏยา สอาดวุฒิเจริญ
หัวหน้าหมวด

นายธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร

นายเสกสรรค์ ขวัญศรี

นางสาวไพรินทร์ ชมมะลิ

58

งานทะเบียนและวัดผล

นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกำาพล
หัวหน้างาน

นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง

นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

นางนาฏยา สอาดวุฒิเจริญ

นางสาวนฤภัทร คงทน

บรรณารักษ์

นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์

นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล

59

งานธุรการ

นางรัชนี ซอเซวี
หัวหน้างาน

สิบเอกธนาวุฒิ สุขสำาราญ

งานเอกสารการพิมพ์

นางสาวสุนีย์ เข่งเจริญ
หัวหน้างาน

นางสาวอังคนา เอมแบน

งานการเงินและการบัญชี

นางอารยา กองสุวรรณ
หัวหน้างาน

นางสาวภมร คงทน นางสาวนิภาพร แสงประทุม นายนิพนธ์ สุขประเสริฐ

งานพัสดุ

นางสาวสมศรี ม่วงเทศ

นายวรกร ต้มกลั่น

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหน้าที่
ของบุคลากร ประจำาปีการศึกษา 2556
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นางสมบัติ กุลางกูร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

1

14 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการงานก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์

2

20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

3

20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

4

22 พฤษภาคม 2556

5

22 พฤษภาคม 2556

6

23 พฤษภาคม 2556

7

21 พฤษภาคม 2556

8

1-6 พฤษภาคม 2556

เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินงานโครงการนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ ณ ห้องประชุม 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อาคารอํานวยการ
เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.
เข้าร่วมงาน “20 ปี ช่างศิลปสุพรรณ”
วิทยาลัยช่างศิลปะ
สุพรรณบุรี
ประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทย์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ห้องประชุม ชั้น 5
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.
ครู เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐอินเดีย

9

6 มิถุนายน 2556

10

10 มิถุนายน 2556

11

7 มิถุนายน 2556

12

7 มิถุนายน 2556

13

10 มิถุนายน 2556

14

12 มิถุนายน 2556

ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดดอกไม้ และ
ประดับตกแต่งสถานที่

15

12 มิถุนายน 2556

ศิลป ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการดําเนินการไหว้ครูและทุนการศึกษา

ณ ห้องประชุม 1
อาคารอํานวยการ
ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

จํานวน
ชั่วโมง
2
2
2

2
7

7
7

40

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงอาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ประชุมคณะทํางานโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน ห้องประชุม 2 อาคาร
บัณฑิตพัฒนศิลป์
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา ห้องประชุม อาคาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2

ประชุมประธานกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการดําเนินงานพิธีไหว้
ครูสามัญและครอบครูศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปีการศึกษา 2556 ทุก
ฝ่าย
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

2

2

2

2
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16

19 มิถุนายน 2556

17

20 มิถุนายน 2556

18

21 มิถุนายน 2556

ประชุมประธานและเลขานุการคณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ทุกองค์ประกอบ

19

สถานที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า ห้องประชุม 2 อาคาร
อาคารช่างสิปปหมู่ A และ B
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
2

4

2

28 มิถุนายน 2556

ประชุมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

20

4 มิถุนายน 2556

4

21

14 มิถุนายน 2556

22

18 มิถุนายน 2556

23

3 กรกฎาคม 2556

24

9-31 กรฎาคม 2556

เข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการและมอบโล่รางวัลการประกวดภาพวาด “ผลที่ ณ ห้องอเนกประสงค์
เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของนักการเมือง”
ชั้น 1
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ ศาลาดุสิดาลัย สวน
เป็นประธานประชุมสามัญประจําปี 2556 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
จิตรลดา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2556
ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
(ศาลายา) สบศ.
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์

25

14 กรกฎาคม 2556

ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการอบรมสืบ อาคารเรือนไทย (หลัง
ทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) เพื่อให้การดําเนินงาน ใหม่) อุทยาน ร.2
ของครูนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

2

26

19 กรกฎาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

3

27

29 กรกฎาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

28

30 กรกฎาคม 2556

ประชุมเพื่อรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

29

31 กรกฎาคม 2556

ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการประกวดศิลปกรรมชุมชนลาดกระบัง หัวข้อ
“ตลาดริมน้ําหัวตะเข้”

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป

2

2

1

2
4

3

2

6
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30

4 กรกฎาคม 2556

31

ชื่อกิจกรรม
เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2556

7-11 กรกฎาคม 2556 เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่
โรงละครวังหน้า สบศ.
หอศิลป์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ,
หอศิลป์วังหน้า และโรง
ละครแห่งชาติ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
หอประชุมอาคาร
นิทรรศการวิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี (วังหน้า)
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

จํานวน
ชั่วโมง
3
3

32

8 กรกฎาคม 2556

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

33

18 กรกฎาคม 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีไหว้ครู-ครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2556

34

29 กรกฎาคม 2556

เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5/2556

35

1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

36

5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

2

37

5 สิงหาคม 2556

9 สิงหาคม 2556

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
หอศิลป์วังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7

38

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
ประชุมปรึกษาหารือกองทุนทัศนศิลป์ ชวน หลีกภัย

39

13 สิงหาคม 2556

40

41

42

43

ประชุมเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจําปี ห้องประชุม 2 อาคาร
งบประมาณ พ.ศ.2557
อํานวยการ
14 สิงหาคม 2556 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําเดือนสิงหาคม 2556 อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
19 สิงหาคม 2556 ประชุมหัวหน้าภาควิชา
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
20-21 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน อาคารหอสมุดและ
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
28 สิงหาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป

1

3

4

5

3

3
3

3

12

3
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46

5 สิงหาคม 2556

ประชุมชี้แจงกรณีการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา

47

8 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2555

48

8 สิงหาคม 2556

ประชุมหารือกรณีการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา

49

26 สิงหาคม 2556

ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6/2556

50

30 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมงาน “กยศ. รวมพลังคนดี พี่ช่วยน้อง”

สถานที่
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
โรงละครแห่งชาติ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ตึกอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี วังหน้า
ห้องคอนเวนชั่นเซน
เตอร์ A1 ชั้น 22
โรงแรมเซนทารา แก
รนด์ แอท เซ้นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ

จํานวน
ชั่วโมง
3

6
3

3

3
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จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 11 กันยายน 2556

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงอาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

2 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2556
(1 ตุลาคม 2556)

หอประชุมเล็ก อาคาร 3
พลศึกษา
ห้องประชุม 2 อาคาร 3
อํานวยการ

“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุง
ฐานพระพิฆเนศวร์โดยวิธีพิเศษ

อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป

3 13 กันยายน 2556

4 15 กันยายน 2556
5 15 กันยายน 2556
6 17 กันยายน 2556

3

3
3
3

7 26 กันยายน 2556

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงอาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

8 26 กันยายน 2556

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557 การ ห้องประชุม 2 อาคาร 3
รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
3
ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล, คณะครู – อาจารย์ ผู้สอนระดับปริญญาตรี 0
สาขาวิชาจิตรกรรม, สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ปรึกษาหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางสอนภาคเรียนที่
2/2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ห้องประชุมอาคาร
4
ประจําเดือนกันยายน 2556
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

9 30 กันยายน 2556

10 30 กันยายน 2556

3

11 30 กันยายน 2556

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

12 6 กันยายน 2556

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

ห้องประชุม 1 อาคาร 3
อํานวยการ ชั้น 2 สบศ.

13 11 กันยายน 2556

ประชุมทบทวนผลการประเมินของฝ่ายกิจการนักศึกษาจากคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556

14 11 กันยายน 2556

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

15 11 กันยายน 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่า
ของชีวิต

ห้องประชุม 5 ตึก
3
อํานวยการ วังหน้า สบ
ศ.
ห้องประชุม 5 ตึก
3
อํานวยการ วังหน้า สบ
ศ.
ห้องประชุม 5 ตึก
3
อํานวยการ วังหน้า สบ
ศ.

66

นายบุญพาด ฆังคะมะโน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 18 กันยายน 2556

เข้าร่วมพิธีมอบกล้าไม้ตามโครงการ “เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบ ทสภ.”

17 26 กันยายน 2556

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทยเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่

18 27 กันยายน 2556

ประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ํา” เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ในวันอนุรักษ์
และพัฒนาแม่น้ํา คู คลอง แห่งชาติ ประจําปี 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 5
3
อาคารสํานักงานท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ
(AOB)
ห้องประชุมกําพล
3
อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์

20 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 6
กรุงเทพฯ
รอยัล พารากอน ฮอลล์ 6
ศูนย์การค้าสยามพารา
กอน จัดโดย สํานัก
ส่งเสริมและประสาน
มวลชน กรมทรัพยากร
น้ํา
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

21 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

22 19 ตุลาคม 2556

พิธีเปิดนิทรรศการโครงการฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคล
ภายนอก

หอศิลป์วังหน้า

6

23 19 ตุลาคม 2556

พิธีเปิดนิทรรศการโครงการฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคล
ภายนอก

หอศิลป์วังหน้า

6

24 1 ตุลาคม 2556

ร่วมพิธี
“วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 3 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 11 ปี

26 16 ตุลาคม 2556

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําแนวทางดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์

ลานอุทยานพระจอม 3
เกล้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ห้องประชุม 1 ชั้น 19 2
กระทรวงวัฒนธรรม
และโรงละครแห่งชาติ
กรมศิลปากร
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
สบศ.(ศาลายา)

19 20 กันยายน 2556
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27 17 ตุลาคม 2556

ร่วมประชุมคณะทํางาน เพื่อพิจารณาจัดทําคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี

28 29 ตุลาคม 2556

ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4/2556

29 29 ตุลาคม 2556

ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2556

30 4-5 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กระทรวงวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศในระดับพื้นที่
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือ

31 1 พฤศจิกายน 2556
32 6 พฤศจิกายน 2556
33 14 พฤศจิกายน 2556
34 14 พฤศจิกายน 2556

35 18 พฤศจิกายน 2556
36 21 พฤศจิกายน 2556

37 25 พฤศจิกายน 2556
38 29 พฤศจิกายน 2556
39 14 พฤศจิกายน 2556

40 28 พฤศจิกายน 2556

ห้องประชุม 3 ตึก
อํานวยการ สบศ.(วัง
หน้า)
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอํานวยการ
สบศ.(วังหน้า)

3

4

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 5
อาคารอํานวยการ สบศ.
(วังหน้า)

โรงแรมเอสดี อเวนิว
กรุงเทพฯ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ ห้องประชุม 2 อาคาร
หัวหน้างานการเงิน
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงอาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี ห้องประชุม 2 อาคาร
วิทยาลัยช่างศิลป
อํานวยการ
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ห้องประชุม 1 อาคาร
และคณะกรรมการดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการงานศิลป์ ณ ศูนย์สรรพสินค้า อํานวยการ
ซีคอน สาขาบางแค
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือและ
ห้องประชุม 1 อาคาร
พิจารณาโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
อํานวยการ
ประเทศอาเซียน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความ ห้องประชุม 1 อาคาร
ร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
อํานวยการ
ร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2556
ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
ศาลายา
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่
ห้องประชุมสตบงกช
คุณธรรม” และการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน เครือข่าย อาคารสํานักงาน
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วาระพิเศษ
อธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ วิทยาเขตรังสิต

41 11-13 พฤศจิกายน 2556 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

3
5
5
4
4

4
4

4
4
4

4

โรงละครวังหน้า ห้อง 2 วัน
ประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อํานวยการการ สบศ.
วังหน้า
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42 18-24 พฤศจิกายน 2556 เข้าร่วมโครงการ “The Nacha Artists Contemporary Art International
Symposium”

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
7 วัน

คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเฮือนศิลปินนาชา
จังหวัดเชียงใหม่
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ

43 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

44 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

45 11 ธันวาคม 2556

ประชุม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป 4 ฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

46 18 ธันวาคม 2556

ประชุมการจัดทําคู่มือการสมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยช่างศิลป

47 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

48 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ ห้องประชุม 2
2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

49 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

50 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

51 12 ธันวาคม 2556
52 13 ธันวาคม 2556

ร่วมงานโครงการสวดสดุดีทํานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว “86 พรรษา 5 ธันวามหาราช”
เข้าร่วมประชุมเรื่อง การเปิด – ปิดภาค ปีการศึกษา 2557

53 13 ธันวาคม 2556

เข้าร่วมประชุมเรื่อง การเปิด – ปิดภาค ปีการศึกษา 2557

54 16 ธันวาคม 2556

ร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2556

55 16 ธันวาคม 2556

ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2556

56 19-21 ธันวาคม 2556

ร่วมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาและสร้างทุนทางสังคมการสอดแทรกจริยธรรม โรงเรียนสัตยาไส
ในการสอน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดม จังหวัดลพบุรี
คติไทย

4

ลานประติมากรรม สบศ. 3
ห้องประชุม 3
สํานักงานอธิการบดี
(วังหน้า)
ห้องประชุม 3
สํานักงานอธิการบดี
(วังหน้า)
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
(วังหน้า)
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอํานวยการ
สบศ.(วังหน้า)

3

3

2

2

24
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สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
40

57 3-7 ธันวาคม 2556

ครู เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่น

คณะศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัย
โทยามะ เมืองโทยามะ
ประเทศญี่ปุ่น

58 8 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้ารเรียนระดับ
ศ.ปวช. และระดับ ศ.ปวส. ด้วยวิธีพิเศษ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

59 8 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

3

60 9 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงอาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

61 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์

62 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์

63 24 มกราคม 2557

66 7 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ, ประธานกรรมการ, กรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการการดําเนินงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป
ครบรอบ 62 ปี ประจําปี 2557
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลการประกวดงาน
ประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลการประกวดงาน
ประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ห้องประชุม ชั้นล่าง
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์

67 9 มกราคม 2557

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557

68 13 มกราคม 2557

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557

69 15 มกราคม 2557

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้
คุณธรรม” และการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วาระพิเศษ

64 5 มกราคม 2557

65 5 มกราคม 2557

ห้องประชุม
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์

3
8
8
3

3

3

ห้องประชุม อาคาร
3
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 3
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุมวิชาการ
3
A1-304 ชั้น 3 อาคาร
A1 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จังหวัดปทุมธานี

70

นายบุญพาด ฆังคะมะโน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

70 21 มกราคม 2557

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2557

ห้องประชุม ชั้น 5
3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

71 21 มกราคม 2557

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

72 27-28 มกราคม 2557

เดินทางไปราชการโครงการปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล เพื่อเยี่ยม
คณะครู นักเรียน และนักศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการดําเนินการวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป
ครบรอบ 62 ปี ประจําปี 2557
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการดําเนินการวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป
ครบรอบ 62 ปี ประจําปี 2557
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่า ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาดีเด่น
เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 3
อาคารอํานวยการ สบ
ศ.วังหน้า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16

73 3 กุมภาพันธ์ 2557

74 5 กุมภาพันธ์ 2557

75 17 กุมภาพันธ์ 2557

76 18 กุมภาพันธ์ 2557
77 18 กุมภาพันธ์ 2557
78 19 กุมภาพันธ์ 2557
79 24 กุมภาพันธ์ 2557
80 25 กุมภาพันธ์ 2557

81 27 กุมภาพันธ์ 2557

82 27 กุมภาพันธ์ 2557
83 27 กุมภาพันธ์ 2557
84 20-21 กุมภาพันธ์ 2557
85 22 กุมภาพันธ์ 2557

86 24 กุมภาพันธ์ 2557

ห้องประชุมชั้น 1
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ณ ห้องประชุมชั้น 1
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการทํางานการจัดทํา SAR รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงอาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี ห้องประชุม 1 อาคาร
วิทยาลัยช่างศิลป
อํานวยการ
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย, งานการเงิน, งานพัสดุ และงานยานพาหนะ ห้องประชุม 2 อาคาร
เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการด้านการเงิน งานพัสดุ และยานพาหนะ ณ อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคารอํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ห้องประชุมชั้น 1
ของคณะกรรมการดําเนินการวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
ครบรอบ 62 ปี ประจําปี 2557
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เข้าร่วมโครงการ “วิชาการงานศิลป์” ณ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ อุทยานพระบรมราชา
ราชดําเนินไปในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นุสรณ์ อําเภออัมพวา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวีนพระราชสมภพและทรงเปิดพระที่นั่งสนามจันทร์
จังหวัดสมุทรสงคราม
(จําลอง) กับทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ที่จัดทําใหม่ 2 อาคาร

4

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

เข้าร่วมงานบําเพ็ญและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์

วัดอัมพวันเจติยาราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

3

3

4
3
3
3

3

3
3
2
3

3
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จํานวน
ชั่วโมง
16

87 20-21 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2557 The 2nd Rangsit
University International Design Symposium “Work in Progress 2 :
Crafting Culture”

ห้อง 1-301 ชั้น 3
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต

88 4 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

89 4 มีนาคม 2557

90 18 มีนาคม 2557

91 18 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

92 19 มีนาคม 2557

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย และคณะกรรมการดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก ประจําปี 2557
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557

93 20 มีนาคม 2557
94 26 มีนาคม 2557
95 28 มีนาคม 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงาน อาคารหอสมุดและ
ช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)
นิทรรศการ
ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

0
4
3
3

96 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

97 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

98 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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99 6 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุม 5 ชั้น 2 3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.(วังหน้า)

100 6 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ห้องประชุม ชั้น 7 ห้อง 3
704 อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

101 18 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมการจัดทําผลงานของพนักงานราชการกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

102 20 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมทั่วประเทศ

103 17 เมษายน 2557

ประชุมคณะทํางานการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

104 2 เมษายน 2557

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่
คุณธรรม” และการสอนแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

105 18 เมษายน 2557

ร่วมประชุม
ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4/2557

106 19 เมษายน 2557

ร่วมพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ห้องประชุม A1304
2
อาคาร A1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตรังสิต
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 3
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
บริเวณท้องสนามหลวง 3

107 21 เมษายน 2557

ร่วมประชุม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 3
อาคารอํานวยการ สบ
ศ.วังหน้า

108 25 เมษายน 2557

ร่วมประชุม
ศาลาดุสิดาลัย สวน
สามัญประจําปี 2556 ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธ จิตรลดา
เลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

3

5

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

109 28 เมษายน 2557

ชื่อกิจกรรม
ร่วมประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 7 ห้อง 2
704 อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

จํานวน
ชั่วโมง
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 19-20 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556
11 12 กันยายน 2556
12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

14 7-10 ตุลาคม 2556

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
นํานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ใน คณะวิทยาศาสตร์
หัวข้อ “Zero Waste Saves the World”
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
หอประชุมเล็ก อาคาร
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
พลศึกษา
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
อาคารศิลปะพื้นฐาน
ประจําปี 2556
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

5

7

12

3

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 3 ธันวาคม 2556

ร่วมในงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจําปี 2556

ณ โรงละครแห่งชาติ

4

18 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8

19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4 9-31 กรฎาคม 2556

5

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2555 สนามฝึก ลานวรรณ
สมิต โรงเรียนรักษา
ดินแดน ศูนย์การกําลัง
สํารอง
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา 2556
ลานวรรณสมิต
โรงเรียนรักษาดินแดน
ศูนย์การกําลังสํารอง

7

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

3

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 15 สิงหาคม 2556

10 15 สิงหาคม 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

12

3

3

3
3
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

16 31 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
วัดเทพศิรินทราวาส
พุทธศักราช 2556
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ พระบรมราชานุสรณ์
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2556
สวนลุมพินี

17 25 พฤศจิกายน 2556

18 25 พฤศจิกายน 2556

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

19 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

20 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

21 12 ธันวาคม 2556

ครู นํานักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
ของนักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจําปี 2556

22 10 มกราคม 2557
23 27 กุมภาพันธ์ 2557
24 4-16 กุมภาพันธ์ 2557

25 4 มีนาคม 2557

26 18 มีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
32

3
4

หน่วยบัญชาการรักษา 3
ดินแดน
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

ลานอเนกประสงค์
กองทัพภาคที่ 1 ใน
กรมทหารราบ
ที่ 11 รักษาพระองค์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
กํากับดูแลการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารในห้วงเวลาที่นักศึกษาวิชา
(เขาชนไก่) ตําบลลาด
ทหารของวิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการฝึก ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชน หญ้า อําเภอเมือง
ไก่) ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

3

8
3
122

0

0

27 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

28 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

29 27 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมเตรียมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึก
วิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจําปีการศึกษา 2557

ห้องมัทนะพาธา
3
อาคารสวนเจ้าเชตุ (ชั้น
2) ภายในหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน

30

ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

2 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1 23 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

2 23 พฤษภาคม 2556

ข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในงานพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
พุทธศักราช 2556
เข้าร่วมงาน “20 ปี ช่างศิลปสุพรรณ”

3 23 พฤษภาคม 2556

ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4/2556

4 21 พฤษภาคม 2556

ประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทย์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

5 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

6 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

7 3 มิถุนายน 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านเลี่ยม หลวงพรตพิทยพยัต วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร
ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,054 รูป
หอประชุมใหญ่
(Convention Hall)
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
หอศิลป์สมเด็จพระนาง
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เจ้าสิริกิติ์
กุมารี
พระบรมราชินีนาถ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์

8 6 มิถุนายน 2556

9 7 กรกฎาคม 2556

10 9-31 กรฎาคม 2556

11 18 กรกฎาคม 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม
วิทยาลัยช่างศิลปะ
สุพรรณบุรี
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.
ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

0
7
6

7

2

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
3
3

5

4

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานเขตลาดกระบัง แห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

วัดปลูกศรัทธา เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

13 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

14 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป

12 1-16 สิงหาคม 2556

15 20-21 สิงหาคม 2556

3
5

7

12
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 26-27 สิงหาคม 2556

17 1 กันยายน 2556
18 12 กันยายน 2556
19 15 กันยายน 2556
20 30 กันยายน 2556

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม ชั้น 7
โรงแรมเวียงใต้
กรุงเทพฯ
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง
12

3
3
3
4

21 11 กันยายน 2556

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต

โรงละครวังหน้า สบศ. 3

22 12-13 กันยายน 2556

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต

จังหวัดระยอง

23 20 กันยายน 2556

เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นางอัญชนา วิริยะประสิทธิ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

24 25 กันยายน 2556

ห้องประชุม
เอนกประสงค์
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา
เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปี ห้องประชุม ชั้น 9
2556
กระทรวงวัฒนธรรม

12
3

3
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นายอดินันท์ ดามะอู

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1 23 ตุลาคม 2556

2 14 ธันวาคม 2556

3 10 มิถุนายน 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2556

พระบรมราชานุสรณ์ 3
พระลานพระราชวังดุสิต
(ลานพระบรมรูปทรง
ม้า)
นํานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 19 ประจําปี 2556 บริเวณสวนสาธารณะ 8
เทศบาลเมืองศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา ห้องประชุม อาคาร
2
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

5 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

6 9-31 กรฎาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4
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นายอดินันท์ ดามะอู

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

18 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

8
3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นายพิสิต ประทุมชาติ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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นายพิสิต ประทุมชาติ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 10 มกราคม 2557
17 27 กุมภาพันธ์ 2557
18 4 มีนาคม 2557

19 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

20 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

21 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

3
หอประชุม ชั้น 3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นางเมตตา สุวรรณศร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1 8, 11, 15, 22, 25, 29
พฤษภาคม 2556 และ 1
มิถุนายน 2556
2 1-6 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

เป็นวิทยากรและให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการสอนศิลปะเด็กพิการเด็กพิเศษและ
ผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ครู เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐอินเดีย

จํานวน
ชั่วโมง
42

40
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

5 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 9-31 กรฎาคม 2556

7 29 กรกฎาคม 2556

8 29 กรกฎาคม 2556
9 1-16 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา โรงละครแห่งชาติ
มาตุ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ศูนย์สรรพสินค้าซี
ประจําปี 2556
คอนสแควร์

2
2

3

3
5

10 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

11 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป

12 20-21 สิงหาคม 2556

13 28 สิงหาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

7

12

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

14 22-25 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้าง
เครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556”

ห้องคอนเวนชั่นเซน
เตอร์ โรงแรมรามาการ์
เด้นส์ กรุงเทพฯ จัด
โดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

15 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

16 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

17 15 กันยายน 2556
18 30 กันยายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง
24

3
3
3
4

19 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

20 6 พฤศจิกายน 2556
21 25 พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานการเงิน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

22 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

23 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

24 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

25 8 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

26 10 มกราคม 2557
27 18 กุมภาพันธ์ 2557
28 27 กุมภาพันธ์ 2557
29 10-12 กุมภาพันธ์ 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
โครงการศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการหอศิลปะและการจัด
สาธารณรัฐสิงคโปร์
นิทรรศการหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์

5
4
2

4
3

3
8
4
3
0
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

30 4 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

32 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

33 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

34 31 มีนาคม 2557

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
พระบรมราชานุสาวรีย์ 3
ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ วัดราช
นัดดาราม
กรุงเทพมหานคร

31 18 มีนาคม 2557

89

นายนภพงศ์ กู้แร่

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
40

1 1-6 พฤษภาคม 2556

ครู เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐอินเดีย

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 14 มิถุนายน 2556

เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค

ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง 4

5 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 11 กรกฎาคม 2556

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โรงละครวังหน้า
6
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

8 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

9 4 สิงหาคม 2556

โครงการประกวดศิลปกรรมชุมชนลาดกระบัง “ตลาดริมน้ําหัวตะเข้”

ชุมชนหลวงพรต-ท่าน 7
เลี่ยม เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

6 9-31 กรฎาคม 2556

10 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

11 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

12 20-21 สิงหาคม 2556

13 18 สิงหาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 23 สิงหาคม 2556

ประชุมผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
โรงละครวังหน้า

5

7

12

3

ห้องประชุมสํานักงาน 3
อธิการบดี (เรือนเขียว)
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.
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15 23-24 สิงหาคม 2556
16 5 สิงหาคม 2556-16
กันยายน 2556 (ทุกวัน
จันทร์)

17 1 กันยายน 2556
18 12 กันยายน 2556
19 15 กันยายน 2556
20 30 กันยายน 2556

ชื่อกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังเหตุอัคคีภัยชุมชนหัวตะเข้ ชุมชนหัวตะเข้
ลาดกระบัง
เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ประติมากรรมและภาพพิมพ์ แก่นักศึกษาระดับ คณะสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศิลป์
ศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
หอประชุมเล็ก อาคาร
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
พลศึกษา
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
อาคารศิลปะพื้นฐาน
ประจําปี 2556
วิทยาลัยช่างศิลป
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ห้องประชุมอาคาร
ประจําเดือนกันยายน 2556
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

21 15 กันยายน 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2556

22 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

23 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

24 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

25 25 ธันวาคม 2556

เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
ครู เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมการติดตั้ง และจัดเก็บผลงาน
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่น

26 1-10 ธันวาคม 2556

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
12
48

3
3
3
4

มหาวิทยาลัยศิลปากร 3
วังท่าพระ
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
โรงเรียนสมุทรสาคร 6
บูรณะ จังหวัด
สมุทรสาคร
ณ คณะศิลปะและการ 80
ออกแบบ มหาวิทยาลัย
โทยามะ
เมืองโทยามะ ประเทศ
ญี่ปุ่น
ราชอาณาจักรเนปาล 40

27 18-22 ธันวาคม 2556

เดินทางไปทัศนศึกษา

28 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล 8
ศึกษา และลานดนตรี
เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม ชั้น 5
3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

29 23 มกราคม 2557
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30 24-28 มกราคม 2557

31 27 กุมภาพันธ์ 2557
32 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

33 21-23 กุมภาพันธ์ 2557

34 27-28 กุมภาพันธ์ 2557
35 12-13 กุมภาพันธ์ 2557

36 4 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง
ครู เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมและศิลปะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 50
ต่าง ๆ และนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ณ จังหวัด เมียนมาร์
เชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
3
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครทาสีแพง
โรงพยาบาลลาดกระบัง 66
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และดําเนินการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
ชื่อกิจกรรม

สถานที่

เข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลศิลปะน่าน” ณ สนามบริเวณพิพิธภัณฑ์จังหวัดน่าน หอศิลป์ริมน่าน อําเภอ 24
และกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ งานสร้างสรรค์ศิลปะ ณ หอศิลป์ริมน่าน อําเภอ
เมือง จังหวัดน่าน
เมือง จังหวัดน่าน
ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร
ห้องประชุม 1 สบศ.วัง 12
หน้า
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช อาคารเทคโนโลยี
16
มงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์หันตรา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

38 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

39 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

37 18 มีนาคม 2557
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ชื่อกิจกรรม

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2 12 พฤษภาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

3 10 มิถุนายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ณ ห้องประชุม 2
2
อาคารอํานวยการ
พระอุโบสถวัดพระศรี 0
รัตนศาสดาราม
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

5 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 29 กรกฎาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

8 11 กรกฎาคม 2556

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร 3
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
โรงละครวังหน้า
6
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

9 23 กรกฎาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยาม
มกุฎราชกุมาร พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศ,เนื่องในวันเข้าพรรษา
พุทธศักราช 2556
นําเสนอรายงานความก้าหน้างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

พระอุโบสถ วัดบวร
นิเวศวิหาร

11 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

12 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

13 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
ประชุมหัวหน้าภาควิชา

6 9-31 กรฎาคม 2556

10 30 กรกฎาคม 2556

14 19 สิงหาคม 2556

15 20-21 สิงหาคม 2556

2

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 4
อาคารอํานวยการ สบศ.

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน อาคารหอสมุดและ
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป

5

7

3

12

93

นายโอฬาร ชํานิ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 28 สิงหาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

17 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

18 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2556
(1 ตุลาคม 2556)

19 13 กันยายน 2556

20 15 กันยายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

3
3
3

“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

22 17 กันยายน 2556

ประชุมร่วมทําประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใน
หลักสูตรปริญญาตรี สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

ห้องประชุม
3
ศาสตราจารย์กิตติคุณ
คุณดวงเดือน พิศาล
บุตร อาคาร 3 คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

23 27 กันยายน 2556

นําเสนอหัวข้องานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 3
อาคารอํานวยการ สบศ.

24 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

25 27 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556

วัดบวรนิเวศวิหาร

3

26 6 พฤศจิกายน 2556

28 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

29 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

5

27 25 พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานการเงิน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

21 30 กันยายน 2556

4
2

4
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30 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

31 18-20 ธันวาคม 2556

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทาง
การศึกษา และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 : การเขียนบทความ
วิจัย และงานสร้างสรรค์
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

32 8 มกราคม 2557
33 10 มกราคม 2557
34 18 กุมภาพันธ์ 2557
35 27 กุมภาพันธ์ 2557
36 4 มีนาคม 2557

37 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

ห้องประชุม 1 และ 2
อาคารอํานวยการ สบศ.
(วังหน้า)
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

24

3
8
4
3
0

0

38 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

39 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

40 3 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้
สายสนับสนุน

41 6 มีนาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องศูนย์ประกัน
2
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 5 ชั้น 2 3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.(วังหน้า)

42 17 มีนาคม 2557

ประชุมทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้สาย
สนับสนุน ครั้งที่ 1/2557

43 31 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้
สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2557

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2

2

95

นายโอฬาร ชํานิ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.(วังหน้า)

จํานวน
ชั่วโมง
12

44 17-18 มีนาคม 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

45 29-30 เมษายน 2557

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12
และกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา จันทรเกษม
เครือข่ายสถาบันดุมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง
“การเขียนดัชนีชี้วัด (KPI) ความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก การมีจิตอาสา
และการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการ
เรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
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จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 13 กันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

14 7-10 ตุลาคม 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2556
(1 ตุลาคม 2556)

5

7

12

3
3
3

“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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15 3 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 11 ปี

16 23 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2556

17 28 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือ

18 1 พฤศจิกายน 2556
19 6 พฤศจิกายน 2556
20 14 พฤศจิกายน 2556

21 21 พฤศจิกายน 2556

22 25 พฤศจิกายน 2556
23 29 พฤศจิกายน 2556
24 2 ธันวาคม 2556

25 11 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

27 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

28 3 ธันวาคม 2556

ร่วมในงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจําปี 2556

29 8 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

30 10 มกราคม 2557

ห้องประชุม 1 ชั้น 19 2
กระทรวงวัฒนธรรม
และโรงละครแห่งชาติ
กรมศิลปากร
พระบรมราชานุสรณ์ 3
พระลานพระราชวังดุสิต
(ลานพระบรมรูปทรง
ม้า)
วัดมกุฎกษัตริยาราม 3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ ห้องประชุม 2 อาคาร
หัวหน้างานการเงิน
อํานวยการ
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ห้องประชุม 1 อาคาร
และคณะกรรมการดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการงานศิลป์ ณ ศูนย์สรรพสินค้า อํานวยการ
ซีคอน สาขาบางแค
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือและ
ห้องประชุม 1 อาคาร
พิจารณาโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
อํานวยการ
ประเทศอาเซียน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความ ห้องประชุม 1 อาคาร
ร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ประชุม
ห้องประชุม 2 อาคาร
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป 4 ฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ประกันคุณภาพ
อํานวยการ
การศึกษา

26 23 ธันวาคม 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

5
5
4

4

4
4
2

4

ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
ณ โรงละครแห่งชาติ

4

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี

3
8
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ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

31 10 มกราคม 2557

เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

32 17 มกราคม 2557

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียนเครือข่าย
สถาบัน อุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 3
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขตบางเขน

33 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

34 27 กุมภาพันธ์ 2557
35 11 กุมภาพันธ์ 2557

36 20 กุมภาพันธ์ 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร คณะ
สถาบันเทคโนโลยีพระ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน ครั้งที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
2/2557 ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตร์

4
3
2

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย และคณะกรรมการดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก ประจําปี 2557
ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร 0
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

41 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

42 17 มีนาคม 2557

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม 8 อาคาร 3
สารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขตบางเขน

43 20 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมทั่วประเทศ

37 4 มีนาคม 2557

38 18 มีนาคม 2557

39 19 มีนาคม 2557
40 28 มีนาคม 2557

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

44 25 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการสร้างผลงานและการจัดนิทรรศการทางด้าน
ทัศนศิลป์

ห้องประชุม 5 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.(วังหน้า)

3

45 1 เมษายน 2557

3

46 28 เมษายน 2557

ร่วมประชุมเตรียมการรับ-คืนผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 หอประชุมหอศิลป์วัง
หน้า สบศ
ร่วมประชุมเพื่อนําเสนอการสร้างผลงานและจัดนิทรรศการทางด้านทัศนศิลป์ ห้องประชุม 5 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

3

47 1-10 เมษายน 2557

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

60

ประเทศญี่ปุ่น

100

นางสาวพรรณทิพา ประสาทศิลป์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

13 7-10 ตุลาคม 2556

14 28 ตุลาคม 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
วัดมกุฎกษัตริยาราม
พุทธศักราช 2556
15 14-15 พฤศจิกายน 2556 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ประเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒน ห้องประชุม ชั้น 5
ศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 2557 ศาลายา
สํานักงานอธิการบดี

3
5
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นางสาวพรรณทิพา ประสาทศิลป์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

18 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

24 18-20 เมษายน 2557

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 18
เมียนมาร์
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 11 กรกฎาคม 2556

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โรงละครวังหน้า
6
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

5 9-31 กรฎาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

2

5

7

12

3
3
3
4

103

นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 4 พฤศจิกายน 2556

เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พระตําหนักเพชร วัด 5
บวรนิเวศวิหาร
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

17 2 ธันวาคม 2556

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 4 มีนาคม 2557

22 18 มีนาคม 2557

8
3
0

0

23 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

24 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

25 23 เมษายน 2557 -4
พฤษภาคม 2557

เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรวาดการ์ตูน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
พิพิธภัณฑสถาน
72
แห่งชาติ หอศิลป
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2 3 พฤษภาคม 2556

เฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2556

3 23 พฤษภาคม 2556

เข้าร่วมงาน “20 ปี ช่างศิลปสุพรรณ”

4 23 พฤษภาคม 2556

ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4/2556

5 1-6 พฤษภาคม 2556

ครู เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย

6 6 มิถุนายน 2556

ประชุมประธานกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการดําเนินงานพิธีไหว้
ครูสามัญและครอบครูศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปีการศึกษา 2556 ทุก
ฝ่าย
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

8 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

9 14 มิถุนายน 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พิพิธภัณฑสถาน
เสด็จไปทรงเปิดการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
แห่งชาติ หอศิลป

7 10 มิถุนายน 2556

10 7 กรกฎาคม 2556

ณ ห้องประชุม 2
2
อาคารอํานวยการ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจ 0
ฉัย ใน
พระบรมมหาราชวัง
วิทยาลัยช่างศิลปะ
สุพรรณบุรี
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.
สาธารณรัฐอินเดีย

7
6

40

3

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

12 29 กรกฎาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

13 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

14 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

15 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
อาคารหอสมุดและ
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ นิทรรศการ วิทยาลัย
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
ช่างศิลป

11 9-31 กรฎาคม 2556

3

5

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป
7
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 20-21 สิงหาคม 2556

17 9 สิงหาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 53 ปี และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจําปี พ.ศ.2556

19 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

20 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

22 30 กันยายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง
12

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน อาคารหอสมุดและ
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส สวนพระนคร สํานักงาน 3
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เขตลาดกระบัง

18 23 สิงหาคม 2556

21 15 กันยายน 2556

สถานที่

ลานอุทยานพระจอม
เกล้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2

3
3
3
4

23 23 กันยายน 2556

นายธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร ตําแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมจัดตารางสอน

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

24 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

25 5-6 พฤศจิกายน 2556

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงละครวังหน้า
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้เดิมและส่งเสริมงานประกัน
คุณภาพ ด้านการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สบศ.

2 วัน

26 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

2

27 11 ธันวาคม 2556

ประชุม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป 4 ฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

28 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

29 5 ธันวาคม 2556

ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุทธศักราช 2556

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ 4
ฉัย

ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
10

30 17 ธันวาคม 2556

เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนําผลการประกันคุณภาพมา
พัฒนาหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2556 และ
สนองนโยบาย 1 ช่วย 9 ของ สมศ. ระดับอาชีวศึกษา

ณ วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง

31 18-22 ธันวาคม 2556

เดินทางไปทัศนศึกษา

ราชอาณาจักรเนปาล

32 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ครู เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมและศิลปะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
ต่าง ๆ และนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ณ จังหวัด เมียนมาร์
เชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลศิลปะน่าน” ณ สนามบริเวณพิพิธภัณฑ์จังหวัดน่าน หอศิลป์ริมน่าน อําเภอ
และกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ งานสร้างสรรค์ศิลปะ ณ หอศิลป์ริมน่าน อําเภอ
เมือง จังหวัดน่าน
เมือง จังหวัดน่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนการจัดทํา มคอ.3-7
ห้องประชุม 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

8

โครงการศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการหอศิลปะและการจัด
นิทรรศการหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

สาธารณรัฐสิงคโปร์

0

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

33 24-28 มกราคม 2557

34 27 กุมภาพันธ์ 2557
35 21-23 กุมภาพันธ์ 2557

36 17-18 กุมภาพันธ์ 2557

37 10-12 กุมภาพันธ์ 2557
38 4 มีนาคม 2557

39 18 มีนาคม 2557

40

50

3
24

16

40 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

41 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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นายประวัติ ปริญญาธารมาศ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 10 มกราคม 2557
17 30 มกราคม 2557

18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 4 มีนาคม 2557

20 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
เข้าเฝ้ารับเสด็จในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระศพ
ตําหนักเพ็ชร วัดบวร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ
นิเวศวิหาร
สุวฑฒโน)
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3

3
0

0

21 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

3
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

22 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นายสมศิลป์ แพทย์คุณ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ท่าชัยโฮมสเตย์ จังหวัด
นครนายก
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 23-25 สิงหาคม 2556
11 1 กันยายน 2556
12 12 กันยายน 2556
13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

นํานักศึกษา ศ.ปวส. เข้าร่วมค่ายศิลปะ ASEAN FINE ART CAMP 2013 จัด
โดยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

2

5

7

12

18
3
3
3
4
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นายสมศิลป์ แพทย์คุณ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 27 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556

วัดบวรนิเวศวิหาร

17 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 4 มีนาคม 2557

22 18 มีนาคม 2557

3

8
3
0

0

23 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

24 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 3 มิถุนายน - 6 ตุลาคม
2556 (เฉพาะวันศุกร์)

เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาองค์ประกอบศิลป์

4 7 กรกฎาคม 2556

5 9-31 กรฎาคม 2556

ห้องบรรยาย 8 อาคาร 52
ปฏิบัติการ วิทยาลัย
เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขกาญจนา
ภิเษก จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เจ้าสิริกิติ์
กุมารี
พระบรมราชินีนาถ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

112

นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

15 9-11 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย งาน EDUCA 2013 งาน
มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6

อาคารอิมแพคฟอรั่ม
(Hall 9) เมืองทองธานี

16 28 ตุลาคม 2556-2
มีนาคม 2557

ครู เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาทัศนศิลป์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 1

17 4 พฤศจิกายน 2556

เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ห้องบรรยาย 8 อาคาร
ปฏิบัติการ วิทยาลัย
เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขกาญจนา
ภิเษก จังหวัดนนทบุรี
พระตําหนักเพชร วัด
บวรนิเวศวิหาร
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 2 ธันวาคม 2556

19 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

20 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

21 27 กุมภาพันธ์ 2557
22 4 มีนาคม 2557

23 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง
18

48

5
2

3

8
3
0

0

24 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

25 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

113

นายนิมิตร รอดรับบุญ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 14 มิถุนายน 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พิพิธภัณฑสถาน
เสด็จไปทรงเปิดการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
แห่งชาติ หอศิลป

3

4 26-27 มิถุนายน 2556

เป็นผู้ประกอบพิธีครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2556

8

5 7 มิถุนายน 2556 - 27
เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชากายวิภาค
กันยายน 2556 (เฉพาะวัน
ศุกร์)
6 7 มิถุนายน 2556 - 27
เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชากายวิภาค
กันยายน 2556 (เฉพาะวัน
ศุกร์)
7 7 กรกฎาคม 2556
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
8 9-31 กรฎาคม 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
9 4 กรกฎาคม 2556
10 11 กรกฎาคม 2556
11 18 กรกฎาคม 2556

12 29 กรกฎาคม 2556
13 1-16 สิงหาคม 2556

เป็นผู้ช่วยประธานพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2556

อาคารโรงอาหารและ
เวทีเอนกประสงค์
วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
ห้อง 531-2
ณ อาคารเรียนคณะ
ศิลปศึกษา สบศ.
อาคารเรียนคณะศิลป
นาฏดุริยางค์ สบศ.

24

24

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า สบศ. 3

เป็นผู้ช่วยประธานพิธีครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัว 4
วันดี
เป็นผู้ช่วยประธานพิธีไหว้ครู-ครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2556
หอประชุมอาคาร
3
นิทรรศการวิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา โรงละครแห่งชาติ
3
มาตุ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ศูนย์สรรพสินค้าซี
5
ประจําปี 2556
คอนสแควร์

14 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

15 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
อาคารหอสมุดและ
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ นิทรรศการ วิทยาลัย
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
ช่างศิลป

7

114

นายนิมิตร รอดรับบุญ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 20-21 สิงหาคม 2556

17 23 สิงหาคม 2556
18 8 สิงหาคม 2556
19 1 กันยายน 2556
20 12 กันยายน 2556
21 15 กันยายน 2556
22 30 กันยายน 2556

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน อาคารหอสมุดและ
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
เข้าร่วมจัดนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
เป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพพิธีพระราชทานปริญญา โรงละครแห่งชาติ
บัตร ประจําปีการศึกษา 2555
ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
หอประชุมเล็ก อาคาร
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
พลศึกษา
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
อาคารศิลปะพื้นฐาน
ประจําปี 2556
วิทยาลัยช่างศิลป
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ห้องประชุมอาคาร
ประจําเดือนกันยายน 2556
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
12

6
6
3
3
3
4

23 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

24 28 พฤศจิกายน 2556

ประกอบพิธีไหว้ครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2556

25 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

26 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

อาคารที่ทําการคณะ 6
ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ ศูนย์รังสิต
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

27 3 ธันวาคม 2556

ร่วมโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การศึกษาต่อ

หอประชุม 100 ปี
6
สมเด็จย่า โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

28 19 ธันวาคม 2556

ประกอบพิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษา ณ
ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 ครั้งที่
2/2556

มหาวิทยาลัย
5
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
ห้องประชุมราชวัลลภ 2
ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ

29 20 ธันวาคม 2556

30 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

31 27 กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน
ก.ค.ศ.
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

ชั้นล่าง อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลป

34 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

35 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

32 4 มีนาคม 2557

33 18 มีนาคม 2557

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

3
0

0
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 10 มกราคม 2557
17 27 กุมภาพันธ์ 2557
18 4 มีนาคม 2557

19 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

20 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

21 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2

10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

3

20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

4

5

6

7

สถานที่
ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
2
2

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

25-26 มิถุนายน 2556 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ห้องประชุม 1 ตึก
อํานวยการ ชั้น 2 (วัง
หน้า) สบศ.
7 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
หอศิลป์สมเด็จพระนาง
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เจ้าสิริกิติ์
กุมารี
พระบรมราชินีนาถ
29 กรกฎาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
1-16 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ศูนย์สรรพสินค้าซี
ประจําปี 2556
คอนสแควร์

16

8

5 สิงหาคม 2556

9

5 สิงหาคม 2556

10

ชื่อกิจกรรม

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
20-21 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

11

28 สิงหาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

12

30 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมงาน “กยศ. รวมพลังคนดี พี่ช่วยน้อง”

13

1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

14

12 กันยายน 2556

15

15 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556

5

3

5

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

2

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องคอนเวนชั่นเซน
เตอร์ A1 ชั้น 22
โรงแรมเซนทารา แก
รนด์ แอท เซ้นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป

7

12

3

3

3
3
3
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16

30 กันยายน 2556

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

17

7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18

25 พฤศจิกายน 2556

19
20

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
4 พฤศจิกายน 2556 เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณ
พระตําหนักเพชร วัด
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
บวรนิเวศวิหาร
5-6 พฤศจิกายน 2556 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงละครวังหน้า
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้เดิมและส่งเสริมงานประกัน
คุณภาพ ด้านการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สบศ.

21

2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

22

23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

23

27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

24

8 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

25

10 มกราคม 2557

26

18 กุมภาพันธ์ 2557

27

27 กุมภาพันธ์ 2557

28

28 กุมภาพันธ์ 2557

29

4 มีนาคม 2557

30

18 มีนาคม 2557

ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2556
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

จํานวน
ชั่วโมง
4

32

4
5
2 วัน

2

4
3

3
8
4
3
1

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0
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ชื่อกิจกรรม

31

28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

32

30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

33

13-14 มีนาคม 2557

หอประชุม ชั้น 3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 545-546
อาคารคณะศิลปศึกษา
สบศ.(วังหน้า)

34

28 เมษายน 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตสื่อการสอน

เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกองทุน ปีการศึกษา 2557

สถานที่

ห้องคอนเวนชั่น เซ้น
เตอร์ ชั้น 4 โรงแรม
รามาการ์เด้นท์
กรุงเทพฯ

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

12

7
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 23 พฤษภาคม 2556

ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4/2556

3 31 พฤษภาคม 2556

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment :
SEA) ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 6
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.
ห้องประชุมแคแสดใหญ่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

4 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

5 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

6 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
นํานักศึกษาไปศึกษาและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมวัฒนธรรม
พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
วัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพฯ 6

นํานักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุรักษ์
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่ว
ประเทศ) ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2556
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานเขตลาดกระบัง แห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2556
เข้าร่วมโครงการสัมมนานิสิตเสริมหลักสูตร คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี 2556

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 6

7 8 กรกฎาคม 2556
8 9-31 กรฎาคม 2556

9 3 กรกฎาคม 2556

10 18 กรกฎาคม 2556
11 27-28 กรกฎาคม 2556

12 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

13 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

2

หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

วัดปลูกศรัทธา เขต
3
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ตักสิลาบอลรูม 1-2
12
โรงแรมตักสิลา จังหวัด
มหาสารคาม
ศูนย์สรรพสินค้าซี
5
คอนสแควร์
หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป
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14 5 สิงหาคม 2556

15 20-21 สิงหาคม 2556

ชื่อกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

16 7-8 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on
Arts and Culture in Creative Economy” กลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Art and Culture
Network)

17 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

18 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

19 15 กันยายน 2556
20 30 กันยายน 2556

อาคารหอสมุดและ
7
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
12
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม ชั้น 2
12
อาคารพุทธวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
จัดโดยคณะวัฒนธรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นางอัญชนา วิริยะประสิทธิ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

22 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

23 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

24 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

25 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
สาธารณรัฐเกาหลีใต้

27 5-9 กุมภาพันธ์ 2557

3
3
3
4

3
ห้องประชุม
เอนกประสงค์
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

21 20 กันยายน 2556

26 27 กุมภาพันธ์ 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0
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นางธนิดา พลอินทร์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

28 4 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

30 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

31 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

29 18 มีนาคม 2557

32 29-30 เมษายน 2557

33

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12
และกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา จันทรเกษม
เครือข่ายสถาบันดุมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง
“การเขียนดัชนีชี้วัด (KPI) ความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก การมีจิตอาสา
และการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการ
เรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2 ปี
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นางสาวมาณี เกียรติกุลวัฒนา

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1 12 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

พระอุโบสถวัดพระศรี 0
รัตนศาสดาราม
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 10 มิถุนายน 2556

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2
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นางสาวมาณี เกียรติกุลวัฒนา

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 10 ธันวาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจําพุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 10 มกราคม 2557
19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
4

8
3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

24 20-22 เมษายน 2557

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 18
เมียนมาร์
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นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานเขตลาดกระบัง แห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

วัดปลูกศรัทธา เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 4 สิงหาคม 2556

โครงการประกวดศิลปกรรมชุมชนลาดกระบัง “ตลาดริมน้ําหัวตะเข้”

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

ชุมชนหลวงพรต-ท่าน 7
เลี่ยม เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4 9-31 กรฎาคม 2556

5 18 กรกฎาคม 2556
6 1-16 สิงหาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3
5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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16 4 พฤศจิกายน 2556
17 2 ธันวาคม 2556

ชื่อกิจกรรม
เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พระตําหนักเพชร วัด 5
บวรนิเวศวิหาร
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 4 มีนาคม 2557

22 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

8
3
0

0

23 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

24 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
42

1 8, 11, 15, 22, 25, 29
พฤษภาคม 2556 และ 1
มิถุนายน 2556
2 10 มิถุนายน 2556

เป็นวิทยากรและให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการสอนศิลปะเด็กพิการเด็กพิเศษและ
ผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 ภาคเรียนที่ 1/2556 (สอน เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาโครงงานจิตรกรรม
เฉพาะวันพฤหัสบดี)
5 7 กรกฎาคม 2556
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
6 9-31 กรฎาคม 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

ณ อาคารคณะศิลป
48
วิจิตร (ศาลายา) สบศ.
หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 11 กรกฎาคม 2556

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โรงละครวังหน้า
6
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

8 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

10 5 สิงหาคม 2556

11 20-21 สิงหาคม 2556

12 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

13 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

14 15 กันยายน 2556
15 30 กันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4
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16 7-10 ตุลาคม 2556

ชื่อกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

17 31 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556
18 4 พฤศจิกายน 2556
เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
19 ทุกวันพฤหัสบดี ภาคเรียน เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาศิลปะนิพนธ์ของสาขาจิตรกรรม
ที่ 2/2556
20 2 ธันวาคม 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

สถานที่
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วัดเทพศิรินทราวาส

3

พระตําหนักเพชร วัด
บวรนิเวศวิหาร
คณะศิลปวิจิตร จังหวัด
นครปฐม
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

5

21 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

22 2 ธันวาคม 2556

เป็นกรรมการตัดสินการประกวดการจัดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป ในหัวข้อ บริเวณลานประกวด
เรื่อง “วิถีไทย” ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
หน้าคณะเกษตร
กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

23 10 มกราคม 2557
24 27 กุมภาพันธ์ 2557
25 4 มีนาคม 2557

26 18 มีนาคม 2557

27 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

28 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

29 24-26 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง
32

1 เทอม
2

3

6

8
3
0

0

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทาง ห้องประชุม ชั้น 5
18
การศึกษาและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 4 : เริ่มต้นการวิจัย
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.(ศาลายา)
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นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

30 23 เมษายน 2557 -4
พฤษภาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรสีน้ํา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป และ พิพิธภัณฑสถาน
บุคคลทั่วไป
แห่งชาติ หอศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
72
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นายเสกสรรค์ ขวัญศรี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

14 25 พฤศจิกายน 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ พระบรมราชานุสรณ์
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2556
สวนลุมพินี

5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 4 มีนาคม 2557

20 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0

0

21 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

22 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

23 13-14 มีนาคม 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตสื่อการสอน

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องปฏิบัติการ
12
คอมพิวเตอร์ 545-546
อาคารคณะศิลปศึกษา
สบศ.(วังหน้า)
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นางสาวจันทิมา โกญจนาท

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 11 กันยายน 2556

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต

14 25 กันยายน 2556

เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปี ห้องประชุม ชั้น 9
2556
กระทรวงวัฒนธรรม

5

7

12

3
3
3
4

โรงละครวังหน้า สบศ. 3
3
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นายบุญเลิศ ใจทน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

5 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 29 กรกฎาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

8 23 กรกฎาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยาม
มกุฎราชกุมาร พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศ,เนื่องในวันเข้าพรรษา
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
พระอุโบสถ วัดบวร
นิเวศวิหาร

6 9-31 กรฎาคม 2556

9 1-16 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

2
2

3

2

5

10 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

11 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

12 20-21 สิงหาคม 2556

13 28 สิงหาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

14 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

7

12

3

3

135

นายบุญเลิศ ใจทน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

15 12 กันยายน 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

หอประชุมเล็ก อาคาร 3
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

18 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

19 6 พฤศจิกายน 2556
20 25 พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานการเงิน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

21 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

22 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

23 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

24 13 ธันวาคม 2556

ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปี 2557

16 15 กันยายน 2556
17 30 กันยายน 2556

25 8 มกราคม 2557
26 10 มกราคม 2557
27 30 มกราคม 2557

28 18 กุมภาพันธ์ 2557
29 27 กุมภาพันธ์ 2557
30 7 กุมภาพันธ์ 2557

31 4 มีนาคม 2557

ห้องประชุม 5 ตึก
อํานวยการ สบศ.(วัง
หน้า)
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
เข้าเฝ้ารับเสด็จในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระศพ
ตําหนักเพ็ชร วัดบวร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ
นิเวศวิหาร
สุวฑฒโน)
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เป็นกรรมการตัดสินกีฬา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริม
วิทยาลัยนาฏศิลป
ทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” ศาลายา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

วิทยาลัยช่างศิลป

5
4
2

4
3

2

3
8
3

4
3
6

0
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

32 18 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

33 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

34 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานเขตลาดกระบัง แห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

วัดปลูกศรัทธา เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 4 สิงหาคม 2556

โครงการประกวดศิลปกรรมชุมชนลาดกระบัง “ตลาดริมน้ําหัวตะเข้”

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

ชุมชนหลวงพรต-ท่าน 7
เลี่ยม เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4 9-31 กรฎาคม 2556

5 18 กรกฎาคม 2556
6 1-16 สิงหาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3
5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

16 24 ตุลาคม 2556

ร่วมอบรมระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาออนไลน์ ระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยช่างศิลป

3

17 28 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมอบรมระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาออนไลน์ ระดับ
อาชีวศึกษา
เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยช่างศิลป

4

18 4 พฤศจิกายน 2556

20 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

พระตําหนักเพชร วัด 5
บวรนิเวศวิหาร
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

21 8 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้ารเรียนระดับ
ศ.ปวช. และระดับ ศ.ปวส. ด้วยวิธีพิเศษ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

22 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8

19 2 ธันวาคม 2556

23 27 กุมภาพันธ์ 2557
24 4 มีนาคม 2557

25 18 มีนาคม 2557

3
0

0

26 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

27 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 1 ธันวาคม 2556

เป็นอนุกรรมการตัดสินรางวัล ประจําปี 2556 หัวข้อว่า “Le frangals : le
grand defl” ของสมาคมครูภาษฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 4 มีนาคม 2557

20 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ
กรุงเทพฯ

4

8
3
0

0

21 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

3
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

22 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 3 พฤษภาคม 2556

เฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2556

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ 0
ฉัย ใน
พระบรมมหาราชวัง

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 3 มิถุนายน 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านเลี่ยม หลวงพรตพิทยพยัต วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร
ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,054 รูป
หอประชุมใหญ่
(Convention Hall)
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
หอศิลป์สมเด็จพระนาง
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เจ้าสิริกิติ์
กุมารี
พระบรมราชินีนาถ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์

3

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานเขตลาดกระบัง แห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

วัดปลูกศรัทธา เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

3

10 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

11 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
7
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
12
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุมสํานักงาน 3
อธิการบดี (เรือนเขียว)
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.

5 6 มิถุนายน 2556

6 7 กรกฎาคม 2556

7 9-31 กรฎาคม 2556

8 18 กรกฎาคม 2556
9 1-16 สิงหาคม 2556

12 20-21 สิงหาคม 2556

13 23 สิงหาคม 2556

ประชุมผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย

3

5

4

5
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

14 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

15 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

16 15 กันยายน 2556
17 30 กันยายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3
3
3
4

18 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

19 12-26 ตุลาคม 2556

เดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ 90
เยอรมนี สาธารณรัฐิตา
ลี สาธารณรัฐสโลวีเนีย
และสมาพันธรัฐสวิส

20 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

21 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

22 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

4

23 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8

24 27 กุมภาพันธ์ 2557
25 4 มีนาคม 2557

26 18 มีนาคม 2557

27 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

3
0

0

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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ลําดับที่

วันเดือนปี

28 30 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม
วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

สถานที่
หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1 23 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

ข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในงานพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

วัดพระศรีรัตนศาสดา 0
ราม
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 10 มิถุนายน 2556

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 29 กรกฎาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

7 11 กรกฎาคม 2556

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร 3
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
โรงละครวังหน้า
6
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

8 29 กรกฎาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา โรงละครแห่งชาติ
มาตุ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ศูนย์สรรพสินค้าซี
ประจําปี 2556
คอนสแควร์

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 1-16 สิงหาคม 2556

10 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

11 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
ประชุมหัวหน้าภาควิชา

12 19 สิงหาคม 2556

13 20-21 สิงหาคม 2556

14 28 สิงหาคม 2556

15 23-25 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุม 2
2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3
5

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน อาคารหอสมุดและ
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
นํานักศึกษา ศ.ปวส. เข้าร่วมค่ายศิลปะ ASEAN FINE ART CAMP 2013 จัด ท่าชัยโฮมสเตย์ จังหวัด
โดยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นครนายก

7

3

12

3

18

146

นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

17 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2556
(1 ตุลาคม 2556)

18 13 กันยายน 2556

19 15 กันยายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 3
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร 3
พลศึกษา
ห้องประชุม 2 อาคาร 3
อํานวยการ

“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล, คณะครู – อาจารย์ ผู้สอนระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาจิตรกรรม, สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ปรึกษาหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางสอนภาคเรียนที่
2/2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
0

22 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

23 6 พฤศจิกายน 2556
24 25 พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานการเงิน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

25 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

26 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

27 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

28 8 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

20 30 กันยายน 2556

21 30 กันยายน 2556

29 10 มกราคม 2557
30 30 มกราคม 2557

31 18 กุมภาพันธ์ 2557
32 27 กุมภาพันธ์ 2557

3
3

ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
เข้าเฝ้ารับเสด็จในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระศพ
ตําหนักเพ็ชร วัดบวร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ
นิเวศวิหาร
สุวฑฒโน)
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ

5
4
2

4
3

3
8
3

4
3
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ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
16

33 17-18 กุมภาพันธ์ 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนการจัดทํา มคอ.3-7

ห้องประชุม 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

34 4 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

36 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

37 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

35 18 มีนาคม 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)

5 7 กรกฎาคม 2556 - 5
มกราคม 2557

6 9-31 กรฎาคม 2556

7 14 กรกฎาคม 2556

8 12 กรกฎาคม 2556

9 1-16 สิงหาคม 2556

2

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
40
อุทยาน ร.2 อําเภอ
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์

4
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปป พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
หมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย), การปฐมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม อุทยาน ร.2 อําเภอ
รุ่นที่ผ่านมา
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเทียนจํานําพรรษา
ห้องประชุม ชั้น 3
3
สํานักงานเขตลาดกระบัง
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

10 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

11 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
7
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
12
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 3
40 ปี

12 20-21 สิงหาคม 2556

13 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

5
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

14 12 กันยายน 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

หอประชุมเล็ก อาคาร 3
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

17 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

18 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

19 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

20 12 ธันวาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารสวาย
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฒโน)
เดินทางไปทัศนศึกษา

15 15 กันยายน 2556
16 30 กันยายน 2556

21 18-22 ธันวาคม 2556

22 10 มกราคม 2557
23 27 กุมภาพันธ์ 2557
24 4 มีนาคม 2557

25 18 มีนาคม 2557

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

3

ราชอาณาจักรเนปาล

40

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

26 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

27 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานเขตลาดกระบัง แห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

วัดปลูกศรัทธา เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

5 9-31 กรฎาคม 2556

6 18 กรกฎาคม 2556
7 1-16 สิงหาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ณ ห้องประชุม 2
2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3
5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

18 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 25-26 มิถุนายน 2556

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ห้องประชุม 1 ตึก
16
อํานวยการ ชั้น 2 (วัง
หน้า) สบศ.
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เจ้าสิริกิติ์
กุมารี
พระบรมราชินีนาถ
นํานักศึกษาไปศึกษาและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมวัฒนธรรม วัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพฯ 6
พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์

4 7 กรกฎาคม 2556

5 8 กรกฎาคม 2556
6 9-31 กรฎาคม 2556

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องคอนเวนชั่นเซน
เตอร์ A1 ชั้น 22
โรงแรมเซนทารา แก
รนด์ แอท เซ้นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 30 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมงาน “กยศ. รวมพลังคนดี พี่ช่วยน้อง”

12 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

13 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556

14 15 กันยายน 2556

5

7

12

3

3
3
3
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

15 30 กันยายน 2556

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

16 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

17 31 ตุลาคม 2556

วัดเทพศิรินทราวาส

18 16 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556
เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยาศึกษา ครั้งที่ 9

19 25 พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

20 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

21 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

22 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

23 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

24 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

4

25 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2556
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ

8

26 18 กุมภาพันธ์ 2557
27 27 กุมภาพันธ์ 2557
28 28 กุมภาพันธ์ 2557

29 14 กุมภาพันธ์ 2557

3

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุกนิ 6
รันต์ อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคําแหง
มหาราช มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสําหรับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น โรงเรียนบางกะปิ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5
ณ ห้องประชุมอาคารสวัสดิ์ ผลโภค โรงเรียนบางกะปิ

4
2

4
4
3

4
3
1

3
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30 4 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

32 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

33 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

34 28 เมษายน 2557

เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกองทุน ปีการศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องคอนเวนชั่น เซ้น 7
เตอร์ ชั้น 4 โรงแรม
รามาการ์เด้นท์
กรุงเทพฯ

31 18 มีนาคม 2557
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3 3 พฤษภาคม 2556

เฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2556

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ 0
ฉัย ใน
พระบรมมหาราชวัง

4 6 มิถุนายน 2556

ประชุมประธานกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการดําเนินงานพิธีไหว้
ครูสามัญและครอบครูศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปีการศึกษา 2556 ทุก
ฝ่าย
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

6 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

7 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 10 มิถุนายน 2556

8 9-31 กรฎาคม 2556

9 29 กรกฎาคม 2556

10 18 กรกฎาคม 2556
11 21 กรกฎาคม 2556

12 12 กรกฎาคม 2556

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2
2

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 2 อาคาร 3
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
3
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานเขตลาดกระบัง แห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสาน วัดปลูกศรัทธา เขต
ประเพณีหล่อเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2556
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ห้องประชุม
เข้าร่วมงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3 โครงการสัมมนา “พุทธ
7
ศาสนากับงานพุทธศิลป์”
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป
เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเทียนจํานําพรรษา
ห้องประชุม ชั้น 3
3
สํานักงานเขตลาดกระบัง

13 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

5

14 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป
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15 5 สิงหาคม 2556

16 20-21 สิงหาคม 2556

17 28 สิงหาคม 2556

18 23 สิงหาคม 2556

ชื่อกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
7
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
12
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ห้องประชุม 2 อาคาร 3
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขต ห้องประชุม ชั้น 4
3
ลาดกระบัง
สํานักงานเขตลาดกระบัง

19 30 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมงาน “กยศ. รวมพลังคนดี พี่ช่วยน้อง”

20 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

21 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2556
(1 ตุลาคม 2556)

22 13 กันยายน 2556

23 15 กันยายน 2556
24 30 กันยายน 2556

25 11 กันยายน 2556
26 18 กันยายน 2556
27 20 กันยายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

ห้องคอนเวนชั่นเซน
เตอร์ A1 ชั้น 22
โรงแรมเซนทารา แก
รนด์ แอท เซ้นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

3
3
3

“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

เข้าร่วมประชุมกรรมการคัดเลือกผู้ทําประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท
เด็กและประเภทเยาวชน
ประชุมเพื่อพิจารณาดําเนินการจัดทําคู่มือ และรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษษ
2557
เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและต้อนรับรองผู้อํานวยการโรงเรียน
จํานวน 2 ท่าน

ห้องประชุม 1 ชั้น 21
กระทรวงวัฒนธรรม
ห้องประชุม 5 สบศ.

3
3

หอประชุมคุณแม่จ้อย – 3
ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต

28 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

29 1 พฤศจิกายน 2556

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือ

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

5
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30 6 พฤศจิกายน 2556
31 21 พฤศจิกายน 2556

32 25 พฤศจิกายน 2556
33 29 พฤศจิกายน 2556
34 2 ธันวาคม 2556

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานการเงิน
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือและ
พิจารณาโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศอาเซียน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความ
ร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

5

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

4

4

4
2

35 11 ธันวาคม 2556

ประชุม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป 4 ฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

36 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

37 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

38 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

39 3 ธันวาคม 2556

ร่วมงานลาดกระบังรวมใจ จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 86 พรรษา

บริเวณพระบรมราชานุ 2
สาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

40 5 ธันวาคม 2556

ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุทธศักราช 2556

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ 4
ฉัย

41 13 ธันวาคม 2556

ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปี 2557

42 25 ธันวาคม 2556

43 8 มกราคม 2557
44 10 มกราคม 2557

4

ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

ห้องประชุม 5 ตึก
อํานวยการ สบศ.(วัง
หน้า)
เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในงาน
โรงเรียนสมุทรสาคร
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 กลุ่มสาระการ บูรณะ จังหวัด
เรียนรู้ศิลปะ
สมุทรสาคร
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี

4

2

6

3
8
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ชื่อกิจกรรม

45 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

46 27 กุมภาพันธ์ 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน
ก.ค.ศ.
โครงการศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการหอศิลปะและการจัด
นิทรรศการหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

47 10-12 กุมภาพันธ์ 2557
48 4 มีนาคม 2557

49 18 มีนาคม 2557

50 19 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ชั้นล่าง อาคาร
อํานวยการ
สาธารณรัฐสิงคโปร์

4

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

3
0

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย และคณะกรรมการดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก ประจําปี 2557
ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร 0
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

52 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

53 20 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมทั่วประเทศ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องศูนย์ประกัน
3
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

51 28 มีนาคม 2557
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ชื่อกิจกรรม

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2 12 พฤษภาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

3 10 มิถุนายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ณ ห้องประชุม 2
2
อาคารอํานวยการ
พระอุโบสถวัดพระศรี 0
รัตนศาสดาราม
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

5 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 29 กรกฎาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

8 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป

6 9-31 กรฎาคม 2556

10 5 สิงหาคม 2556

11 20-21 สิงหาคม 2556

12 28 สิงหาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

13 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

14 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556

15 15 กันยายน 2556

3

5

7

12

3

3
3
3
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จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

16 30 กันยายน 2556

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

17 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

18 6 พฤศจิกายน 2556
19 25 พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานการเงิน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

20 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

21 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

22 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

23 12 ธันวาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารสวาย
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฒโน)
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

24 8 มกราคม 2557
25 10 มกราคม 2557
26 18 กุมภาพันธ์ 2557
27 27 กุมภาพันธ์ 2557
28 4 มีนาคม 2557

29 18 มีนาคม 2557

30 28 มีนาคม 2557

5
4
2

4
3

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

3

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

3

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

8
4
3
0

0

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

31 30 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม
วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

สถานที่
หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
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ลําดับที่
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยาม
มกุฎราชกุมาร พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศ,เนื่องในวันเข้าพรรษา
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

พระอุโบสถ วัดบวร
นิเวศวิหาร

2

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

5

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

5 23 กรกฎาคม 2556

6 1-16 สิงหาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

7

12

3
3
3
4

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2
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ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 13 ธันวาคม 2556

ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปี 2557

18 10 มกราคม 2557
19 7 มกราคม 2557

20 30 มกราคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

ห้องประชุม 5 ตึก
2
อํานวยการ สบศ.(วัง
หน้า)
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล 8
ศึกษา และลานดนตรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องประชุม ชั้น 5
3
ประจําปี 2557 ครั้งที่ 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา
เข้าเฝ้ารับเสด็จในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระศพ
ตําหนักเพ็ชร วัดบวร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ
นิเวศวิหาร
สุวฑฒโน)
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เป็นกรรมการตัดสินกีฬา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริม
วิทยาลัยนาฏศิลป
ทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” ศาลายา

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

25 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

26 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

21 27 กุมภาพันธ์ 2557
22 7 กุมภาพันธ์ 2557

23 4 มีนาคม 2557

24 18 มีนาคม 2557

3
6
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

14 25 พฤศจิกายน 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ พระบรมราชานุสรณ์
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2556
สวนลุมพินี

5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
4
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ชื่อกิจกรรม

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 4 มีนาคม 2557

20 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0

0

21 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

22 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

23

ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ)

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 21 พฤษภาคม 2556

ประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทย์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

3 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม ชั้น 5
7
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

5 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6 9-31 กรฎาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 19-20 สิงหาคม 2556

12 26-27 สิงหาคม 2556

13 1 กันยายน 2556
14 12 กันยายน 2556

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
นํานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ใน คณะวิทยาศาสตร์
หัวข้อ “Zero Waste Saves the World”
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการ ห้องประชุม ชั้น 7
ตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สถาบันบัณฑิต โรงแรมเวียงใต้
พัฒนศิลป์
กรุงเทพฯ
ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
หอประชุมเล็ก อาคาร
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
พลศึกษา

2

5

7

12

3

12

3
3
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15 15 กันยายน 2556
16 30 กันยายน 2556

17 27 กันยายน 2556
18 7-10 ตุลาคม 2556

19 23 ตุลาคม 2556

ชื่อกิจกรรม
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

ประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 6
กรุงเทพฯ
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2556

พระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวังดุสิต
(ลานพระบรมรูปทรง
ม้า)
โรงละครวังหน้า ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อํานวยการการ สบศ.
วังหน้า
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

20 11-13 พฤศจิกายน 2556 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

21 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

22 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

23 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
สาธารณรัฐเกาหลีใต้

24 27 กุมภาพันธ์ 2557
25 5-9 กุมภาพันธ์ 2557
26 4 มีนาคม 2557

27 18 มีนาคม 2557

28 28 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

3

2 วัน

2

3

8
3
0

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

29 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

30 2 เมษายน 2557

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา
ความจําผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์การ และกลยุทธ์การฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลสําหรับคนไทย”

สถานที่
หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุมสถาบัน
3
ส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย อาคาร
ร้านค้าสวัสดิการทหาร
อากาศดอนเมือง

จํานวน
ชั่วโมง
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1 12 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พุทธศักราช 2556
ครู เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย

พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม
สาธารณรัฐอินเดีย

3 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

5 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 12 กรกฎาคม 2556

เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเทียนจํานําพรรษา

ห้องประชุม ชั้น 3
3
สํานักงานเขตลาดกระบัง

8 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 3 อาคาร
โรงอาหาร วิทยาลัย
ช่างศิลป

2 1-6 พฤษภาคม 2556

6 9-31 กรฎาคม 2556

10 5 สิงหาคม 2556

11 20-21 สิงหาคม 2556

12 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

13 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ปฐมนิเทศและการสัมมนานักศึกษา ระดับ ศ.ปวส. ชั้นปีที่ 2 ฝึกงาน

14 15 กันยายน 2556
15 26 กันยายน 2556

0
40

5

7

12

3
3
3
3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

16 30 กันยายน 2556

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

17 15 กันยายน 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2556

18 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 3
วังท่าพระ
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

19 3 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 11 ปี

20 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

21 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

22 10 ธันวาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจําพุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

23 10 มกราคม 2557
24 27 กุมภาพันธ์ 2557
25 4 มีนาคม 2557

26 18 มีนาคม 2557

ห้องประชุม 1 ชั้น 19 2
กระทรวงวัฒนธรรม
และโรงละครแห่งชาติ
กรมศิลปากร
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
4

8
3
0

0

27 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

28 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

171

นางสาววัลลีย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 9 มิถุนายน 2556

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ
ถวายผ้าป่าประเพณีมูลนิธิอัฎฐมราชานุสรณ์
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

วัดสุทัศนเทพวราราม

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

2

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์
5

7

12

3
3
3
4

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 12 ธันวาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารสวาย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฒโน)
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 10 มกราคม 2557
19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
3

8
3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลปจัด “โครงการนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่
2”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

อาคารเครื่องเคลือบดิน 8
เผา
ศูนย์สรรพสินค้าซี
5
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
คณะศิลปวิจิตร

7

ห้องประชุม ชั้น 1
คณะศิลปวิจิตร
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

6

4 9-31 กรฎาคม 2556

5 12 กรกฎาคม 2556
6 1-16 สิงหาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 30 สิงหาคม 2556 และ 13 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
กันยายน 2556
11 14 สิงหาคม 2556
เป็นคณะกรรมการตรวจศิลปะนิพนธ์
12 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

13 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

14 15 กันยายน 2556
15 30 กันยายน 2556

16 5 กันยายน 2556

เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส. วิชาเอก และวิชาโท ในหัวข้อ
เรื่อง “ร้อนแดงต้องรากุ 2”

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี

12

12

3
3
3
4

6
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

17 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

19 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

20 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

21 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล 8
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
3
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สวนสนประดิพัทธ์
3
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตําบลหนองแก อําเภอ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน
หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

22 27 กุมภาพันธ์ 2557
23 5-7 กุมภาพันธ์ 2557

4

24 24 กุมภาพันธ์ 2557

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จํานวน 4 คน เข้าเยี่ยม อาคารเครื่องเคลือบดิน 8
ชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน วิชาเครื่องเคลือบดินเผา
เผา วิทยาลัยช่างศิลป

25 4 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

26 18 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

27 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

28 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

29

ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ)

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
โรงละครวังหน้า

7

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 18 สิงหาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

2

5

12

3

3
3
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

18 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

4

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 4 มีนาคม 2557

22 18 มีนาคม 2557

3
0

0

23 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

24 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

25 2 เมษายน 2557

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “มิติใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา
ความจําผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์การ และกลยุทธ์การฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลสําหรับคนไทย”

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุมสถาบัน
3
ส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย อาคาร
ร้านค้าสวัสดิการทหาร
อากาศดอนเมือง
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 30 กันยายน 2556

เป็นกรรมการคัดเลือกสาขาศิลปะ 2 มิติ รอบคัดจากภาพถ่าย

ห้องชั้นล่าง หอประชุม 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

15 15 ตุลาคม 2556

เป็นกรรมการคัดเลือกสาขาศิลปะ 2 มิติ รอบคัดจากผลงานจริง

อาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิ 3
รินธร คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์

16 4 พฤศจิกายน 2556

เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พระตําหนักเพชร วัด 5
บวรนิเวศวิหาร
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

17 2 ธันวาคม 2556

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

19 18-20 ธันวาคม 2556

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทาง
การศึกษา และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 : การเขียนบทความ
วิจัย และงานสร้างสรรค์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์

20 10 มกราคม 2557
21 27 กุมภาพันธ์ 2557
22 4 มีนาคม 2557

23 18 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน
ก.ค.ศ.
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

ห้องประชุม 1 และ 2
อาคารอํานวยการ สบศ.
(วังหน้า)
สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ชั้นล่าง อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลป

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

24

8
3
0

0

24 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

25 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

26 24-29 มีนาคม 2557

ร่วมโครงการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณและสภาพแวดล้อม เพื่อการ
สร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี ภาควิชาภาพพิมพ์
คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ราชอาณาจักรกัมพูชา 36
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 9 มิถุนายน 2556

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ
ถวายผ้าป่าประเพณีมูลนิธิอัฎฐมราชานุสรณ์
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

วัดสุทัศนเทพวราราม

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

5 7 กรกฎาคม 2556

6 9-31 กรฎาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

2

2

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์
5

7

12

3
3
3
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

18 12 ธันวาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารสวาย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฒโน)
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
โครงการศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการหอศิลปะและการจัด
สาธารณรัฐสิงคโปร์
นิทรรศการหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

19 10 มกราคม 2557
20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 10-12 กุมภาพันธ์ 2557
22 4 มีนาคม 2557

23 18 มีนาคม 2557

3

8
3
0
0

0

24 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

25 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

26 18-20 เมษายน 2557

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 18
เมียนมาร์
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1 20 พฤษภาคม 2556
2 22 พฤษภาคม 2556
3 6 มิถุนายน 2556

4 10 มิถุนายน 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินงานโครงการนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ ณ ห้องประชุม 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อาคารอํานวยการ
ประชุมประธานกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการดําเนินงานพิธีไหว้ ห้องประชุม 2 อาคาร
ครูสามัญและครอบครูศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปีการศึกษา 2556 ทุก อํานวยการ วิทยาลัย
ฝ่าย
ช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา ห้องประชุม อาคาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2
2
4

2

5 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

6 14 มิถุนายน 2556

เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค

ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง 4

7 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 9-31 กรฎาคม 2556

9 29 กรกฎาคม 2556

3

10 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

11 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

12 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
โรงละครแห่งชาติ

13 20-21 สิงหาคม 2556

14 28 สิงหาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

15 8 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2555

16 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

5

7

12

3

6

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 3
40 ปี

182

นายวิฑูรย์ ไชยดี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

17 12 กันยายน 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

หอประชุมเล็ก อาคาร 3
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

20 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

21 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

22 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 10 ธันวาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจําพุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 15 กันยายน 2556
19 30 กันยายน 2556

24 10 มกราคม 2557
25 27 กุมภาพันธ์ 2557
26 4 มีนาคม 2557

27 18 มีนาคม 2557

4

8
3
0

0

28 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

29 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

183

นางสาวทัศพร มหาจันทร์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

2

5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

184

นางสาวทัศพร มหาจันทร์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

15 23 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2556

16 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

18 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

24 29-30 เมษายน 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
พระบรมราชานุสรณ์ 3
พระลานพระราชวังดุสิต
(ลานพระบรมรูปทรง
ม้า)
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0

0

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12
และกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา จันทรเกษม
เครือข่ายสถาบันดุมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง
“การเขียนดัชนีชี้วัด (KPI) ความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก การมีจิตอาสา
และการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการ
เรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 10 มกราคม 2557
17 27 กุมภาพันธ์ 2557
18 4 มีนาคม 2557

19 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

20 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

21 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานเขตลาดกระบัง แห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

วัดปลูกศรัทธา เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 4 สิงหาคม 2556

โครงการประกวดศิลปกรรมชุมชนลาดกระบัง “ตลาดริมน้ําหัวตะเข้”

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

ชุมชนหลวงพรต-ท่าน 7
เลี่ยม เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4 9-31 กรฎาคม 2556

5 18 กรกฎาคม 2556
6 1-16 สิงหาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3
5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 4 พฤศจิกายน 2556
17 2 ธันวาคม 2556

ชื่อกิจกรรม
เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พระตําหนักเพชร วัด 5
บวรนิเวศวิหาร
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 4 มีนาคม 2557

22 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

8
3
0

0

23 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

24 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
7
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
12
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
บ้านภูมิพฤกษ์ 2 รี
18
สอร์ท อําเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 19-21 สิงหาคม 2556

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําคู่มืองานวิเทศสัมพันธ์

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2

5

3
3
3
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

15 20 กันยายน 2556

เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและต้อนรับรองผู้อํานวยการโรงเรียน
จํานวน 2 ท่าน

หอประชุมคุณแม่จ้อย – 3
ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต

16 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

17 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

19 3 ธันวาคม 2556

ร่วมโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การศึกษาต่อ

หอประชุม 100 ปี
6
สมเด็จย่า โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

20 18-22 ธันวาคม 2556

เดินทางไปทัศนศึกษา

ราชอาณาจักรเนปาล

21 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล 8
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
3
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
โรงพยาบาลลาดกระบัง 66
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครทาสีแพง
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และดําเนินการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่

22 27 กุมภาพันธ์ 2557
23 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

24 4 มีนาคม 2557

25 18 มีนาคม 2557

26 19 - 20 มีนาคม 2557
27 21 มีนาคม 2557

40

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556 และ ประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนา
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย" ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ศึกษาดูงาน Green Library

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 14
สํานักหอสมุด
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

28 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

29 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง

192

นายศุภกร ศรีธีรประเสริฐ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 10 มกราคม 2557
17 27 กุมภาพันธ์ 2557
18 4 มีนาคม 2557

19 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

20 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

21 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 27 มิถุนายน 2556

สนทนายามเช้า นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

5 7 กรกฎาคม 2556

6 9-31 กรฎาคม 2556

2

ห้องประชุมชมพู
4
พันธ์ทิพย์ สํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เจ้าสิริกิติ์
กุมารี
พระบรมราชินีนาถ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
7
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
12
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องคอนเวนชั่นเซน
24
เตอร์ โรงแรมรามาการ์
เด้นส์ กรุงเทพฯ จัด
โดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 22-25 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้าง
เครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556”

12 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

5

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 3
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

13 12 กันยายน 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

หอประชุมเล็ก อาคาร 3
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

16 20 กันยายน 2556

เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ํา” เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ในวันอนุรักษ์
และพัฒนาแม่น้ํา คู คลอง แห่งชาติ ประจําปี 2556

17 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

รอยัล พารากอน ฮอลล์ 6
ศูนย์การค้าสยามพารา
กอน จัดโดย สํานัก
ส่งเสริมและประสาน
มวลชน กรมทรัพยากร
น้ํา
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

18 25 พฤศจิกายน 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ พระบรมราชานุสรณ์
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2556
สวนลุมพินี

19 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

20 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

21 18-20 ธันวาคม 2556

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทาง
การศึกษา และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 : การเขียนบทความ
วิจัย และงานสร้างสรรค์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์

14 15 กันยายน 2556
15 30 กันยายน 2556

22 10 มกราคม 2557
23 27 กุมภาพันธ์ 2557
24 20-21 กุมภาพันธ์ 2557
25 4 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน
ก.ค.ศ.
เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติงานศิลปะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการ “วิชาการงานศิลป์”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
ห้องประชุม 1 และ 2
อาคารอํานวยการ สบศ.
(วังหน้า)
สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ชั้นล่าง อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลป

24

8
3
16
0
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

26 18 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

27 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

28 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 6 มิถุนายน 2556

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,054 รูป

4 9 มิถุนายน 2556

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ
ถวายผ้าป่าประเพณีมูลนิธิอัฎฐมราชานุสรณ์
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอประชุมใหญ่
3
(Convention Hall)
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วัดสุทัศนเทพวราราม 2

5 7 กรกฎาคม 2556

6 9-31 กรฎาคม 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4
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ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 16 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยาศึกษา ครั้งที่ 9

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุกนิ 6
รันต์ อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคําแหง
มหาราช มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

17 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

19 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

4

20 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8

21 27 กุมภาพันธ์ 2557
22 4 มีนาคม 2557

23 18 มีนาคม 2557

3
0

0

24 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

25 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

26 18-20 เมษายน 2557

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 18
เมียนมาร์
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

14 20 กันยายน 2556

เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและต้อนรับรองผู้อํานวยการโรงเรียน
จํานวน 2 ท่าน

2

5

7

12

3
3
3
4

หอประชุมคุณแม่จ้อย – 3
ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
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ลําดับที่
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ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

18 3 ธันวาคม 2556

ร่วมงานลาดกระบังรวมใจ จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 86 พรรษา

บริเวณพระบรมราชานุ 2
สาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

19 12 ธันวาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารสวาย
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฒโน)
เดินทางไปทัศนศึกษา

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

3

ราชอาณาจักรเนปาล

40

20 18-22 ธันวาคม 2556

21 10 มกราคม 2557
22 27 กุมภาพันธ์ 2557
23 4 มีนาคม 2557

24 18 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

25 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

26 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นางสาวทองใบ รุ่งเรือง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1 23 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

ข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในงานพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

วัดพระศรีรัตนศาสดา 0
ราม
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
นํานักศึกษาไปศึกษาและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมวัฒนธรรม
พื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
วัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพฯ 6

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานเขตลาดกระบัง แห่เทียนพรรษา เพื่อสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนจํานําพรรษา ประจําปี 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

วัดปลูกศรัทธา เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 10 มิถุนายน 2556

5 8 กรกฎาคม 2556
6 9-31 กรฎาคม 2556

7 18 กรกฎาคม 2556
8 1-16 สิงหาคม 2556

9 5 สิงหาคม 2556

10 5 สิงหาคม 2556

11 20-21 สิงหาคม 2556

12 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

13 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

14 15 กันยายน 2556
15 30 กันยายน 2556

16 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์
3
5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ 90
เยอรมนี สาธารณรัฐิตา
ลี สาธารณรัฐสโลวีเนีย
และสมาพันธรัฐสวิส
สถานที่

17 12-26 ตุลาคม 2556

เดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

18 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

19 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

20 5 ธันวาคม 2556

ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุทธศักราช 2556

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ 4
ฉัย

21 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

22 27 กุมภาพันธ์ 2557
23 4 มีนาคม 2557

24 18 มีนาคม 2557

8
3
0

0

25 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

26 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

27 17-18 มีนาคม 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
อาคารสํานักงาน
12
อธิการบดี สบศ.(วังหน้า)

203

นายจรัญ หนองบัว

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 27 มิถุนายน 2556

สนทนายามเช้า นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

4 7 กรกฎาคม 2556

5 9-31 กรฎาคม 2556

6 12 กรกฎาคม 2556

ห้องประชุมชมพู
4
พันธ์ทิพย์ สํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เจ้าสิริกิติ์
กุมารี
พระบรมราชินีนาถ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลปจัด “โครงการนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่
2”
เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อาคารเครื่องเคลือบดิน 8
เผา
โรงละครวังหน้า
6
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

8 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
คณะศิลปวิจิตร

7 11 กรกฎาคม 2556

10 5 สิงหาคม 2556

11 20-21 สิงหาคม 2556

12 30 สิงหาคม 2556 และ 13 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
กันยายน 2556
13 14-24 สิงหาคม 2556
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Macsabal Wood Firing Kiln” และร่วมแสดง เมือง Wanju
นิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา
สาธารณรัฐเกาหลี
14 1 กันยายน 2556
ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
15 12 กันยายน 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
หอประชุมเล็ก อาคาร
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
พลศึกษา

5

7

12

12
66
3
3
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16 13 กันยายน 2556

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2556
(1 ตุลาคม 2556)

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

17 15 กันยายน 2556

“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส. วิชาเอก และวิชาโท ในหัวข้อ
เรื่อง “ร้อนแดงต้องรากุ 2”
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

วิทยาลัยช่างศิลป
6
สุพรรณบุรี
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

18 30 กันยายน 2556

19 5 กันยายน 2556
20 7-10 ตุลาคม 2556

21 3 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 11 ปี

ห้องประชุม 1 ชั้น 19
กระทรวงวัฒนธรรม
และโรงละครแห่งชาติ
กรมศิลปากร
22 1 พฤศจิกายน 2556
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
23 6 พฤศจิกายน 2556
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ ห้องประชุม 2 อาคาร
หัวหน้างานการเงิน
อํานวยการ
24 14 พฤศจิกายน 2556
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ห้องประชุม 1 อาคาร
และคณะกรรมการดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการงานศิลป์ ณ ศูนย์สรรพสินค้า อํานวยการ
ซีคอน สาขาบางแค
25 21 พฤศจิกายน 2556
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือและ
ห้องประชุม 1 อาคาร
พิจารณาโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
อํานวยการ
ประเทศอาเซียน
26 25 พฤศจิกายน 2556
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
27 29 พฤศจิกายน 2556
ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความ ห้องประชุม 1 อาคาร
ร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
อํานวยการ
28 14-15 พฤศจิกายน 2556 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ประเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒน ห้องประชุม ชั้น 5
ศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 2557 ศาลายา
สํานักงานอธิการบดี
29 11-13 พฤศจิกายน 2556 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน โรงละครวังหน้า ห้อง
ศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อํานวยการการ สบศ.
วังหน้า
30 2 ธันวาคม 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

3

2

5
5
4

4

4
4
5
2 วัน

2
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31 11 ธันวาคม 2556

ประชุม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป 4 ฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

32 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

33 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

34 3 ธันวาคม 2556

ร่วมในงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจําปี 2556

35 8 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

36 10 มกราคม 2557
37 18 กุมภาพันธ์ 2557
38 27 กุมภาพันธ์ 2557
39 5-7 กุมภาพันธ์ 2557

ณ โรงละครแห่งชาติ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สวนสนประดิพัทธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตําบลหนองแก อําเภอ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน
หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

4

4

3
8
4
3
3

40 24 กุมภาพันธ์ 2557

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จํานวน 4 คน เข้าเยี่ยม อาคารเครื่องเคลือบดิน 8
ชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน วิชาเครื่องเคลือบดินเผา
เผา วิทยาลัยช่างศิลป

41 20-21 กุมภาพันธ์ 2557

เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติงานศิลปะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการ “วิชาการงานศิลป์”
โครงการศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการหอศิลปะและการจัด
นิทรรศการหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
สาธารณรัฐสิงคโปร์

16

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย และคณะกรรมการดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก ประจําปี 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

0

42 10-12 กุมภาพันธ์ 2557
43 4 มีนาคม 2557

44 18 มีนาคม 2557

45 19 มีนาคม 2557

0
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46 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

47 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

48 20 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมทั่วประเทศ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องศูนย์ประกัน
3
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

จํานวน
ชั่วโมง

207
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 4 พฤศจิกายน 2556

เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พระตําหนักเพชร วัด
บวรนิเวศวิหาร
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

15 2 ธันวาคม 2556

5
2
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 4 มีนาคม 2557

20 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0

0

21 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

3
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

22 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3 3 พฤษภาคม 2556

เฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2556

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ 0
ฉัย ใน
พระบรมมหาราชวัง

4 31 พฤษภาคม 2556

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment :
SEA) ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ห้องประชุมแคแสดใหญ่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

5 28 พฤษภาคม 2556

เป็นวิทยากรบรรยาการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศัพท์ศิลปกรรมในสาส์น
สมเด็จ” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ์
ประชุมประธานกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการดําเนินงานพิธีไหว้
ครูสามัญและครอบครูศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปีการศึกษา 2556 ทุก
ฝ่าย
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม
6
สํานักหอสมุดแห่งชาติ

6 6 มิถุนายน 2556

7 10 มิถุนายน 2556

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2
2

ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

8 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

9 14 มิถุนายน 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พิพิธภัณฑสถาน
เสด็จไปทรงเปิดการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
แห่งชาติ หอศิลป

3

เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

3

10 21 มิถุนายน 2556

11 26-27 มิถุนายน 2556

12 7 กรกฎาคม 2556

13 9-31 กรฎาคม 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
(ศาลายา) สบศ.
เป็นผู้ประกอบพิธีครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2556
อาคารโรงอาหารและ
เวทีเอนกประสงค์
วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
หอศิลป์สมเด็จพระนาง
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เจ้าสิริกิติ์
กุมารี
พระบรมราชินีนาถ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์

8

5

4
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ชื่อกิจกรรม

14 29 กรกฎาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

15 2 กรกฎาคม 2556

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและ
พระเครื่องของกองทัพบก เพื่อรับทราบความคืบหน้าและเตรียมการจัดแถลง
ข่าวฯ

16 11 กรกฎาคม 2556

เป็นประธานพิธีครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2556

17 11 กรกฎาคม 2556

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

18 18 กรกฎาคม 2556

เป็นประธานพิธีไหว้ครู-ครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2556

19 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

20 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

21 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

22 20-21 สิงหาคม 2556

23 28 สิงหาคม 2556

24 9 สิงหาคม 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

26 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

27 15 กันยายน 2556
28 30 กันยายน 2556

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุมสํานักงาน
เลขานุการกองทัพบก
ชั้น 3 กองบัญชาการ
กองทัพบก

3

2

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัว 4
วันดี
โรงละครวังหน้า
6
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หอประชุมอาคาร
นิทรรศการวิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

3

5

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส สวนพระนคร สํานักงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เขตลาดกระบัง

25 1 กันยายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

7

12

3

3

3
3
3
4
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ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

29 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

30 28 พฤศจิกายน 2556

ประกอบพิธีไหว้ครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2556

31 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

32 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

อาคารที่ทําการคณะ 6
ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ ศูนย์รังสิต
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

33 19 ธันวาคม 2556

ประกอบพิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษา ณ
ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
ครู เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่น

34 25 ธันวาคม 2556

35 3-7 ธันวาคม 2556

36 10 มกราคม 2557
37 10 มกราคม 2557

38 27 กุมภาพันธ์ 2557
39 4 มีนาคม 2557

40 18 มีนาคม 2557

41 28 มีนาคม 2557

มหาวิทยาลัย
5
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
โรงเรียนสมุทรสาคร 6
บูรณะ จังหวัด
สมุทรสาคร
40
คณะศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัย
โทยามะ เมืองโทยามะ
ประเทศญี่ปุ่น

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล 8
ศึกษา และลานดนตรี
เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน
ก.ค.ศ.
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

ชั้นล่าง อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

0
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42 30 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม
วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

สถานที่
หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1 23 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

ข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในงานพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

วัดพระศรีรัตนศาสดา 0
ราม
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 10 มิถุนายน 2556

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2

214

นายสุวิทย์ แพงไพรี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 10 ธันวาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจําพุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 10 มกราคม 2557
19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
4

8
3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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1 10 พฤษภาคม 2556
2 23 พฤษภาคม 2556
3 28 พฤษภาคม 2556

4 1-7 พฤษภาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 10/2556

ราชบัณฑิตยสถาน
7
สนามเสือป่า
ข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในงานพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
วัดพระศรีรัตนศาสดา 0
พุทธศักราช 2556
ราม
เป็นวิทยากรบรรยาการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศัพท์ศิลปกรรมในสาส์น
ห้องประชุม
6
สมเด็จ” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
วัดติวงศ์
เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย- สถาบันวิจิตรแห่งชาติ 48
ลาว ชุด “ความสัมพันธ์สองวัฒนธรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 2
นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

5 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

6 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

7 20 มิถุนายน 2556

ประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 12/2556

8 7 กรกฎาคม 2556

9 9-31 กรฎาคม 2556

10 2 กรกฎาคม 2556

11 9 กรกฎาคม 2556
12 18 กรกฎาคม 2556

13 1-16 สิงหาคม 2556

จํานวน
ชั่วโมง

ห้องประชุม 301-303 3
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์
เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 13/2556

ห้องประชุม 301-303 4
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2556 ครูผู้สอนดีเด่นวิชาทัศนศิลป์ เนื่อง หอศิลป์วังหน้า
ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 14/2556
ห้องประชุม 301-303 4
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ศูนย์สรรพสินค้าซี
5
ประจําปี 2556
คอนสแควร์
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

14 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

15 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
ห้องประชุมสํานักงาน
อธิการบดี (เรือนเขียว)
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.

7

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3

16 20-21 สิงหาคม 2556

17 6 สิงหาคม 2556

ประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 15/2556

18 7-8 สิงหาคม 2556

ช่วยจัดเครื่องบูชาประกอบพิธีพราหมณ์ใน
พิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม

19 15 สิงหาคม 2556

ประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 16/2556

20 23 สิงหาคม 2556

ประชุมผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย

21 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

22 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

23 15 กันยายน 2556
24 30 กันยายน 2556

25 3 กันยายน 2556

26 9 กันยายน 2556

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 17/2556

12

3

14

3

3

3
3
4

ห้องประชุม 301-303 3
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
เข้ารับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของ ห้องประชุมบุณยเกตุ 3
สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.” ประจําปี พ.ศ.2556
อาคารหอประชุมคุรุสภา
ชั้นล่าง
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27 19 กันยายน 2556

28 20 กันยายน 2556

29 7-10 ตุลาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

ประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 18/2556

ห้องประชุม 301-303 3
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ํา” เฉลิม รอยัล พารากอน ฮอลล์ 6
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี ศูนย์การค้าสยามพารา
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ในวันอนุรักษ์ กอน จัดโดย สํานัก
และพัฒนาแม่น้ํา คู คลอง แห่งชาติ ประจําปี 2556
ส่งเสริมและประสาน
มวลชน กรมทรัพยากร
น้ํา
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ ห้องประชุม อาคาร
32
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
หอสมุดและนิทรรศการ

30 1 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 19/2556

31 5 พฤศจิกายน 2556

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 21/2556

32 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

33 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

34 5 ธันวาคม 2556

ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุทธศักราช 2556

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ 4
ฉัย

35 24 ธันวาคม 2556

37 10 มกราคม 2557

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 24/2556 ณ ห้องประชุม 301-303 ชั้น
3 ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า
เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์

38 7 มกราคม 2557

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2557

ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
โรงเรียนสมุทรสาคร
บูรณะ จังหวัด
สมุทรสาคร
สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า

36 25 ธันวาคม 2556

3

4

2

3

3
6

8
3
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

39 29 มกราคม 2557

เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นิสิต
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ในรายวิชา
3500612 สัมมนาทางศิลปกรรม ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

40 27 กุมภาพันธ์ 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน
ก.ค.ศ.
ร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม 301-303 ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

ชั้นล่าง อาคาร
อํานวยการ
ราชบัณฑิตยสถาน

3

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

44 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

45 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

46 4 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 5/2557

47 20 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 6/2557

48 24 เมษายน 2557

ร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 8/2557

หอประชุม ชั้น 3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า

41 20 กุมภาพันธ์ 2557
42 4 มีนาคม 2557

43 18 มีนาคม 2557

3

3

3

3

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

นํานักเรียนทุนพระราชทาน นางสาวดวงพร เรวัณ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เพื่อรับ
พระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศาลามิตราภิรมย์ วัง
สุโขทัย

3

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

5

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

5 28 กรกฎาคม 2556

6 1-16 สิงหาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

7

12

3
3
3
4

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

4

18 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8

19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

13 27 กันยายน 2556
14 7-10 ตุลาคม 2556

15 27 ตุลาคม 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

ประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 6
กรุงเทพฯ
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556

วัดบวรนิเวศวิหาร

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 6 พฤศจิกายน 2556
17 2 ธันวาคม 2556

ชื่อกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานการเงิน
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ห้องประชุม 2 อาคาร 5
อํานวยการ
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 4 มีนาคม 2557

22 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

8
3
0

0

23 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

24 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นายเดชา สายสมบูรณ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยาม
มกุฎราชกุมาร พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศ,เนื่องในวันเข้าพรรษา
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

พระอุโบสถ วัดบวร
นิเวศวิหาร

2

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

5

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

5 23 กรกฎาคม 2556

6 1-16 สิงหาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

7

12

3
3
3
4

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 4 มีนาคม 2557

20 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0

0

21 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

3
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

22 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

23 31 มีนาคม 2557

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
พระบรมราชานุสาวรีย์ 3
ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ วัดราช
นัดดาราม
กรุงเทพมหานคร
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นางอรนุช อารีย์พงศา

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
โรงละครวังหน้า

7

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 18 สิงหาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

2

5

12

3

3
3
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

15 15 กันยายน 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2556

16 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

17 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล 8
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
3
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครทาสีแพง
โรงพยาบาลลาดกระบัง 66
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และดําเนินการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

มหาวิทยาลัยศิลปากร 3
วังท่าพระ
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

22 12-13 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช อาคารเทคโนโลยี
16
มงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์หันตรา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

23 4 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

25 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

26 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

24 18 มีนาคม 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 ภาคเรียนที่ 1/2556 (สอน เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาโครงงานจิตรกรรม
เฉพาะวันพฤหัสบดี)
4 7 กรกฎาคม 2556
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
5 9-31 กรฎาคม 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

ณ อาคารคณะศิลป
48
วิจิตร (ศาลายา) สบศ.
หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 5-7 กรกฎาคม 2556

เข้าร่วมกิจกรรม Art Camp ประจําปี 2556

จังหวัดนครราชสีมา

21

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

5

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

16 ทุกวันพฤหัสบดี ภาคเรียน เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาศิลปะนิพนธ์ของสาขาจิตรกรรม
ที่ 2/2556

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
คณะศิลปวิจิตร จังหวัด 1 เทอม
นครปฐม
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

17 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

19 1 ธันวาคม 2556

เป็นอนุกรรมการตัดสินรางวัล ประจําปี 2556 หัวข้อว่า “Le frangals : le
grand defl” ของสมาคมครูภาษฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

21 27 กุมภาพันธ์ 2557
22 4 มีนาคม 2557

23 18 มีนาคม 2557

24 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

25 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

26 24-26 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ
กรุงเทพฯ

4

8
3
0

0

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทาง ห้องประชุม ชั้น 5
18
การศึกษาและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 4 : เริ่มต้นการวิจัย
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.(ศาลายา)
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

13 11 กันยายน 2556

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต

15 5-6 พฤศจิกายน 2556

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงละครวังหน้า
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้เดิมและส่งเสริมงานประกัน
คุณภาพ ด้านการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สบศ.

2 วัน

18 8 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

3

25 20 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมทั่วประเทศ

26 6-7 มีนาคม 2557

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําระบบและกลไลการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)

โรงละครวังหน้า สบศ. 3

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.(วังหน้า)

3

3

5

7

12

3
3

230

นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

11 15 กันยายน 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

16 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

12 30 กันยายน 2556

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 4 มีนาคม 2557

22 18 มีนาคม 2557

8
3
0

0

23 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

24 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 4-5 มิถุนายน 2556

สัมมนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

อาคารสํานักงาน
14
อธิการบดี (ศาลายา)
หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 19-21 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
ไปศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมโบราณสถาน (Landsscape) ในเขตภาคกลาง

18

7 3 กรกฎาคม 2556

นํานักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุรักษ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 6
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่ว
ประเทศ) ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2556
5
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์
ประจําปี 2556

4 7 กรกฎาคม 2556

5 9-31 กรฎาคม 2556

8 1-16 สิงหาคม 2556

9 5 สิงหาคม 2556

10 5 สิงหาคม 2556

11 20-21 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

12 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

13 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

14 15 กันยายน 2556
15 30 กันยายน 2556

7

12

3
3
3
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

16 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

19 3 ธันวาคม 2556

ร่วมโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การศึกษาต่อ

20 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

21 27 กุมภาพันธ์ 2557
22 4 มีนาคม 2557

23 18 มีนาคม 2557

หอประชุม 100 ปี
6
สมเด็จย่า โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

8
3
0

0

24 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

25 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นางสาวจริยา ธรรมบุญ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่
1

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม
ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ในเวลาราชการ)

จํานวน
ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ปี
สถานที่
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

2 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

5 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 29 กรกฎาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

8 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

6 9-31 กรฎาคม 2556

10 5 สิงหาคม 2556

11 19 สิงหาคม 2556

12 20-21 สิงหาคม 2556

13 28 สิงหาคม 2556

14 18 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
ประชุมหัวหน้าภาควิชา

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2
2

3

5

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน อาคารหอสมุดและ
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ
โรงละครวังหน้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7

3

12

3

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

15 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

16 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2556
(1 ตุลาคม 2556)

17 13 กันยายน 2556

18 15 กันยายน 2556

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 3
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร 3
พลศึกษา
ห้องประชุม 2 อาคาร 3
อํานวยการ

“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

20 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

21 6 พฤศจิกายน 2556
22 25 พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานการเงิน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

23 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

24 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

25 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

26 8 มกราคม 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

19 30 กันยายน 2556

27 10 มกราคม 2557
28 18 กุมภาพันธ์ 2557
29 27 กุมภาพันธ์ 2557
30 20-21 กุมภาพันธ์ 2557
31 4 มีนาคม 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติงานศิลปะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
วิทยาลัยช่างศิลป
โครงการ “วิชาการงานศิลป์”
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5
4
2

4
3

3
8
4
3
16
0
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

32 18 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

33 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

34 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

35 31 มีนาคม 2557

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
พระบรมราชานุสาวรีย์ 3
ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ วัดราช
นัดดาราม
กรุงเทพมหานคร
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นายวชิระ ก้อนทอง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

3 ภาคเรียนที่ 1/2556 (สอน เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาโครงงานจิตรกรรม
เฉพาะวันพฤหัสบดี)
6 5-7 กรกฎาคม 2556
เข้าร่วมกิจกรรม Art Camp ประจําปี 2556

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
48

ณ อาคารคณะศิลป
วิจิตร (ศาลายา) สบศ.
จังหวัดนครราชสีมา
21

11 5 สิงหาคม 2556

ประชุมชี้แจงกรณีการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา

12 14-15 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสํานักงานอธิการบดี

15 13 กันยายน 2556

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2556
(1 ตุลาคม 2556)

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

18 18 กันยายน 2556

เข้าร่วมพิธีมอบกล้าไม้ตามโครงการ “เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบ ทสภ.”

19 27 กันยายน 2556

ประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ประชุมคณะทํางานโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
2
ศึกษา กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ
ร่วมพิธี
“วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 5
3
อาคารสํานักงานท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ
(AOB)
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 6
กรุงเทพฯ
ห้องประชุม
3

20 1 ตุลาคม 2556

22 1 ตุลาคม 2556

23 3 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 11 ปี

24 24 ตุลาคม 2556

ร่วมอบรมระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาออนไลน์ ระดับอุดมศึกษา

25 28 ตุลาคม 2556

เข้าร่วมอบรมระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาออนไลน์ ระดับ
อาชีวศึกษา
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กระทรวงวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศในระดับพื้นที่
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือ

26 31 ตุลาคม 2556
27 4-5 ตุลาคม 2556
28 1 พฤศจิกายน 2556
29 6 พฤศจิกายน 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย, หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานการเงิน

ห้องประชุม 2 อาคาร 3
อํานวยการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
สํานักงานอธิการบดี 12
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3

ลานอุทยานพระจอม 3
เกล้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ห้องประชุม 1 ชั้น 19 2
กระทรวงวัฒนธรรม
และโรงละครแห่งชาติ
กรมศิลปากร
วิทยาลัยช่างศิลป
3
วิทยาลัยช่างศิลป

4

วัดเทพศิรินทราวาส

3

โรงแรมเอสดี อเวนิว
กรุงเทพฯ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3
5
5
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30 21 พฤศจิกายน 2556

31 25 พฤศจิกายน 2556
32 29 พฤศจิกายน 2556
33 5-6 พฤศจิกายน 2556

ชื่อกิจกรรม
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือและ
พิจารณาโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศอาเซียน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความ ห้องประชุม 1 อาคาร
ร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
อํานวยการ
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงละครวังหน้า
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้เดิมและส่งเสริมงานประกัน
คุณภาพ ด้านการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สบศ.

4
4
2 วัน

34 ทุกวันพฤหัสบดี ภาคเรียน เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาศิลปะนิพนธ์ของสาขาจิตรกรรม
ที่ 2/2556
36 11 ธันวาคม 2556
ประชุม
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป 4 ฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะศิลปวิจิตร จังหวัด 1 เทอม
นครปฐม
ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ

37 23 ธันวาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

38 23 ธันวาคม 2556

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา (นักเรียนพ้นสภาพ)

40 5 ธันวาคม 2556

ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุทธศักราช 2556

ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ
ณ ห้องประชุม 2
4
อาคารอํานวยการ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจ 4
ฉัย

41 17 ธันวาคม 2556

ร่วมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2556 และสนอง
นโยบาย 1 ช่วย 9 ของ สมศ. ระดับอุดมศึกษา
เป็นอนุกรรมการตัดสินรางวัล ประจําปี 2556 หัวข้อว่า “Le frangals : le
grand defl” ของสมาคมครูภาษฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง

3

โรงเรียนอัสสัมชัญ
กรุงเทพฯ

4

44 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

48 19 มีนาคม 2557

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย และคณะกรรมการดําเนินการโครงการ
ฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก ประจําปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม 2 อาคาร 4
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร 0
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

42 1 ธันวาคม 2556

1 10 มิถุนายน 2556

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
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4 7 กรกฎาคม 2556

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

5 9-31 กรฎาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

13 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

14 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

16 15 กันยายน 2556
17 30 กันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

21 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

35 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

39 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

43 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ

45 27 กุมภาพันธ์ 2557

8
3

240

นายวชิระ ก้อนทอง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

46 4 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

49 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

50 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

47 18 มีนาคม 2557
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ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

2

5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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นางอัธยา สัจสวัสดิ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
สาธารณรัฐเกาหลีใต้

8

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 5-9 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

3
0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)

4 7 กรกฎาคม 2556 - 5
มกราคม 2557

5 9-31 กรฎาคม 2556

6 14 กรกฎาคม 2556

7 23 กรกฎาคม 2556

8 1-16 สิงหาคม 2556

9 5 สิงหาคม 2556

10 5 สิงหาคม 2556

11 20-21 สิงหาคม 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
40
อุทยาน ร.2 อําเภอ
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปป พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
หมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย), การปฐมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม อุทยาน ร.2 อําเภอ
รุ่นที่ผ่านมา
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยาม พระอุโบสถ วัดบวร
นิเวศวิหาร
มกุฎราชกุมาร พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศ,เนื่องในวันเข้าพรรษา
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ศูนย์สรรพสินค้าซี
ประจําปี 2556
คอนสแควร์

2

5

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป

12 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

13 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556

14 15 กันยายน 2556

4

7

12

3
3
3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

15 30 กันยายน 2556

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

16 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

17 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 22 ธันวาคม 2556

วันสิ้นปีนํานักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร 6

19 27 ธันวาคม 2556

ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

20 17 ธันวาคม 2556

เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนําผลการประกันคุณภาพมา
พัฒนาหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2556 และ
สนองนโยบาย 1 ช่วย 9 ของ สมศ. ระดับอาชีวศึกษา

21 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
เข้าเฝ้ารับเสด็จในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระศพ
ตําหนักเพ็ชร วัดบวร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ
นิเวศวิหาร
สุวฑฒโน)
วิทยาลัยช่างศิลปจัดนิทรรศการแสดงผลงานในโครงการฝึกสืบทอด
อําเภออัมพวา จังหวัด
ศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ณ อุทยานพระบรมราชา สมุทรสงคราม
นุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

22 30 มกราคม 2557

23 22 กุมภาพันธ์ 2557

24 27 กุมภาพันธ์ 2557
25 4 มีนาคม 2557

26 18 มีนาคม 2557

27 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ณ วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง

10

8
3

8

3
0

0

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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นางประภา กล่อมมานพ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

28 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

29 6-7 มีนาคม 2557

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําระบบและกลไลการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

สถานที่
หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม 1 อาคาร 3
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.(วังหน้า)

จํานวน
ชั่วโมง
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 10 มกราคม 2557
17 27 กุมภาพันธ์ 2557
18 4 มีนาคม 2557

19 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

20 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

21 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นางพจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 28 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วัดมกุฎกษัตริยาราม

3

ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2

15 2 ธันวาคม 2556
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 4 มีนาคม 2557

20 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0

0

21 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

22 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 31 พฤษภาคม 2556

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment :
SEA) ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ห้องประชุมแคแสดใหญ่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

3 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

5 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป

6 9-31 กรฎาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556

13 15 กันยายน 2556

2

5

7

12

3
3
3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

14 30 กันยายน 2556

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

15 เดือนกันยายน 2556

วิทยากรบรรยายสอนวิธีการลงรักปิดทองให้กับครูศิลปะเป็นวิทยากรบรรยาย โรงเรียนเตรียม
20
สอนวิธีการลงรักปิดทองให้กับครูศิลปะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลํา อุดมศึกษาพัฒนาการ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
32
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ ห้องประชุม อาคาร
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
หอสมุดและนิทรรศการ

16 7-10 ตุลาคม 2556

ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

17 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
โครงการศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการหอศิลปะและการจัด
สาธารณรัฐสิงคโปร์
นิทรรศการหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 10-12 กุมภาพันธ์ 2557
22 4 มีนาคม 2557

23 18 มีนาคม 2557

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0
0

0

24 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

25 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นายจรัญ แซ่ตั้ง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 27 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556

วัดบวรนิเวศวิหาร

3

15 31 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556

วัดเทพศิรินทราวาส

3

253

นายจรัญ แซ่ตั้ง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

18 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นายประสิทธิ์ มุกดามณี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลปจัด “โครงการนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่
2”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

อาคารเครื่องเคลือบดิน 8
เผา
ศูนย์สรรพสินค้าซี
5
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
คณะศิลปวิจิตร

7

ห้องประชุม ชั้น 1
คณะศิลปวิจิตร
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

6

4 9-31 กรฎาคม 2556

5 12 กรกฎาคม 2556
6 1-16 สิงหาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 30 สิงหาคม 2556 และ 13 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
กันยายน 2556
11 14 สิงหาคม 2556
เป็นคณะกรรมการตรวจศิลปะนิพนธ์
12 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

13 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

14 15 กันยายน 2556
15 30 กันยายน 2556

16 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

12

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

255

นายประสิทธิ์ มุกดามณี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

17 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล 8
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
3
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สวนสนประดิพัทธ์
3
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตําบลหนองแก อําเภอ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน
หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 5-7 กุมภาพันธ์ 2557

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

22 24 กุมภาพันธ์ 2557

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จํานวน 4 คน เข้าเยี่ยม อาคารเครื่องเคลือบดิน 8
ชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน วิชาเครื่องเคลือบดินเผา
เผา วิทยาลัยช่างศิลป

23 4 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

25 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

26 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

24 18 มีนาคม 2557

256

นายสพร่าง รักปทุม

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ไปช่วยราชการ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

5

7

12

3
3
3
4

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

2

5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

15 4 พฤศจิกายน 2556
16 2 ธันวาคม 2556

ชื่อกิจกรรม
เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พระตําหนักเพชร วัด 5
บวรนิเวศวิหาร
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

18 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

8
3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 9-31 กรฎาคม 2556

6 29 กรกฎาคม 2556
7 1-16 สิงหาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา โรงละครแห่งชาติ
มาตุ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ศูนย์สรรพสินค้าซี
ประจําปี 2556
คอนสแควร์

2

3
5

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

12 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 15 กันยายน 2556
14 30 กันยายน 2556

7

12

3
3
3
4

260

นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
32

15 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

18 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

4

19 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2556
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ

8

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

24 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

25 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

26 23-26 เมษายน 2557

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 18
เมียนมาร์

20 27 กุมภาพันธ์ 2557
21 28 กุมภาพันธ์ 2557

22 4 มีนาคม 2557

23 18 มีนาคม 2557

3
1
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นางอัญชุลี อําไพศรี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 20 พฤษภาคม 2556

ประชุมหัวหน้าภาคเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2556, โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลปจัด “โครงการนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่
2”
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

อาคารเครื่องเคลือบดิน 8
เผา
โรงละครแห่งชาติ
3

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
คณะศิลปวิจิตร

7

ห้องประชุม ชั้น 1
คณะศิลปวิจิตร
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป

6

5 9-31 กรฎาคม 2556

6 12 กรกฎาคม 2556
7 29 กรกฎาคม 2556
8 1-16 สิงหาคม 2556

9 5 สิงหาคม 2556

10 5 สิงหาคม 2556

11 20-21 สิงหาคม 2556

12 30 สิงหาคม 2556 และ 13 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
กันยายน 2556
13 14 สิงหาคม 2556
เป็นคณะกรรมการตรวจศิลปะนิพนธ์
14 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

15 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556

16 15 กันยายน 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

2

5

12

12

3
3
3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

17 30 กันยายน 2556

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

18 5 กันยายน 2556

เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส. วิชาเอก และวิชาโท ในหัวข้อ
เรื่อง “ร้อนแดงต้องรากุ 2”
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

วิทยาลัยช่างศิลป
6
สุพรรณบุรี
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

20 24 ตุลาคม 2556

ร่วมอบรมระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาออนไลน์ ระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยช่างศิลป

3

21 28 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556
เข้าร่วมอบรมระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาออนไลน์ ระดับ
อาชีวศึกษา
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2556

วัดมกุฎกษัตริยาราม

3

วิทยาลัยช่างศิลป

4

พระบรมราชานุสรณ์
สวนลุมพินี

4

24 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

25 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

26 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล 8
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
3
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สวนสนประดิพัทธ์
3
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตําบลหนองแก อําเภอ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน
หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

19 7-10 ตุลาคม 2556

22 28 ตุลาคม 2556
23 25 พฤศจิกายน 2556

27 27 กุมภาพันธ์ 2557
28 5-7 กุมภาพันธ์ 2557

29 24 กุมภาพันธ์ 2557

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จํานวน 4 คน เข้าเยี่ยม อาคารเครื่องเคลือบดิน 8
ชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน วิชาเครื่องเคลือบดินเผา
เผา วิทยาลัยช่างศิลป

30 10-12 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการหอศิลปะและการจัด
นิทรรศการหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

31 4 มีนาคม 2557

สาธารณรัฐสิงคโปร์

0

วิทยาลัยช่างศิลป

0
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นางอัญชุลี อําไพศรี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

32 18 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

33 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

34 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

35

ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ)

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 2 ปี
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นางสาวมัณทนีย์ นาพนัง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

14 25 พฤศจิกายน 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ พระบรมราชานุสรณ์
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2556
สวนลุมพินี

5

7

12

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 17 ธันวาคม 2556

ร่วมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา วิทยาลัยนาฏศิลป
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2556 และสนอง
อ่างทอง
นโยบาย 1 ช่วย 9 ของ สมศ. ระดับอุดมศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
โครงการศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการหอศิลปะและการจัด
สาธารณรัฐสิงคโปร์
นิทรรศการหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 10 มกราคม 2557
19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 10-12 กุมภาพันธ์ 2557
21 4 มีนาคม 2557

22 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
3

8
3
0
0

0

23 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

24 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นางรัชนี ซอเซวี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 21 มิถุนายน 2556

เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

4 7 กรกฎาคม 2556

5 9-31 กรฎาคม 2556

ห้องประชุม ชั้น 5
3
สํานักงานอธิการบดี
(ศาลายา) สบศ.
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เจ้าสิริกิติ์
กุมารี
พระบรมราชินีนาถ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ณ หอประชุมเล็ก
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

17 3 ธันวาคม 2556

ร่วมในงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจําปี 2556

ณ โรงละครแห่งชาติ

4

18 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8

19 27 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

3
0

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 3 พฤษภาคม 2556

เฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2556

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ 0
ฉัย ใน
พระบรมมหาราชวัง

2 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4 9 มิถุนายน 2556

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ
ถวายผ้าป่าประเพณีมูลนิธิอัฎฐมราชานุสรณ์
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

วัดสุทัศนเทพวราราม

7 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

9 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
โรงละครวังหน้า

7

ลานอุทยานพระจอม
เกล้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

2

5 7 กรกฎาคม 2556

6 9-31 กรฎาคม 2556

10 20-21 สิงหาคม 2556

11 18 สิงหาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12 23 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 53 ปี และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจําปี พ.ศ.2556

2

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์
5

12

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

13 20-21 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายปกครอง ครั้งที่ 5

14 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

15 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

16 15 กันยายน 2556
17 30 กันยายน 2556

18 5-6 กันยายน 2556

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารสารบรรณด้านการ
จัดเก็บเอกสาร และการทําลายเอกสาร” รุ่นที่ 19

19 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

20 28 ตุลาคม 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

21 2 ธันวาคม 2556

จํานวน
ชั่วโมง
ห้องโชคอนันต์ อาคาร 12
เรียนรวมและ
อํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 3
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร 3
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป
สถานที่

สํานักบริการวิชาการ 12
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตําบลแสนสุข อําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี
ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
วัดมกุฎกษัตริยาราม

3

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

22 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

23 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

4

24 3 ธันวาคม 2556

ร่วมในงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจําปี 2556

ณ โรงละครแห่งชาติ

4

25 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
สาธารณรัฐเกาหลีใต้

8

26 27 กุมภาพันธ์ 2557
27 5-9 กุมภาพันธ์ 2557

3
0
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

28 4 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

30 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

31 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

32 31 มีนาคม 2557

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
พระบรมราชานุสาวรีย์ 3
ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ วัดราช
นัดดาราม
กรุงเทพมหานคร

29 18 มีนาคม 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

16 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

4

17 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
สาธารณรัฐเกาหลีใต้

8

วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

วิทยาลัยช่างศิลป

0

อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

0

22 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

3
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

23 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 5-9 กุมภาพันธ์ 2557
20 4 มีนาคม 2557

21 18 มีนาคม 2557

3
0
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ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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16 10 มกราคม 2557
17 27 กุมภาพันธ์ 2557
18 4 มีนาคม 2557

19 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

20 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

21 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

22 18 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมการจัดทําผลงานของพนักงานราชการกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

3
หอประชุม ชั้น 3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม ชั้น 5
3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
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นายเสน่ห์ หลวงสุนทร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 10 มกราคม 2557
17 27 กุมภาพันธ์ 2557
18 4 มีนาคม 2557

19 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

20 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

21 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

22 18 มีนาคม 2557

ร่วมประชุมการจัดทําผลงานของพนักงานราชการกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม ชั้น 5
3
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
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นางสาวสมศรี ม่วงเทศ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 10 มกราคม 2557
17 27 กุมภาพันธ์ 2557
18 4 มีนาคม 2557

19 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

20 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

21 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
ลานอุทยานพระจอม
เกล้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 23 สิงหาคม 2556

เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 53 ปี และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจําปี พ.ศ.2556

10 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

11 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

12 15 กันยายน 2556
13 30 กันยายน 2556

14 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

5

7

12

2

3
3
3
4

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

15 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

17 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 4 มีนาคม 2557

20 18 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
8
3
0

0

21 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

22 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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นางสาวอังคณา เอมแบน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 10 มกราคม 2557
17 27 กุมภาพันธ์ 2557
18 4 มีนาคม 2557

19 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8
3
0

0

20 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

21 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นายวรกร ต้มกลั่น

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 มิถุนายน 2556

นายวรกร ต้มกลั่น ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่โดยใช้วิธีการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-learning)

ผ่านระบบอินเทอร์เนต 30

4 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

8 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5 9-31 กรฎาคม 2556

9 20-21 สิงหาคม 2556

10 9 สิงหาคม 2556

5

7
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
12
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส สวนพระนคร สํานักงาน 3
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เขตลาดกระบัง

11 13-17 สิงหาคม 2556

เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจําปี
งบประมาณ 2556”

สํานักงาน
30
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และโรงแรม
27 รีสอร์ท อําเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

12 1 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556

13 12 กันยายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 3
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร 3
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน 3
วิทยาลัยช่างศิลป

14 15 กันยายน 2556

284

นายวรกร ต้มกลั่น

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

15 30 กันยายน 2556

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

ห้องประชุมอาคาร
4
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

16 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

17 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

19 1 ธันวาคม 2556

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น ณ วัดพระเชตุพน
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 วิมลมังคลาราม

4

20 10 มกราคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8

21 27 กุมภาพันธ์ 2557
22 4 มีนาคม 2557

23 18 มีนาคม 2557

3
0

0

24 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ

25 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
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นางสาวนิภาพร แสงประทุม

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่

1 10 มิถุนายน 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจํา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง

ห้องประชุม อาคาร
2
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

2 20 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจําปี 2556

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 4
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3 7 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนาง 5
เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
หอศิลปวังหน้า สถาบัน 4
บัณฑิตพัฒนศิลป์

5 1-16 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2556

ศูนย์สรรพสินค้าซี
คอนสแควร์

6 5 สิงหาคม 2556

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร 2
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป

7 5 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงวิชาการ “การพัฒนาด้านวิชาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิง
วิชาการการจัดทําผลงานวิชาการก้าวสู่วิทยฐานะและเตรียมความพร้อมในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ วิทยาลัย
ช่างศิลป
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
อาคารศิลปะพื้นฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลป

4 9-31 กรฎาคม 2556

8 20-21 สิงหาคม 2556

9 1 กันยายน 2556
10 12 กันยายน 2556
11 15 กันยายน 2556
12 30 กันยายน 2556

ประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร)
“วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
ประจําปี 2556
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนกันยายน 2556

5

7

12

3
3
3
4

13 7-10 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ห้องประชุม อาคาร
32
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2 ธันวาคม 2556

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 27 ธันวาคม 2556

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครูอัตรา
จ้างรายเดือน

ณ หอประชุมเล็ก
2
อาคารพลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
3
หอสมุดและนิทรรศการ
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นางสาวนิภาพร แสงประทุม

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 10 ธันวาคม 2556

17 10 มกราคม 2557
18 27 กุมภาพันธ์ 2557
19 4 มีนาคม 2557

20 18 มีนาคม 2557

ชื่อกิจกรรม

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจําพุทธศักราช 2556
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ สนามหน้าอาคารพล
ศึกษา และลานดนตรี
วิทยาลัยช่างศิลปดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ชั้นล่าง อาคาร
ก.ค.ศ.
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ครบรอบ 62 ปี วิทยาลัยช่างศิลป
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ประจําปี 2556 และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องภาพไตรภูมิ
รัชกาลที่ 9 โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารพลศึกษา
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุขภาพ ประจําปี 2557 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

21 28 มีนาคม 2557

ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ประจําเดือนมีนาคม 2557

22 30 มีนาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2557

23 18-22 มีนาคม 2557

จํานวน
ชั่วโมง

สถานที่
4

8
3
0

0

3
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

หอประชุม ชั้น 3
3
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2557” สํานักงาน
30
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และวังยาว รี
เวอร์ไซด์ รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก

รางวัลเกียรติยศของบุคลากร
วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2556
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รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ

นายสนั่น รัตนะ
“ผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.” ประจําปี พ.ศ.2556
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2556 ครูผู้สอนดีเด่นวิชาทัศนศิลป์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี และ รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน

นางเมตตา สุวรรณศร
ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ ๑๔
โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์พีระศรี ประจําปี ๒๕๕๗
ด้วยการนําเสนอโครงการ “ คิดคํานึงถึงห้วงเวลาที่ผ่านเลยในจิตใจฉัน “ Nostalgia of Mind
และรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม ผลงานชื่อ “เส้นใยแห่งความรักของแม่
หมายเลข ๒
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ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์ ประจําปี 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายจรัญ หนองบัว

นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน

โครงการศึกษาวิจัยเครื่องเคลือบดินเผาเทคนิคโบราณ

โครงการมิติลวงตาในงานจิตรกรรม

นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

นางสาวพัชรินทร์ อนวัชรประยูร

โครงการความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้บนระนาบ
สองมิติ

โครงการสัญลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับความรักจาก
อิทธิพลแนวความคิดของ Frida kahlo

รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจําปีพ.ศ.2556

นางสุวัฒนา พรหมศิริ
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รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปีพ.ศ. 2556

นายณัฐ สุขสว่าง

นางสุรีรัตน์ ทัดเที่ยง

นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ์ นางชุษฎาภา สุยะสินธุ์

นางศุภากาญจน์ รัตนะ

นายสนั่น รัตนะ

นางสาวจันทิมา
โกญจนาท

นางสุวัฒนา พรหมศิริ

นางประภา กล่อมมานพ นางสาวมาณี เกียรติกุล
วัฒนา

นายสาคร โสภา

291

ข้อมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2552 - 2556
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2552
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 75 คน ช =
ปวช.1
217
109
326
60, ญ = 15
ปวช.2
71
81
152
ปวช.3
82
73
155
ปวช.3 ซ้ํา
65
48
113
รวม
435
311
746
ศ.ปวส.1
56
29
85
ศ.ปวส.2
14
9
23
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
14
3
17
รวม
84
41
125
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด
519
352
871
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5 ซ้ํา
วิชาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จิตรกรรม
19
3
22 9
2
11
1
1
2
ประติมากรรม
5
0
5
0
0
0
2
0
2
ภาพพิมพ์
10
5
15 0
0
0
2
0
2
ศิลปะไทย
2
0
2
1
1
2
1
0
1
ออกแบบตกแต่ง
15 18 33 3
5
8
7
2
9
สถาปัตยกรรมไทย
5
1
6
0
0
0
0
0
0
เครื่องเคลือบดินเผา
0
1
1
1
0
1
0
0
0
ช่างเขียน
0
1
1
0
0
0
1
0
1
ช่างรัก
ช่างปั้น
รวม
56 29 85 14
8 22 14
3
17
หมายเหตุ
*ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2553
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 41 คน ช =
ปวช.1
170
111
281
31 , ญ = 10
ปวช.2
90
76
166
ปวช.3
69
76
145
ปวช.3 ซ้ํา
67
47
114
รวม
396
310
706
ศ.ปวส.1
50
32
82
ศ.ปวส.2
35
16
51
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
5
1
6
รวม
90
49
139
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด
486
359
845
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5 ซ้ํา
วิชาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จิตรกรรม
14 10 24 10
1
11
2
0
2
ประติมากรรม
0
0
0
4
0
4
0
0
0
ภาพพิมพ์
3
4
7
7
3
10
0
0
0
ศิลปะไทย
10
2
12 0
0
0
0
0
0
ออกแบบตกแต่ง
15
7
22 11 11 22
2
1
3
สถาปัตยกรรมไทย
3
2
5
3
1
4
0
0
0
เครื่องเคลือบดินเผา
0
2
2
0
0
0
1
0
1
ช่างเขียน
5
5
10 0
0
0
0
0
0
ช่างรัก
ช่างปั้น
รวม
50 32 82 35 16 51
5
1
6
หมายเหตุ
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2554
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 27 คน ช =
ปวช.1
159
110
269
18 , ญ = 9
น.ร.ซ้ําชั้น 34 คน ช =
ปวช.2
88
81
169
19 , ญ = 15
ปวช.3
71
60
131
ปวช.3 ซ้ํา
84
45
129
รวม
402
296
698
ศ.ปวส.1
47
38
85
ศ.ปวส.2
24
21
45
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
12
2
14
รวม
83
61
144
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด
485
357
842
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5 ซ้ํา
วิชาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จิตรกรรม
14
7
21 3
5
8
2
0
2
ประติมากรรม
5
1
6
0
0
0
5
1
6
ภาพพิมพ์
5
7
12 2
2
4
0
0
0
ศิลปะไทย
6
2
8
6
2
8
0
0
0
ออกแบบตกแต่ง
11 19 30 10
7
17
3
1
4
สถาปัตยกรรมไทย
2
0
2
0
2
2
2
0
2
เครื่องเคลือบดินเผา
2
1
3
0
1
1
0
0
0
ช่างเขียน
2
1
3
3
2
5
0
0
0
ช่างรัก
ช่างปั้น
รวม
47 38 85 24 21 45 12
2
14
หมายเหตุ
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2555
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 41 คน ช =
ปวช.1
156
118
274
27 , ญ = 13
น.ร.ซ้ําชั้น 15 คน ช =
8,ญ=7
ปวช.2
93
77
170
ปวช.3
69
62
131
ปวช.3 ซ้ํา
63
28
91
รวม
381
285
666
ศ.ปวส.1
37
29
66
ศ.ปวส.2
33
24
57
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
7
3
10
รวม
77
56
133
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด
458
341
799
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5 ซ้ํา
วิชาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จิตรกรรม
19
9
28 8
2
10
0
0
0
ประติมากรรม
1
0
1
5
1
6
0
0
0
ภาพพิมพ์
4
7
11 5
4
9
2
1
3
ศิลปะไทย
4
3
7
6
1
7
1
1
2
ออกแบบตกแต่ง
7
8
15 9
15 24
3
0
3
สถาปัตยกรรมไทย
0
0
0
0
0
0
1
0
1
เครื่องเคลือบดินเผา
0
2
2
0
0
0
0
1
1
ช่างสิปปหมู่
2
0
2
0
1
1
0
0
0
รวม
37 29 66 33 24 57
7
3
10
หมายเหตุ
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยช่างศิลป

296

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2556
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 50 คน ช =
ศ.ปวช.1
178
107
285
37 , ญ = 13
น.ร.ซ้ําชั้น 16 คน ช =
12 , ญ = 4
ศ.ปวช.2
81
83
164
ศ.ปวช.3
75
65
140
ศ.ปวช.3 ซ้ํา
57
35
92
รวม
391
290
681
ศ.ปวส.1
29
14
43
ศ.ปวส.2
25
16
41
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
14
7
21
รวม
68
37
105
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด
459
327
786
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5 ซ้ํา
วิชาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จิตรกรรม
10
2
12 14
6
20
2
0
2
ประติมากรรม
0
0
0
2
0
2
0
0
0
ภาพพิมพ์
1
5
6
2
2
4
4
0
4
ศิลปะไทย
6
1
7
3
3
6
2
0
2
ออกแบบตกแต่ง
10
6
16 4
5
9
6
5
11
สถาปัตยกรรมไทย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
เครื่องเคลือบดินเผา
1
0
1
0
0
0
0
1
1
ช่างสิปปหมู่
1
0
1
0
0
0
0
1
1
รวม
29 14 43 25 16 41 14
7
21
หมายเหตุ
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556
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รายชื่อทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน – นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
0

1. ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จํานวน 5 ทุน เป็นเงิน
55,000 บาท
2. มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
11,000 บาท
3. ทุนเรียนดี “สมาคมผูปกครองและครู
้
วิทยาลัยช่างศิลป” จํานวน 5 ทุน เป็นเงิน
10,000 บาท
4. ทุนอธิการบดีสถาบันบัณฑิพัฒนศิลป์
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
4,000 บาท
5. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน นักศึกษาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จํานวน 11 ทุน เป็นเงิน
76,000 บาท
6. ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยช่างศิลป
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
4,000 บาท
7. ทุนสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา - ช่างศิลป
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
6,000 บาท
8. ทุนชมรมครูอาวุโสศิลปศึกษา-ช่างศิลป
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
3,000 บาท
9. ทุนมูลนิธิสวัสดิ์ ตันติสุข
จํานวน 3 ทุน เป็นเงิน
4,500 บาท
10. ทุนบริษัทกระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน)
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
12,000 บาท
11. ทุนอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ภู่อารีย์
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
9,000 บาท
12. ทุนอาจารย์ฉลวย-อาจารย์หม่อมหลวงเติมแสง สรรพโส จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
2,500 บาท
13. ทุนอาจารย์สุขุม บัวมาศ
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
8,000 บาท
14. ทุนอาจารย์รัชนี กีรติไพบูลย์
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
4,000 บาท
15. ทุนอาจารย์สมหญิง สหัสสานนท์
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
2,500 บาท
16. ทุนพลตํารวจตรีสุรศักดิ์ สุทธารมณ์
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
10,000 บาท
17. ทุนพลตรีหญิงอัญชลี ลิขิตวงศ์
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
3,000 บาท
18. ทุนคุณศิรมิ าส กุลางกูร
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
6,000 บาท
19. ทุนคุณคณิต – คุณวนิดา กิตติโกวิท
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
7,000 บาท
20. ทุน“ ร้านทวีทรัพย์”
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
21. ทุนคุณกนกวรรณ ศิริไพบูลย์
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
22. ทุนศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป รุ่น 28,29,30
จํานวน 5 ทุน เป็นเงิน
20,000 บาท
23. ทุนอาจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
24. ทุนอาจารย์สุวัฒนา พรหมศิริ
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
3,000 บาท
25. ทุนอาจารย์เรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
2,000 บาท
26. ทุนอาจารย์ทองใบ รุ่งเรือง
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
27. ทุนอาจารย์อรนุช อารีย์พงศา
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
2,500 บาท
28. ทุนอาจารย์ขจิตร์ สังข์ผาด
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
2,000 บาท
29. ทุนอาจารย์กิติพนธ์ - อาจารย์อมรพรรณ สิริไวทยางกูร จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
2,000 บาท
30. ทุนอาหารกลางวัน
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
รวม 60 ทุน เป็นจํานวนเงิน 294,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสีพ่ ันบาทถ้วน)
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รายชื่อทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน – นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
1. ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จํานวน 5 ทุน เป็นเงิน
55,000 บาท
2. มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
11,000 บาท
จํานวน 6 ทุน เป็นเงิน
12,000 บาท
3. ทุนชมรมครูอาวุโสศิลปศึกษา-ช่างศิลป
จํานวน 5 ทุน เป็นเงิน
20,000 บาท
4. ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยช่างศิลป
จํานวน 6 ทุน เป็นเงิน
18,000 บาท
5. ทุนสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา - ช่างศิลป
6. ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
6,000 บาท
7. ทุนมูลนิธิสวัสดิ์ ตันติสุข
จํานวน 3 ทุน เป็นเงิน
4,500 บาท
8. ทุนพลตํารวจตรีสุรศักดิ์ สุทธารมณ์
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
9. ทุนพันโทนภดล สุวรรณสมบัติ
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
3,000 บาท
10. ทุน”อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข”
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
11. ทุนอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ภู่อารีย์
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
9,000 บาท
12. ทุนอาจารย์อัมพร บุณยเกียรติ
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
6,000 บาท
13. ทุนอาจารย์รัชนี กีรติไพบูลย์
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
3,000 บาท
14. ทุนคุณศิรมิ าส กุลางกูร
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
3,000 บาท
15. ทุนศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป รุ่น 28,29,30
จํานวน 5 ทุน เป็นเงิน
20,000 บาท
16. ทุนศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป รุ่น 18
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
10,000 บาท
17. ทุน” คุณแม่ลุน คืนดี “
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
10,000 บาท
18. ทุนคุณกนกวรรณ ศิริไพบูลย์
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
20,000 บาท
19. ทุนคุณ เฉลิมพล ภาชีทรัพย์
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
1,500 บาท
20. ทุนคุณคณิต – คุณวนิดา กิตติโกวิท
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
21. ทุน “ ครอบครัวกริฟฟิน”
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
22. ทุน “ร้านทวีทรัพย์”
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
23. ทุนสุชัย งามจิตต์เอื้อ คุณกิตติศักดิ์ จุลสํารวจ และคุณสุรพล ทิพย์เสนา
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
6,000 บาท
24. ทุนคุณสุประภา หอมเจริญ
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
25. ทุนคุณโสภาพร ผ่องสุวรรณ
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
5,000 บาท
26. ทุนอาจารย์สาคร โสภา
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
3,000 บาท
27. ทุนอาจารย์สุวัฒนา พรหมศิริ
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
3,000 บาท
28. ทุนอาจารย์ทองใบ รุ่งเรือง
จํานวน 2 ทุน เป็นเงิน
10,000 บาท
29. ทุนอาจารย์อรนุช อารีย์พงศา
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
2,500 บาท
30. ทุนผอ.บุญพาด คังคะมะโน
จํานวน 1 ทุน เป็นเงิน
2,000 บาท
31. ทุนคุณพฤทธิพงศ์ อภิลักโตยานันท์
.
จํานวน 25 ทุน เป็นเงิน
97,200 บาท
รวม 93 ทุน เป็นจํานวนเงิน 351,100 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึง่ พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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สรุปการปฏิบตั ิงาน โครงการ กิจกรรม
ประจําปีการศึกษา 2556
ลําดับ
คําสั่งที่
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1
64/2556 งานปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ศ.ปวช.ปีที่ 1 และนักศึกษา ระดับ ศ.
ปวส.ปีที่ 1
2
65/2556 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ศ.ปวช.ปี 1 กลุ่มที่ 1
3
65/2556 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ศ.ปวช.ปี 1 กลุ่มที่ 2
4
66/2556 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ศ.ปวช.ปี 2
5
66/2556 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ศ.ปวช.ปี 3
6
67/2556 โครงการฝึกอบรมศิลปะบุคคลภายนอก ประจําปี 2556
7
8
9
10
11
12
13
14
15

75/2556 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2556
82/2556 การเข้าชมภาพจิตรกรรมไตรภูมิ ฉบับรัชกาลที่ 9 ซึ่งเก็บรักษา ณ
วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง เป็นการชั่วคราว จนกว่ากระทรวง
วัฒนธรรมจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
87/2556 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประจําปี 2556 ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์
88/2556 โครงการศึกษาและเรียนรู้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริม
วัฒนธรรมพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ณ วัดสุทธาโภชน์
เขต
ลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
89/2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานปูนปั้นสดกับช่างภูมิ
ปัญญาไทย ครัง้ ที่ 2
95/2556 โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่าง
ศิลป์ไทย) ณ อุทยาน ร.2
98/2556 โครงการนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา ระดับ ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 2
102/2556 โครงการรักสามัคคี มีวินัยและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
103/2556 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน-นักศึกษา 2556 ณ ลาน
กิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

กําหนด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
16 พฤษภาคม 2556
9-10 พฤษภาคม 2556
13-14 พฤษภาคม 2556
2-3 พฤษภาคม 2556
6-7 พฤษภาคม 2556
20 เมษายน-13
กรกฎาคม 2556
20 มิถุนายน 2556
ทุกวันจันทร์ สัปดาห์แรก
ของเดือน ตั้งแต่เวลา
10.00-15.00 น
9-31 กรกฎาคม 2556
8 กรกฎาคม 2556
12-14 มิถุนายน 2556
7 กรกฎาคม 255612 มกราคม 2557
12 กรกฎาคม 2556
18 กรกฎาคม 2556
1 สิงหาคม 2556
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ลําดับ
คําสั่งที่
โครงการ / กิจกรรม
ที่
16 106/2556 โครงการประกวดศิลปกรรมชุมชนลาดกระบัง “ตลาดริมน้ํา
หัวตะเข้”
17 108/2556 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
18 110/2556 โครงการประกวดภาพโปสเตอร์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์
19 111/2556 โครงการอบรมวิชาชีพศิลปกรรมเพื่อชุมชน การอบรมวิชาชีพ
ผลิตภัณฑ์จากหนังเทียม
20 113/2556 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป
21 116/2556 กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง
22 118/2556 กิจกรรม “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจําปี 2556
23 119/2556 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
24 131/2556 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ
25 145/2556 กิจกรรมนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ฯ และงานลานศิลป์ ณ
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค (คณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป
ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม)
26 145/2556 กิจกรรมนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ฯ และงานลานศิลป์ ณ
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน สาขาบางแค (นักเรียน-นักศึกษา สาธิตการ
ทําผลงานและจําหน่ายผลงานศิลปะ)
27 144/2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
28 147/2556 โครงการนํานักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ภาพเขียน สีน้ํา สีน้ํามัน ภาพทิวทัศน์ทางทะเลที่เกาะลอย อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
29 149/2556 โครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์
30 166/2556 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและเขียนภาพโบราณสถาน
(Landscape)ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 1
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปีการศึกษา 2556
31
2/2556 กิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สมั พันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์
32
3/2557 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557
33
6/2557 โครงการแนะแนวการศึกษาทางการศึกษาต่อปีการศึกษา 2557 ณ
โรงเรียนบางไทรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34 10/2557 โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียน
บางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ

กําหนด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
4 สิงหาคม 2556
5 สิงหาคม 2556
5 สิงหาคม 2556
8-9 สิงหาคม 2556
20-21 สิงหาคม 2556
1 กันยายน 2556
15 กันยายน 2556
12 กันยายน
7-10 ตุลาคม 2556
4 ธันวาคม 2556 – 4
มกราคม 2557
4-10 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
14 ธันวาคม 2556
9 ธันวาคม 2556
12-16 มกราคม 2557
10 มกราคม 2557
11 มกราคม 2557
17 มกราคม 2557
23 มกราคม 2557

308

ลําดับ
คําสั่งที่
โครงการ / กิจกรรม
ที่
35 12/2557 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเครื่องเคลือบดินเผา 4
สถาบัน ณ สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36 16/2557 โครงการจัดนํานักเรียนฝึกเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานศึกษา ของ
นักเรียน ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 2
37 20/2557 กิจกรรม “วันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลปครบรอบ 62 ปี”
ประจําปีการศึกษา 2557
38 26/2557 นิทรรศการแสดงผลงานในโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ณ อุทยาน ณ.2
39 36/2557 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับ ศ.ปวช 3-นักศึกษา ระดับ ศ.ปวส.2
40 38/2557 กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาพไตรภูมิ รัชกาลที่ 9
41 45/2557 โครงการจัดนํานักศึกษาไปเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานศึกษา ของ
นักศึกษา ศ.ปวส. ปีที่ 1 สาขาจิตรกรรม ณ จังหวัดราชบุรี
42 68/2557 โครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม จังหวัด น่าน
43 69/2557 โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา โรงเรียนวัดสวนหลวง จังหวัด
นครสวรรค์
44 79/2557 นิทรรศการการสาธิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานใต้ร่มพระบารมี
232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

กําหนด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
5-7 กุมภาพันธ์ 2557
17-21 กุมภาพันธ์ 2557
4 มีนาคม 2557
22 กุมภาพันธ์ 2557
28 กุมภาพันธ์ 2557
4 มีนาคม 2557
10-12 มีนาคม 2557
2-5 เมษายน 2557
30 เมษายน 2557
19-21 เมษายน 2557

ประมวลภาพ โครงการ กิจกรรม
การปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษา 2556

310

ĩĞįħłŊĥĶħĿďŊıŃİħħĿďĶńďķŀĩıľĖŗŀĩƑďŀıĶńďķŀ 2556

311

ĩıľĘņįĪŇ้ĩďĒıĻĕĩıľĖŗŀĩƑďŀıĶńďķŀ 2556

312

ħłĥııĶďŀıĶłĳĩďııįħĿďŊıŃİħ-ħĿďĶńďķŀĵłĥİŀĳĿİĘ่ŀĕĶłĳĩ 2556

313

ďŀıŋĸĢĕĪĳĕŀħĶłĳĩďııįħĿďŊıŃİħ ħĿďĶńďķŀ ĸĤŀĨĿħĨĿġğłģĬĿĠħĶłĳĩ์

314

ħłĥııĶďŀıĶłĳĩďııįĒġŀĖŀıİ์ĸĤŀĨĿħĨĿġğłģĬĿĠħĶłĳĩ์ ŊėĳłįĬıľŊďŃİıģłĸŖ įŊĢőĖĬıľŊĥĬıĿģħıŀĘĸņĢŀĽ
ĸİŀįĨıįıŀĘďņįŀıŃ

315

ŌĒıĕďŀıīřďĻĨıįĸŅĨĥĻĢĶłĳĩĵĿĠħĦııįĕŀħĘ่ŀĕĸłĩĩĹįŇ่ ġ Ļņĥİŀħ ı.2

316

ŌĒıĕďŀıĥĿĶħĶńďķŀŋĹĳ่ĕďŀıŊıŃİħıŇ้ ĸŗŀħĿďĘ่ŀĕĸłĩĩĹįŇ่ ĸĤŀĨĿħĶłĳĩďııį 6 ĸłĕĹŀĒį 2556

317

ŌĒıĕďŀıĻĨıįŊĘłĕĩĝłĨĿģďł ŀıĸı้ŀĕĸııĒ์ĕŀħĩŇħĩั้ħĸĢ ďĿĨĘ่ŀĕĮŇįłĩัěěŀŎĥİ ĒıĿœĕĥŃŒ 2
ŌĢİ Ļ.ĸįĨĿģł ĬŇĳŊďłĢ 12-14 įłĤņħŀİħ 2556

318

ŌĒıĕďŀıĻĨıįĵłĘŀĘŃĬĶłĳĩďııįŊĬŅŒĻĘņįĘħ ďŀıĻĨıįĵłĘŀĘŃĬĪĳłģĮĿġğ์ĖŀďĹħĿĕŊĥŃİį

319

ĸĿįįħŀĬĿĠħŀĹĳĿďĸŇģıĞŀħĸįııĤħľ

320

ħĿďŊıŃİħĽŊĐ้ŀı่ĵįĩıľďĵĢŋĳľıĨıŀĕĵĿ
Ŀ
ĳōħďŀıĩıľďĵĢĵŀĢĮŀĬ “ĶıŃıŀĘŀ ŊįŅĻĕĹħ้ŀĻİŇ่ ŊįŅĻĕĹħ้ŀŊĥŃŒİĵ”
ĒıĿœĕĥŃŒ 19

321

ďłĖďııįĵĿħĬ่ĻŋĹ่ĕĘŀģłŋĳľďłĖďııįĵĿħŋį่ŋĹ่ĕĘŀģł

322

ďłĖďııįŋĹ่ŊĥŃİħĬııķŀ ĤĵŀİĵĿĢĩĳŇďĶıĿĥĦŀ

323

ŌĒıĕďŀıĩıľďĵĢĶłĳĩďııįĘņįĘħĳŀĢďıľĨĿĕ ı่ĵįďłĖďııįďĿĨĘņįĘħ
ġ ģĳŀĢıłįħœŗŀĹĿĵģľŊĐ้ 4 ĸłĕĹŀĒį 2556

324

ďłĖďııįŋħľŋħĵďŀıĶńďķŀģ่ĻĵłĥİŀĳĿİĘ่ŀĕĶłĳĩ

325

ďłĖďııįĩıľďĵĢĢħģıŃĸŀďĳģ้ŀħĮĿİŊĻĢĸ์

326

ďłĖďııįďŃĺŀĸŃĩƑōĹį่ 2557

327

ďłĖďııįĵĿħŊĢőďŋĹ่ĕĘŀģł 11 įďıŀĒį 2557

328

ĸĿįįħŀħĵĿģďııį-Ħııį 2556

329

ĬłĦŃĩัĖėłįħłŊĥĶĩƑďŀıĶńďķŀ 2556

330

ďłĖďııįŋħľŋħĵ ıı.ħĵįłħĥıŀĘłħŇĥłĶ ŊģıŃİįĻņĢįĶńďķŀĬĿĠħŀďŀı

331

ďłĖďııįŋħľŋħĵ ıı.ĨĢłħĥıŊĢĘŀ

332

ďłĖďııįŋħľŋħĵ ıı.ŊĥĬĶłıłħĥı์ı่įŊďĳ้ŀ

333

ďłĖďııįŋħľŋħĵ ıı.Ĩŀĕŋď้ĵĩıľĘŀĸııĒ์

334

ďłĖďııįŋħľŋħĵ ıı.ĨŀĕŎĥı

335

คณะทางาน
อานวยการผลิต
ĪŇ้ĻŗŀħĵİďŀıĵłĥİŀĳĿİĘ่ŀĕĶłĳĩ
ıĻĕĪŇ้ĻŗŀħĵİďŀıĵłĥİŀĳĿİī่ŀİĨıłĹŀı
ıĻĕĪŇ้ĻŗŀħĵİďŀıĵłĥİŀĳĿİī่ŀİďłĖďŀıħĿďĶńďķŀ
ıĻĕĪŇ้ĻŗŀħĵİďŀıĵłĥİŀĳĿİī่ŀİĶłĳĩĵĠħĦııį
Ŀ
ıĻĕĪŇ้ĻŗŀħĵİďŀıĵłĥİŀĳĿİī่ŀİĵłĘŀďŀı
รวบรวมข้อมูล
ħŀİĩĬħĬĿĥĦ์ ĶıŃĬĲďķĘŀģł
ħŀİŊĖıłě ĵ่ĻĕĩıŃĘŀďņĳ
ħŀİĖıĿě ĹħĻĕĨĿĵ
ħŀİĸłĐŊıĶ ĶłıłŎĬĨŇĳİ์
ħŀİŌĻĺŀı Ęŗŀħł
ħŀĕĸŀĵŎĬıłħĥı์ Ęįįľĳł
ħŀĕĬĿğıĦĿěěŀ Ĺĳ่Ļĸďņĳ
ħŀĕĘĳŀĳĿİ ĘŇĻŗŀŎĬ
ħŀĕĻŀıİŀ ďĻĕĸņĵııġ
ħŀĕĸŀĵĶłıĳĿł ďķġ์ Ĭņ่įďŗŀĬĳ
ĸłĨŊĻďĦħŀĵņĠł ĸņĐĸŗŀıŀě
ħŀİŊĸďĸııĒ์ ĐĵĿěĶıŃ
ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์
ħŀİŊĸďĸııĒ์ ĐĵĿěĶıŃ
ħŀİħıĵŃı์ ŌĘģłĵıŀħħĥ์
ħŀĕħĿħĥ์ħĳłħ ħłŒįŊďģņ
ħŀĕĸŀĵĸņħŃİ์ ŊĐ่ĕŊĖıłě
ħŀĕĸŀĵħĲĮĿĥı Ēĕĥħ
ħŀĕĸŀĵĻĿĕĒħŀ ŊĻįŋĨħ

การเงิน
ħŀĕĻŀıİŀ ďĻĕĸņĵııġ
ħŀİĵıďı ģ้įďĳĿŒħ
ħŀĕĸŀĵħłĮŀĬı ŋĸĕĩıľĥņį

