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กระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติเป็น รากฐานของการสร้างสรรค์ความสามัคคี และความ
มั่นคงของประเทศชาติประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของชาติ
ประกอบด้ ว ย ภาษา วรรณกรรม ศิ ล ปกรรม นาฏศิ ล ป์ ดนตรี โบราณสถาน โบราณวั ตถุ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบแผน และวิถีชีวิตอันดีงามที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน
การดาเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติเริ่มต้น เมื่อพุทธศักราช 2481 มีการตั้งกองวัฒนธรรมในสังกัด
กรมศิลปากร ต่อมาในพุทธศักราช 2483 มีพระราชบัญญัติบารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ กาหนดความหมายของ
วัฒนธรรมว่า หมายถึงลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียว
ก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน จากนั้นมีการออกพระราชบัญญั ติบารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ
อีกหลายฉบับ รวมทั้งมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จนกระทั่งวันที่ 12 มีนาคม 2495 จึงมีการสถาปนา
กระทรวงวัฒนธรรมขึ้น โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลในเดือนกันยายน 2500 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้รับ
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ต่อมาในพุทธศักราช 2501 เกิดภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบ โดยลดฐานะ
เป็นกองวัฒนธรรม สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกรมการศาสนาตามลาดับ จนถึงพุทธศักราช
2522 จึงจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้น มีฐานะเทียบเท่ากรม
ต่อมารัฐบาลจึงได้สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยมีภารกิจ
สาคัญครอบคลุมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สานักงานรั ฐมนตรี
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ส านั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย และสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ แ ละมี อ งค์ ก ารมหาชนขึ้ น ตรงกั บ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และหอภาพยนตร์
ปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรมได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมกับการขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อให้
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ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และพัฒนา
มรดกวัฒนธรรมไทย อันเปรียบเสมือนรากฐานของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

ตราประจากระทรวง

ความหมายของตราประจากระทรวงวัฒนธรรม รูปบุษบกประดิษฐานดวงประทีปภายใต้ซุ้มเรือนแก้วเหนือหมู่
ลายเมฆ หมายความถึงปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นา
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
พันธกิจ
1. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. นามิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม
4. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก
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ยุทธศาสตร์
1. รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
2. สร้างค่านิยม จิตสานึก และภูมิปัญญาคนไทย
3. นาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
4. การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและสนองต่อ
ภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการการดาเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
ประชาชน
5. เพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับครอบครัว
ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก
เป้าหมายหลัก
1. ธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- แต่ละท้องถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง
- มีกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ประชากรโดยส่วนรวม มีคุณภาพ มีความสามารถ มีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของตน และ
นามาใช้ในการดารงชีวิต
- ประชาชน มีจิตสานึกและดารงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนและรู้เท่าทันโลก
- มีเว็บไซต์ เผยแผ่ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน
- แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และชุมชนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
- มีพิพิธภัณฑ์ชนชาติไทย หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่
3. สังคมมีความสมานฉันท์ ดารงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรม อยู่ร่วมใน
สังคมโลก อย่างมีศักดิ์ศรี
- ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์
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และเอื้ออาทรต่อกัน
- มีศูนย์วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน สาหรับบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกภาคต่างๆ และเชื่อมโยงสู่ประเทศใกล้เคียง
- ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
4. สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ มีความเข้มแข็งทาหน้าที่
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
- เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ
- มีระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สาหรับบริหารจัดการการดาเนินงานด้านวัฒนธรรม
และให้บริการองค์ความรู้แก่ประชาชน

6

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประวัติ
นาม “บัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งหมายถึงสถาบันผลิต
บัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ เป็นการยกระดับการศึกษาด้านดุริยางคศิลป์และช่างศิลป์ เพื่อนาศิลปะมา
พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2541 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล ในการดาเนินการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั้น ได้เริ่ม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 โดยกรมศิลปากร ได้พยายามผลักดันเรื่องการยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเศษด้านนี้ขึ้น
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน พ.ศ.2541 มีการประกาศจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในราชกิจจา
นุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 เป็นต้นมา โดยให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2541 อันเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้น ถึงระดับ
ปริญญา โดยเปิดดาเนินการสอนครั้งแรกใน 3 คณะวิชา คือ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะ
ศิลปศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง และผู้ที่สาเร็จการศึกษา
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 ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124 ตอนที่ 32
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ส่งผลให้สถาบันบัณฑิต
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พัฒนศิลป์เปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพ
เฉพาะถึงระดับปริญญาเอก และมีอานาจหน้าที่ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถาบัน มาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ที่ว่า “การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทาการสอนการแสดงการวิจัย และให้บริการทางวิชาการตลอดจน
อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น”
ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงมีภารกิจสาคัญในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี (5 ปี) และปริญญาตรี (4 ปี) ในคณะวิชา ในห้องเรียนเครือข่ายภูมิภาค และการจัด
การศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้านและระดับต่ากว่าปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่าง
ศิลป์รวม 15 แห่งด้วย โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัด จานวน 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
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ต่อมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีนโยบายขยายโอกาสให้แก่บัณฑิตจากสถาบันฯ และสถาบันอื่นที่
จะเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ และ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้นาความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาต่อไปพัฒนาการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ดาเนินการโครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดทาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ต่อมาในปีการศึกษา
2552 การจัดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลป์ไทยและหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์
ไทยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.
2552 และได้รับคารับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/2249 และในปีการศึกษา 2553 จึงได้เริ่ม
เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์ไทย และสาขาดุริยางคศิลป์ไทย

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อัตลักษณ์สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์
อัตลักษณ์ของบัณฑิตสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ มืออาชีพงานศิลป์
เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป็นผู้นาด้านงานศิลป์
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ข้อมูลวิทยาลัย
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ประวัติวิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนศิลปศึกษา ตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมาย เพื่อให้มีฐานะเป็นโรงเรียน
เตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดาเนินงานโดยอาศัยเงินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย และได้ครู อาจารย์ในมหาวิทยาลัยช่วยทา การสอน นอกจากครูสอนวิชาสามัญมีทั้งครู
ประจา และเชิญบุคคลภายนอกมาสอนพิเศษเป็นรายชั่วโมง
หลักสูตรศิลปะก็จัดวิชาและรายการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เว้นแต่
วิชาสามัญคงดาเนินการสอนตามหลักสูตรชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์
โรงเรียน ศิลปศึกษานี้ ได้มีประกาศให้ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดยนายกคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ของโรงเรียนศิลปศึกษา พุทธศักราช 2495
กาหนดคุณสมบัติ และพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน
หลักสูตรในระยะแรกเริ่มนี้คงเปิดสอนเพียงแผนกเดียว คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เป็น
หลักสูตร 3 ปี และให้สิทธิ์ผู้สอบได้ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ส่วนผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี จะได้ประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นกลางของกรมศิลปากร
โรงเรียน ศิลปศึกษาเปิดทาการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 มีนักเรียนรุ่น
แรกจานวน 36 คน โดยใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2496 ได้ขยายการสอนเป็น 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม แผนกช่างสิบหมู่
และแผนกโบราณคดี แต่ละแผนกมีกาหนดเวลาเรียน 3 ปี
พ.ศ. 2497 กรมศิลปากรได้รับมอบตึกที่ทาการกระทรวงคมนาคมเดิม 3 หลัง จึงได้ยกตึก 2 หลังด้าน
ใน ให้เป็นอาคารเรียนของ โรงเรียนศิลปศึกษา นับแต่นั้นเป็นต้นมา โรงเรียนศิลปศึกษาจึงมีสถานที่เรียนเป็น
การถาวร จน พ.ศ. 2503 อาคารเรียนจึงถูกรื้อ ไปเสียหลังหนึ่งเพื่อสร้างโรงละครแห่งชาติ
พ.ศ. 2498 โรงเรียนศิลปศึกษายังคงดาเนินการสอนใน 3 แผนก พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
เปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่คือรับ นักเรียนที่สอบไล่ได้ชั้น ปีที่ 2 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แต่
ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเสียก่อน
พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดาเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
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ก. ได้มีการกาหนดฐานะของโรงเรียน ประเภทเตรียมอุดมศึกษา เรียกชื่อว่า โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข. ได้ยุบเลิกแผนกช่างสิบหมู่ คงเหลือไว้เพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหม่ว่า แผนกเตรียมศิลป แผนก
เตรียมโบราณคดี สาหรับ การศึกษาใน 2 ปีแรก
ค. เปลี่ยนมาสังกัดอยู่ในกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
พ.ศ. 2501 โรงเรียนศิลปศึกษาได้กลับไปสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้ง จนถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2503 เมื่อ มหาวิทยาลัยศิลปากรแยกไปสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับมหาวิทยาลัยแห่ง
อื่นๆ โรงเรียนศิลปศึกษาจึงกลับมาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากรดังเดิม และพ้นฐานะจากการเป็นโรงเรียน
เตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ยุบเลิกแผนกโบราณคดี คงเหลือแต่แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม
แผนกเดียว ส่วนกาหนดเวลาเรียนยังคงเป็น 3 ปี จึงจบหลักสูตร
จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรใหม่ มีการตั้งกอง
ศิลปศึกษาขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษาจึงมีฐานะเป็นแผนกหนึ่งในกองศิลปศึกษา มีงบประมาณตาแหน่งครู
อาจารย์ เจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนช่างศิลป ในโอกาสนี้ด้วย
พ.ศ. 2505 ทางการได้รื้ออาคารเรียนเดิม ซึ่งเหลืออยู่เพียงหลังเดียว 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 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง และผลิตผู้สาเร็จการศึกษาการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง 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 มีกาหนดเวลาเรียน 3 ปี และเมื่อสาเร็จการศึกษาก็คงได้รับ วุฒิ
ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง (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 วิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นสูง
อีกครั้งหนึ่งเรียกชื่อว่า หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2539 (ศ.ปวช.) และ
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539 (ศ.ปวส.) ตามลาดับ 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 โดยให้มีการสรรหาผู้อานวยการวิทยาลัย และผู้อานวยการคนแรกที่มาจากระบบการสรรหา คือ อาจารย์
สมบัติ กุลางกูร
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พ.ศ. 2553 วิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544
(ปวช.) และหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539 (ศ.ปวส.) อีกครั้งหนึ่ง
โดยเรียกชื่อว่า หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553 (ศ.ปวช.) และหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2553 (ศ.ปวส.) ตามลาดับ
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

ทาเนียบผู้บริหาร
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 ตันติสุข
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
ผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน
อาจารย์จรัญ หนองบัว
อาจารย์ปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ
อาจารย์เจริญ ว่องปรีชากุล
อาจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน
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สารสนเทศพื้นฐานวิทยาลัยช่างศิลป
ชื่อสถาบัน

วิทยาลัยช่างศิลป

สถานที่ตั้ง

60 ถนนหลวงพรต เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

อักษรย่อสถาบัน

วชศ

วันสถาปนาสถาบัน

4 มีนาคม 2495

ที่ดิน

63 ไร่

ปรัชญาวิทยาลัย

“สาธุโข สิปปก นาม อปิ ยาทิสกี ทิส”
ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สาเร็จได้

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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ปรัชญาประจาาวิทยาลัย
สาธุโข สิปปก นาม อปิ ยาทิสกี ทิส
ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สาาเร็จได้
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยช่างศิลป เป็นสถาบันจัดการศึกษา ด้านศิลปกรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ สถาบัน
เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นผู้นาด้านงานศิลป์

อัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์

อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
มืออาชีพงานศิลป์

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
ซื่อสัตย์ สุจริต รักและศรัทธาต่อวิชาชีพ
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เพลงประจาวิทยาลัย
เพลงลาดกระบังกับช่างศิลป
ลาดกระบังโด่งดังทุกยุคสมัย

วิทยาลัยช่างศิลปจึงได้เด่นดัง

สืบสานงานศิลป์ไม่สิ้นศักดิ์ศรีจีรัง

อยู่คู่ลาดกระบังริมฝั่งคลองลาปลาทิว
(ซ้า**)

สีฟ้างามเปรียบความฝันอันสูงสุด

ดวงใจเร่งรุดสู่จุดมุ่งหมายโลดลิ่ว

สีเหลืองเรืองธรรมยิ่งนาทางให้พร่างพลิ้ว

ผืนธงเมื่อถูกลมปลิวพร่างพลิ้วอยู่คู่ช่างศิลป
(ซ้า**)

เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีที่อยู่คู่ฟ้า

พร้อมพรรณพฤกษาชื่อว่าลั่นทมฉมกลิ่น

พระพิฆเนศวร์เมตตาอยู่เป็นอาจิณ

ช่างศิลปสืบศิลป์ไม่สิ้นอยู่คู่แผ่นดินขวานทอง
(ซ้า**)

ศิลปวัฒนธรรมไทยนี้
จึงหวงห่วงใยด้วยใจประคับประคอง

ช่างศิลปซึ้งดีเพราะมีส่วนเป็นเจ้าของ
สร้างศิลป์สืบศิลป์สมปองอยู่คู่โลกซ้องศรัทธา
(ซ้า** , **)
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เพลงฟ้าเหลืองแดนเรา
วิทยาลัยช่างศิลป

พื้นดินถิ่นเรารักยิ่ง

สัมพันธ์ต่อกันอันแท้จริง

มิเคยประวิงมั่นจริงจากใจ

พระพิฆเนศวร์แห่งนี้

น้องพี่เชิดชูชิดใกล้

ฟ้า-เหลืองรุ่งเรืองทั่วฟ้าไทย

ผลงานยิ่งใหญ่เลิศในแผ่นดิน

**งามลั่นทมพลิ้วลมผ่าน

ดอกบานสวยทั่วถิ่น

ลาดกระบังสร้างศิลป์

ให้สมดังจินต์ระบือลือไกล

วิทยาลัยช่างศิลป

พื้นดินถิ่นเราฝันใฝ่

สร้างคนสร้างงานประสานใจ

สร้างความยิ่งใหญ่ฝากในโลกเรา (ซ้า**)

เพลงคาสอนพ่อศิลป์
หมอกดังม่านสวยงามตา

โอบป่าขุนเขาเบาบาง

แดดเช้าพราวแสงกระจ่าง

ทุกอย่างไม่ยั้งยืนยง

คนเราก็คล้ายคลึงกัน

ลักลั่นล้มหายตายลง

แต่ศิลป์ยังคงดารง

สูงส่งคู่ฟ้าธาตรี

**ยืนรอวันรุ่งจะสาย
กษาความเป็นไทยไว้ดั่งชีวี

พร้อมกายใจไม่หน่ายหนี
เหมือนที่พ่อศิลป์สอนมา

ยืนรอวันรุ่งจะสาย

โน้มกายใจไม่หลีกหนี

ขอบูชาวิญญาณพ่อชั่วชีวี

นาม “ศิลป์ พีระศรี” เอย
(ซ้า**)
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ข้อมูลห้องเรียนของวิทยาลัยช่างศิลป
ห้อง
อาคาร
1 อาคารเรียนรวม
2 อาคารจิตรกรรม
3 อาคารพื้นฐานศิลปะ
4 อาคาร
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
5 อาคารพลศึกษา
6 อาคารอานวยการ

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
ห้องแนะแนว 1
ห้องกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 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
ห้องจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 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
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อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารพร้อมทั้งรายละเอียดงานในฝ่ายต่าง ๆ ของการ
บริหารงานในวิทยาลัยช่างศิลป
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
-

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

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
-

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

รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
-

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

งานส่งเสริม สร้างสรรค์ และวิจัยศิลปกรรม
งานบริการศิลปวัฒนธรรม
งานวิเทศสัมพันธ์
งานผลิตภัณฑ์ศิลปกรรม
งานเผยแพร่และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
งานหอศิลป์
งานประกันคุณภาพฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
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ฝ่ายบริหาร : รายละเอียดของงานในฝ่าย
งานธุรการ
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการ ควบคุมระบบงานสารบรรณ งาน
รับ-ส่ง ร่ างโต้ตอบหนังสือราชการ ทาบัน ทึก คาสั่ ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร นาเรื่องราวเสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดเก็บเอกสาร แยกประเภทหนังสือ รักษาหนังสือราชการและหลักฐานราชการทุก
ประเภท ทาลายเอกสารของทางราชการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ตรวจสอบ ติดตาม ชี้แจงปัญหา ให้
ข้อเสนอแนะ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือผู้มาติดต่อ ควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ของทางราชการ รายงานการปฏิบั ติงานในหน้าที่ ตามล าดับขั้นและปฏิบั ติห น้าที่ อื่นตามที่ผู้ บังคั บบัญชา
มอบหมาย
งานการเงินและบัญชี
มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ จั ด ท าแผนงานและโครงการควบคุ ม ดู แ ลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ เงินอุดหนุ นและเงิน รายได้ ตลอดจนเงินสวัสดิการอื่นๆ ตรวจสอบสถานภาพการเงินให้เป็น
ปัจจุบัน ดูแลเก็บรักษาเงินตามอานาจของวิทยาลัย ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ข้าราชการและลูกจ้างในการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการ ปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นในการเบิกจ่าย ควบคุมการทาบัญชีและระเบียบเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด ทารายงานการเงินและ
เก็บรวบรวมหลักฐานใบสาคัญต่าง ๆ ไว้ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ รายงานการปฏิบั ติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานบุคลากรและสวัสดิการ
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการพัฒนา โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร จัดทาทะเบียนประวัติ ทะเบียนวันลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ การขาดราชการและการลาทุก
ประเภท จัดทาทะเบียนสถิติและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชการและลูกจ้างในวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
จัดทากรอบอัตรากาลัง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวบรวมข้อมูลสาหรับพิจารณาความดี
ความชอบประจาปี การทาบัตรประจาตัวข้าราชการ การตรวจสอบหลักฐานของงานบุคลากร ประสานงานกับ
งานการเงินและการบัญชี เพื่อจัดสวัสดิการและหนังสือรับรองอื่น ๆ ประสานงานการโอนย้าย การช่วยราชการ
ที่พักอาศัย การสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากร รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานพัสดุ
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการควบคุมดูแล รักษาและซ่อมบารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการใช้วัสดุครุภัณฑ์ ดาเนินการจัดซื้อ
และจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ จัดทาทะเบียนและควบคุมการเบิ กจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ตรวจสอบวัสดุ
จัดทารายการวัสดุ ครุ ภัณฑ์ป ระจาปี จาหน่ายวัสดุ แนะนาระเบียบว่าการพัส ดุแก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่
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นักเรียน นักศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงยอดเงินและงบประมาณตลอดจนเงิน
บารุงการศึกษา เพื่อดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานอาคารสถานที่
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการ พัฒนา ควบคุม ดูแล รักษา ตกแต่ง
ซ่อมบ ารุ งอาคารสถานที่สิ่ งก่อสร้ างและสาธารณูปโภคให้ อยู่ในสภาพเรียบร้อ ย ให้ การได้ดี ควบคุมดูแ ล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและคนงาน รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานยานพาหนะ
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการควบคุม ดูแล ตรวจสอบสภาพและ
ซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ทาทะเบียนควบคุม วางแผน และจัดระบบการใช้ยานพาหนะ เบิกจ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิง จัดทาทะเบียนประวัติ ต่อทะเบียนยานพาหนะและจัดทาประกันภัยตามที่กฎหมายกาหนด รายงาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานรักษาความปลอดภัย
มีอานาจหน้ าที่และความรั บผิ ดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กาหนดขอบข่ายหน้าที่การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จัดทา
คาสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้อยู่เวร ตรวจเวร ยามรักษาความปลอดภั ยของบุคลากร รวมทั้งให้มีระบบการติดตาม
และรายงานการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่
ตามลาดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานเอกสารการพิมพ์
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการดูแลทรัพย์สินของงานเอกสารการ
พิมพ์ ให้บริการด้านการพิมพ์กับงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย จัดลาดับความสาคัญของหนังสือราชการหรือเอกสาร
ต่าง ๆ ที่จะพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
งานแผนและงบประมาณ
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการวางแผนงานหลักการพัฒนา จัดทา
แผนการใช้เงินของวิทยาลัย จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนิน งาน รวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน สถิติ วิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทาคาของบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณ รายงาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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งานกิจกรรมสหการ/สหกรณ์
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการควบคุมการดูและการดาเนินงานของ
สหกรณ์ในสถานศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ และกฎหมายควบคุมการจาหน่ายสินค้าต่าง ๆ ในสหกรณ์
ประสานงานกับสหกรณ์ในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรอื่นใน
สถานศึกษาได้เห็นความสาคัญของสหกรณ์ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานประชาสัมพันธ์
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการเผยแพร่ข่าวสาร ระเบียบบังคับ
คาแนะนา คาชี้แจง ประกาศ ให้ข้าราชการและนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยได้ ทราบ 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 ดาเนินการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานติดตามและประเมินผล
มีอานาจหน้ าที่และความรั บ ผิ ดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการ กากับ ติดตามตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ของวิ ทยาลัย เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัย รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายวิชาการ : รายละเอียดงานในฝ่าย
ภาควิชา (ศึกษาทั่วไป, ศิลปไทย, ศิลปสากล)
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการควบคุมดูแลการเรียนการสอนของ
ภาควิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อสอบต่าง ๆ ในภาควิชาให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดูแลและวางแผนการมอบหมายงานให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศการ
สอนในภาควิชาที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการใช้วัสดุอุปกรณ์ของครูผู้สอน กาหนด
แนวทางการวัดและประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน วัสดุฝึก อุปกรณ์การ
สอนและส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาในงานวิชาการ
จัดทาแผนและโครงการเพื่อพัฒนางานในหมวดวิชา รวบรวมผลการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียน เพื่อ
หาแนวทางพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง จัดทาทะเบียน การรับจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ในภาควิชา จัดให้มีการประชุม
ภาควิชา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการสารวจข้อมูลความพร้อมความต้องการและ
สภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เสนอรายชื่อ
ครูที่ปรึกษากิจกรรม และจัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางให้มีความเหมาะสม จัดทาแผนงาน โครงการและ
ปฏิทิน กิจ กรรม กากับ ติดตามและประสานงานการดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน รวบรวมผลการ
ประเมิน การจั ดกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น ตลอดจนปัญ หาและอุปสรรค นาเสนอแนวทางการพัฒ นาการจั ด
กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการ ควบคุม ดูแ ลการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามหลักสูตร จัดทาตารางสอน สนับสนุนให้มีการพัฒนาการสอนการใช้อุปกรณ์การสอน การสร้างตาราและ
เอกสารต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
การสอน วิจัยและพัฒนาการใช้หลักสูตร วิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ และปัจจัยเกื้อหนุนเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน เพื่อวางแผนพัฒ นาบุ คลากร นั กเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รายงานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานทะเบียนวัดผล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการจัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
วัดผล ดาเนินงานเกี่ย วกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และตรวจหลักฐานต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนเป็น
นักเรียน นักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา การขอพักการเรียน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงิน อาจารย์ที่
ปรึกษา ครู อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา กาหนดการสอบแก้ตัวและเสนอ
การพ้นสภาพของนักเรียน นักศึกษา และการออกหลักฐานทางการเรียน คาร้องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน วัดผล ส่งแบบสารวจรายงานต่าง ๆ รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา กากับดูแลการปฏิบัติตาม
ระเบียบการวัด ประเมินผล พิจารณาการโอนผลการเรียน จัดระบบการเก็บรักษาและทาลายเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียน-วัดผล รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานห้องสมุด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการจัดหาหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ จัดทาระบบ
สืบค้นและบริการข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการวัสดุสิ่งพิมพ์ สอนหรือให้ คาแนะนะเกี่ยวกับ
การศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด กาหนดระเบียบการใช้และควบคุมดูแลห้องสมุด เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ และ
ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ของห้ อ งสมุ ด รายงานการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ต ามล าดั บ ขั้ น และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

31

งานโสตทัศนูปกรณ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการส่งเสริม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
โสตทัศนศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุน บริการสื่อการเรียนการสอนแก่ครู อาจารย์
นั ก เรี ย น นั ก ศึก ษา รั บ ผิ ด ชอบเก็บ รวบรวม ดู แล บ ารุ ง รั กษาวั ส ดุ อุ ปกรณ์ โ สตทั ศ นศึ กษา ให้ ค าแนะน า
ข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการส่งเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ Internet แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทาสื่อสารสอน เสนอโครงการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามลาดับขั้น รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
งานสารสนเทศ
มีห น้ าที่และความรั บ ผิดชอบ จั ดทาแผนงานและโครงการ รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา จัดระบบข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิทยาลัย จัดทารายงานการศึกษา
เกี่ยวกับสถิติ รวมถึงการจัดทาแผ่นป้ายสถิติต่าง ๆ เผยแพร่บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการบริหาร
และการวางแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มีห น้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ จั ดท าแผนงานและโครงการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ของนั กเรีย น
นักศึกษา รวบรวมจัดเก็บข้อมูล และบริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการโดยประสานงานกับงานต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คาปรึกษา แก้ปัญหาและแนะแนวการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา : รายละเอียดงานในฝ่าย
งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน นักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบวินัยและ
ความประพฤติของนักเรียน ควบคุมดูแลการปกครอง ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทั้งความรู้ทางด้านวิชาการ
จัดกิจกรรม อบรม ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคุม ดูแล สอบสวน และ
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มีการลงโทษ ตามกฎระเบียบของสถานศึกษาที่กาหนดไว้ด้วยความเมตตา รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการควบคุมดู และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการ
เรี ย น กิจ กรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัด
กิจกรรมเพื่อทานุบารุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับ
ขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานแนะแนวและบริการอาชีพ
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ จั ด ท าแผนงานและโครงการให้ ค าปรึ ก ษาแก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ย น
นักศึกษา ประสานงานกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาและอาชีพ ติดตามประสานงานกับตลาดแรงงานและสถานประกอบการ วิเคราะห์และติดตาม
ผู้สาเร็ จการศึกษา รายงานการปฏิบัติง านในหน้าที่ตามล าดับขั้นและปฏิบัติห น้าที่อื่นตามที่ผู้ บังคับบัญชา
มอบหมาย
งานบริการและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการให้บริการและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ สุขอนามัยและพยาบาล จัดกิจกรรมบันเทิง ประสานงาน
การบริการอาหาร น้าดื่ม น้าใช้ สภาพแวดล้อมและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานนักศึกษาวิชาทหาร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการ จัด กิจกรรมวิชาทหาร ติดต่อประสานงาน
การศึกษาวิชาทหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารใหม่ ดาเนินการขอผ่อนผัน
หรือยกเว้นการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา เก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร หรื อการเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา รายงานการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานองค์การและสโมสรนักศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการ ให้คาปรึกษา ควบคุม ดูแลการดาเนินงาน
ขององค์การนักศึกษา ให้ ปฏิบัติตามระเบียบขององค์การสโมสร ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการและเชิงสร้างสรรค์
กิจ กรรมอัน แสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะ และเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของวิ ทยาลั ย เพื่อพั ฒ นาคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษา รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ จั ด ท าแผนงาน โครงการและกิ จ กรรม ปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง าน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์ ให้
ความรู้ เ กี่ย วกั บ สารเสพติ ดและโรคเอดส์ แ ก่นั กศึ กษาและบุค ลากร ให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายของรั ฐ และ
หน่วยงานต้นสังกัด สรุปรายงานผล ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตามผล
ประเมิ น ผลและรายงานการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ต ามล าดั 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 จัดทาแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์สร้างสรรค์และวิจัย
ศิลปกรรม ดาเนินการประสานงานหน่วยงานอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และวิจัยศิ ลปกรรม
ควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามล าดับขั้นและปฏิบัติห น้าที่อื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานบริการศิลปวัฒนธรรม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการ เพื่อเผยแพร่เพิ่มพูนความรู้ และทักษะทาง
ศิลปะแก่ประชาชนทั่วไป จั ดกิจกรรม แผนงานและโครงการตามที่กาหนด ดาเนินการประสานหน่วยงานอื่น
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ติดตามประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานวิเทศสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการร่วมมือประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ดาเนินการตามแผนงานและโครงการที่กาหนด รายงานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานผลิตภัณฑ์ศิลปกรรม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการควบคุม ดูแล ดาเนินการบริหารจัดการศูนย์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางศิลปะของวิทยาลัย ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
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และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานกิจกรรมเผยแพร่และนิทรรศการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการจัดนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมเผยแพร่
ทางวิชาการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ติดตาม ประเมินผล รายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานหอศิลป์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทาแผนงานและโครงการบริหารจัดการหอศิลป์ หอเกียรติคุณ สวน
ประติ ม ากรรม ด าเนิ น การจั ด แสดงผลงานศิ ล ปกรรมทั้ ง ถาวรและหมุน เวี ย น ให้ บ ริ ก ารความรู้ ท างด้ า น
ศิลปกรรมแก่นักเรียน นักศึกษา รวบรวม ดูแลรักษาผลงานศิลปกรรม สรุปประเมินผลการดาเนินงาน รายงาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หอศิ ลป์ วิทยาลั ยช่า งศิ ลป ตั้ง อยู่ บ ริเ วณด้ านหน้ าอาคารอนุ ส รณ์ช่า งศิ ล ป 40 ปี มีเ นื้อที่ ภ ายใน
ประมาณ 122 ตารางเมตร ติดตั้งผลงานศิลปะได้ประมาณ 100 ชิ้น สามารถจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ได้ 2
รูปแบบ คือ นิทรรศการกึ่งถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน นอกจากนั้นยังมีห้องสาหรับเก็บรักษาผลงานศิลปะ
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 จ านวนมาก ได้ แ ก่ ผลงานของ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย, เขียน ยิ้มศิริ, สวัสดิ์ ตันติสุข, วีระ โยธาประเสริฐ, กาจร สุนพงษ์ศรี, ดารง วงศ์
อุปราช, ช่วง มูลพินิจ, กมล ทัศนาญชลี, เดชา วราชุน ฯลฯ โดยนามาจัดเป็นนิทรรศการกึ่งถาวรหมุนเวียนกัน
ไป ลักษณะผลงานมีทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัยทุกประเภท
นิทรรศการหมุนเวียน นอกจากนี้หอศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป ยังได้ปรับห้องนิทรรศการดังกล่าวให้
สามารถรองรับการแสดงศิลปกรรมอื่นที่หมุนเวียนเข้ามาจากศิลปินรับเชิญ และศิลปินทั่วไปที่ต้องการเผยแพร่
ผลงานเพื่อการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
หอเกียรติคุณ หอเกียรติคุณตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารเดียวกับหอศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาคารอนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี เป็นสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารผลงาน ประวัติภาพถ่าย-ภาพเขียน
ของบุคคลสาคัญที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาลัยช่างศิลป ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ -ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ศิษย์เก่า
ดีเด่น ครูเก่าในอดีตคุณูปการอันงดงามสมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่น เป็นแบบอย่าง
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

35

สวนประติมากรรม สวนประติมากรรมตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านขวาขององค์พระพิฆเนศวร์ จัด
แสดงประติมากรรมปั้น -หล่อสัมฤทธิ์ โดยได้รับอนุเคราะห์ต้นแบบจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียง
อาทิเช่น ผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, แสวง สงฆ์มั่งมี, สนั่น ศิลากร, สิทธิเดช แสงหิรัญ, ชาเรือง
วิเชียรเขตต์, มิเซียม ยิบอินซอย, และศิลปินมีชื่อเสียงอีกหลายท่าน
อาคารศูนย์บริการ (ศุนย์ผลิตภัณฑ์ช่างศิลป) ตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของวิทยาลัย เป็นอาคารที่ใช้
บริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของวิทยาลัย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่เป็นเอกสาร
ต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเรียนศิลปะในแขนงต่าง ๆ และการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากการจาหน่ายผลงานศิลปะ
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้

36

ทาเนียบบุคลากร
วิทยาลัยช่างศิลป

37
ทาเนียบบุคลากรวิทยาลัยช่างศิลป
ที่ เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

รายวิชาที่สอน

ประติมากรรม

ประติมากรรม

1

98 นายบุญพาด ฆังคะมะโน

2

67 นายอดินันท์ ดามะอู

ครู

ครูชานาญการ

ศป.บ.

ภาพพิมพ์

องค์ประกอบศิลป์

3

68 นายพิสิต ประทุมชาติ

ครู

ครูชานาญการ

ศป.บ.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

4

69 นางเมตตา สุวรรณศร

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

5

71 นายศรัณย์ โรจนพนัส

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

ศ.ม.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

6

72 นายนภพงศ์ กู้แร่

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

ศป.ม.

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

7

73 นายโอฬาร ชานิ

ครู

ครูชานาญการ

วท.ม.

คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์

8

74 นายสิขเรศ ศิริไพบูลย์

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

ทัศนศิลป์

วาดเส้น

9

76

นางสาวพรรณทิพา ประสาท
ศิลป์

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่ง

10

77 นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

ภาพพิมพ์

องค์ประกอบศิลป์

11

78 นายธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

ทัศน์ศิลป์

คอมพิวเตอร์

12

80 นายสมศิลป์ แพทย์คุณ

ครู

ครูชานาญการ

ศป.บ.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

13

82 นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

ครู

ครูชานาญการ

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

กายวิภาค ทฤษฎีสี

14

83 นายนิมิตร รอดรับบุญ

ครู

วท.บ.

เวชนิทัศน์

กายวิภาค

15

84 นายสรรเพ็ชญ์ โอ่งเพ็ชร

ครู

ศป.บ.

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

16

85 นางสาวไพรินทร์ ชมมะลิ

ครู

ศษ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

คอมพิวเตอร์กราฟ
ฟิกส์

17

86 นางธนิดา พลอินทร์

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

กศ.ม.

18

87 นางสาวมาณี เกียรติกุลวัฒนา

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

คอ.ม.

การบริหารอาชีวศึกษา

การจัดการธุรกิจฯ

19

นางสาววลัยลักษณ์ นัครา
88
เรือง

ทัศนียวิทยา

20

90

21

91 นายเสกสรรค์ ขวัญศรี

ครู

22

94 นายบุญเลิศ ใจทน

ครู

นางสาวพัชรินทร์ อนวัช
ประยูร

อาจารย์

สาขาวิชาที่สาเร็จ

ครูชานาญการ

สังคมศึกษา

ครู

ครูชานาญการ

คอ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและ
เทคนิคการศึกษา

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

ศป.บ.

ภาพพิมพ์

คอมพิวเตอร์

ค.ม.

พลศึกษา

พลศึกษา 2

ครูชานาญการพิเศษ

38
ที่ เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่สาเร็จ

รายวิชาที่สอน

23

95 นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกาพล

ครู

ครูชานาญการ

กศ.ม.

การวัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร์

24

99 นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

จิตรกรรม

วาดเส้น

25 100 นางสุวัฒนา พรหมศิริ

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

ศษ.ม.,ศศ.ม.

ภาษาไทย / บริหาร
การศึกษา

ภาษาไทย

26 102 นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

ทัศนศิลป์

องค์ประกอบศิลป์

27 103 นายวิโรจน์ กล่อมมานพ

ครู

ครูชานาญการ

ศษ.บ.

ศิลปศึกษา

ศิลปะไทย

28 104 นางนาฏยา สอาดวุฒิเจริญ

ครู

ครูชานาญการ

กศ.ม.

อุตสาหกรรมศึกษา

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

29 105 นางศิริรัตน์ คาพัฒน์

ครู

ครูชานาญการ

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

สังคมศึกษา

30 106 นายเจริญ ว่องปรีชากุล

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

ศป.ม.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

31 108 นายธนดล ฟักเขียว

ครู

ครูชานาญการ

ค.บ.

พลศึกษา

พลศึกษา

32 110 นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

วท.ม.

การศึกษาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ค.บ.

ศิลปศึกษา

กายวิภาค

33 112

นางสาววัลลีย์ ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม

ครู

34 114 นางสาวอัจฉรา พิมพ์สกุล

ครู

ครูชานาญการ

กศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

35 115 นายปรีกมล เชี่ยววานิช

ครู

ครูชานาญการ

ศ.ม.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

36 116 นายคมสันต์ คืนดี

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ศิลปกรรม

วาดเส้น

37 117 นายวิฑูรย์ ไชยดี

ครู

ครูชานาญการ

ศป.บ.

จิตรกรรม

วาดเส้น,จิตรกรรม

38 118 นางสาวทัศพร มหาจันทร์

ครู

ครูชานาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

39 119 นายพนม จิเจริญ

ครู

ครูชานาญการ

ศป.บ.

จิตรกรรม

องค์ประกอบศิลป์

40 120 นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

ครู

กศ.ม.

การวิจยั และสถิติทางการ
ศึกษา

คณิตศาสตร์

41 121 นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล

ครู

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร์

พัฒนาผู้เรียน

42 122 นายศุภกร ศรีธีรประเสริฐ

ครู

ปวส.

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

43 123 นายวรา ชัยนิตย์

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

ศป.ม.

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

44 124 นางศุภากาญจน์ รัตนะ

ครู

ครูชานาญการ

คอ.ม.

หลักสูตรและการสอน
อาชีวศึกษา

ภาษาไทย

45 125 นายอุเทน หล่อสกุล

ครู

ครูชานาญการ

ศป.บ.

มัณฑนศิลป์

ทฤษฎีสี ปวศ.

46 126 นางสาวทองใบ รุ่งเรือง

ครู

ครูชานาญการ

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษา

ครูชานาญการ

39
ที่ เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่สาเร็จ

รายวิชาที่สอน

47 127 นายจรัญ หนองบัว

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

เครื่องเคลื่อบดินเผา

เครื่องเคลือบดินเผา

48 128 นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์

ครู

ครูชานาญการ

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

องค์ประกอบศิลป์

49 129 นายสาคร โสภา

ครู

ครูชานาญการ

ค.บ.

ศิลปศึกษา

ศิลปะไทย

50 130 นายสุวิทย์ แพงไพรี

ครู

ครูชานาญการ

ศป.บ.

ศิลปะไทย

ศิลปะไทย

51 131 นายสนั่น รัตนะ

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

กศ.บ.

ศิลปศึกษา

สิปปหมู่

52 132 นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์

ครู

ครูชานาญการ

ค.บ.

บรรณารักษ์ศาสตร์

พัฒนาผู้เรียน

53 133 นางอารยา กองสุวรรณ

ครู

ครูชานาญการ

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

การงานอาชีพ

54 134 นายเดชา สายสมบูรณ์

ครู

ครูชานาญการ

ศป.บ.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

55 135 นางอรนุช อารีย์พงศา

ครู

ครูชานาญการ

ศษ.บ.

ออกแบบตกแต่ง

ออกแบบตกแต่ง

56 136 นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์

ครู

ศป.ม.

จิตรกรรม

องค์ประกอบศิลป์
วาดเส้น,ภาพพิมพ์
ออกแบบตกแต่ง

57 138 นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

คอ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา

58 139 นางรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษชาติ

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

สถ.ม.

สถาปัตยกรรมภายใน

59 140 นางสาวจริยา ธรรมบุญ

ครู

ครูชานาญการ

ศศ.ม.

จารึกภาษาตะวันออก ,
ประวัติศาสตร์ศิลป์
ภาษาสันสกฤต

60 141 นายบุญนาย ซาเฮียง

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

ศิลปไทย

สิปปหมู่

61 142 นายวชิระ ก้อนทอง

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

จิตรกรรม

วาดเส้น

62 143 นางอัธยา สัจสวัสดิ์

ครู

ครูชานาญการพิเศษ

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

การงานอาชีพ

63 144 นางประภา กล่อมมานพ

ครู

ครูชานาญการ

ค.บ.

ศิลปศึกษา

สถาปัตยกรรมไทย

64 145 นายขจิตร์ สังข์ผาด

ครู

ครูชานาญการ

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมไทย

65 146 นางพจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

ศิลปไทย

สิปปหมู่

66 148 นายบดินทร์ สิงหเสนี

ครู

ครูชานาญการ

กศ.บ.

ศิลปศึกษา

ลายรดน้า

67 149 นายจรัญ แซ่ตั้ง

ครู

ครูชานาญการ

ศป.บ.

ออกแบบภายใน

ออกแบบตกแต่ง

68 150 นายประสิทธิ์ มุกดามณี

ครู

ครูชานาญการ

ศ.ม.

เครื่องเคลือบดินเผา

เครื่องเคลือบดินเผา

69 151 นายสพร่าง รักปทุม

ครู

ครูชานาญการ

ศษ.บ.

ภาพพิมพ์

ช่วยราชการ

70 152 นายสมศักดิ์ สังคะวัง

ครู

อนุปริญญา

สถาปัตยกรรมไทย

สถาปัตยกรรมไทย

71 153 นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ์

ครู

วท.ม.

สถิติประยุกต์

คณิตศาสตร์

ครูชานาญการพิเศษ

40
ที่ เลขที่

ตาแหน่ง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาที่สาเร็จ

รายวิชาที่สอน

72 210 นางอัญชุลี อาไพศรี

ครู

ครูชานาญการ

ศป.ม.

ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ

เครื่องเคลือบดินเผา

73 156 นางสาวมัณทนีย์ นาพนัง

ครู

ศป.ม.

ทัศนศิลป์

ภาพพิมพ์

74 202 นางสาวนันท์นลิน นิ่มเกตุ

ครู

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์,กาย
วิภาค

75 109 นายนรวีร์ โชติวรานนท์

ครู

ศป.บ.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

ครู

ศป.บ.

เครื่องเคลือบฯ

เครื่องเคลือบฯ

ครู

ศป.บ.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

วิทยาศาสตร์

คอ.บ.

สถาปัตยกรรมภายใน

ทฤษฎีสี

76 113

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุพรรณิการ์ ติรณ
ปริญญ์

77

65 นายณรงค์ แสงสวัสดิ์

78

64 นางสาวชลาลัย เปรมวิศิษฐ์

79

98 นางสาวสิริกร บุตรสาลี

80 154 นางรัชนี ซอเซวี

เจ้าพนักงาน
ธุรการชานาญงาน

ชานาญงาน

ศศ.บ.

ภาษาไทย

81 157 สิบเอกธนาวุฒิ สุขสาราญ

เจ้าพนักงาน
ธุรการชานาญงาน

ชานาญงาน

รป.ม.

การบริหารทัว่ ไป

82 158 นางสาวสุนีย์ เข่งเจริญ

เจ้าพนักงาน
ธุรการชานาญงาน

ชานาญงาน

ปวช.

83 156 นางสาวพัชรา ทองชู

เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฎิบัติการ

ปฏิบัติงาน

บช.บ.

การบัญชี

84 155 นางสาวนิภาพร แสงประทุม

เจ้าพนักงาน
การเงินปฏิบัติการ

ปฏิบัติงาน

บธ.บ.

บัญชี

41

จานวนข้าราชการและบุคคลากรปีการศึกษา 2557
รายงาน

ชาย

หญิง

รวม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

42

42

84

ลูกจ้างประจา

6

2

8

พนักงานราชการ

2

3

5

ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

-

50

47

97

รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

42

คณะกรรมการประจาวิทยาลัย
1. ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป

ประธานกรรมการ

2. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองประธานกรรมการ

3. รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองประธานกรรมการ

4. รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองประธานกรรมการ

5. รองผู้อานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รองประธานกรรมการ

6. หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

กรรมการ

7. หัวหน้าภาควิชาศิลปสากล

กรรมการ

8. หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย

กรรมการ

9. หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์

กรรมการ

10. นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

กรรมการ

11. นายเดชา สายสมบูรณ์

กรรมการ

12. นางรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษชาติ

กรรมการ

13. นายนภพงษ์ กู้แร่

กรรมการ

14. นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์

เลขานุการ

15. นางชลาลัย ชูอาไพ

ผู้ช่วยเลขานะการ

16. นางสาวอังคนา เอมแบน

ผู้ช่วยเลขานะการ

43

ผู้บริหาร

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป

นายจรัญ หนองบัว
รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหาร

นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ
รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ

นายเจริญ ว่องปรีชากุล
รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

44

หัวหน้าภาค

นายโอฬาร ชำ�นิ
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 ชำ�นิ

นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกำ�พล

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวอัจฉรา พิมพ์สกุล
หัวหน้าหมวด

นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

47

ภาควิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค
หัวหน้าหมวด

นางชลาลัย ชูอำ�ไพ

หมวดวิชาสังคมศึกษา

นางธนิดา พลอินทร์
หัวหน้าหมวด

นางสาวทองใบ รุ่งเรือง

นางศิริรัตน์ คำ�พัฒน์

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

หมวดวิชาลายรดน้ำ�

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

นายสาธิต สายสมบูรณ์

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

นางสาวจริยา ธรรมบุญ

นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

นางนันท์นลิน นิ่มเกตุ

นางสาวสิริกร บุตรสาลี

56

ภาควิชาศิลปสากล

หมวดวิชาองค์ประกอบศิลป์

นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร
หัวหน้าหมวด

นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน

นายพนม จิเจริญ

นายอดินันท์ ดามะอู

นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์

หมวดวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

นางอัญชุลี อำ�ไพศรี
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 พุ่มกำ�พล
หัวหน้างาน

นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง

นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

นางนาฏยา สอาดวุฒิเจริญ

นางสาวนฤภัทร คงทน

บรรณารักษ์

นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์

นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล

59

งานธุรการ

นางรัชนี ซอเซวี
หัวหน้างาน

สิบเอกธนาวุฒิ สุขสำ�ราญ

งานเอกสารการพิมพ์

นางสาวสุนีย์ เข่งเจริญ
หัวหน้างาน

นางสาวอังคนา เอมแบน

งานการเงินและการบัญชี

นางอารยา กองสุวรรณ
หัวหน้างาน

นางสาวภมร คงทน นางสาวนิภาพร แสงประทุม นายนิพนธ์ สุขประเสริฐ

งานพัสดุ

นางสาวสมศรี ม่วงเทศ

นางสาวพัชรา ทองชู

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหน้าที่
ของบุคลากร ประจำ�ปีการศึกษา 2557
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ชือ่ กิจกรรม

1

22 พฤษภาคม 2556

2

12 พฤษภาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ ทุกฝุาย
ในคณะกรรมการดาเนินงานพิธไี หว้ครูสามัญและพิธคี รอบครูศิลปะ ประจาปี
2557
ประชุมสรุปเรื่องการจัดการความรู้

3

16 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบริหารงานบุคคล

4

16 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

5

21 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
5/2557

6

21 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จา่ ยเงินภาครัฐของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4/2557

7

22 พฤษภาคม 2557

8

26 พฤษภาคม 2557

ประชุมการดาเนินการนาส่งผลการประเมินของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ห้องเรียนเครือข่าย
ประชุมการดาเนินการจัดทา SAR รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

9

3 มิถุนายน 2557

สถานที่
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

จานวน
ชัว่ โมง
2

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมสานักงาน
อธิการบดี ชั้น 5 สบศ.
ศาลายา
ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

4

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอานวยการ
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

2

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงาน ห้องประชุม 2 อาคาร
ช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)
อานวยการ
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 9 มิถุนายน 2557

ร่วมงานทาบุญฉลองวันสถาปนาศิลปากรสมาคม ครบรอบ 3 ปี และงานวัน
ศิลปากรกตเวที ครั้งที่ 1

4

15 10 มิถุนายน 2557

ประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงรั้วด้านหน้า
ริมทางรถไฟ พร้อมท้างเท้า
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ประชุมหารือโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

10 5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

11 5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

12 6 มิถุนายน 2557
13 9 มิถุนายน 2557

16 12 มิถุนายน 2557

ห้องประชุมใหญ่
สานักหอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร
ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

2

3

2

2
3
3

3
8

2
4
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17 13 มิถุนายน 2557

18 20 มิถุนายน 2557

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

ประชุมคณาจารย์และอาจารย์ เพือ่ ปรึกษาหารือการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ห้องเรียนเครือข่าย สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ภาคปีการศึกษา
1/2557
เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปกรรม
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และประทานแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ชนะการ
ประกวด
เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

จานวน
ชัว่ โมง
3

ห้องประชุม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

4

ห้องประชุม 5 อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

0

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

22 26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

23 27 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมอาเซียนและเข้าร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม”
และการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพือ่ พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

8

24 30 มิถุนายน 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา ห้องประชุม
มาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และประทานแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ชนะการประกวด

4

25 1 กรกฎาคม 2557

ประชุมคณะทางานโครงการพัฒนาการแสดงด้านทัศนศิลป์ กิจกรรมโครงการ
พัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม (ดั้งเดิม) ในรูปแบบทันสมัย ในแนวคิด
“ช่างศิลป์ไทย – ไท”
ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ
ในคณะกรรมการดาเนินงานโครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน
นักศึกษา ประจาปี 2557

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
7/2557

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

4

19 23 มิถุนายน 2557

20 24 มิถุนายน 2557

21 26 มิถุนายน 2557

26 15 กรกฎาคม 2557

27 21 กรกฎาคม 2557

หอประชุม มวก. 48
พรรษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย
อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

28 21 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมประชุมการจัดแสดงละครเรื่องสามัคคีเภท

ห้องประชุม 5 ชั้น 2
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

29 24 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมงานพิธไี หว้ครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2557

โบสถ์บวรสถาน
สุทธาวาส ภายใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

4

30 25 กรกฎาคม 2557

ประชุมหารือการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจา

3

31 28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

32 28 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมชมการแสดงละคร เรื่องสามัคคีเภท

โรงละครแห่งชาติ

4

33 29 กรกฎาคม 2557

ประชุมงานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้า วิทยลัยช่างศิลป

3

34 30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

35 6 สิงหาคม 2557

ประชุมหารือการดาเนินการจัดทา SAR รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสาม
เข้าร่วมพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2556

4

37 7 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ และโรงละคร
แห่งชาติ กรมศิลปากร
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์เทพพระพฤหัสบดีเพือ่ ประดิษฐาน ณ ห้องประชุมเกษม
ศาลาจัตุรมุข (ฝุายอานวยการ) และคณะกรรมการฝุายอื่น ๆ พร้อม
กลั่นยิง่ ศูนย์พัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 5/2557
คุณภาพชีวติ ครู ชั้น 1
อาคารหอพัก
สานักงาน
คณะกรรมการ สกสค.

38 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

39 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
ประชุมหารือการดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ
เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมร่วมสมัย

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมคณะศิลป
วิจติ ร ชั้น 2

3

36 7 สิงหาคม 2557

40 13 สิงหาคม 2557
41 13 สิงหาคม 2557

3

3

8

3

4
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ลาดับที่

ชือ่ กิจกรรม

42 15 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,055 รูป

หอประชุม
Convention Hall
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

43 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

44 18 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
8/2557

4

45 19 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมพิธเี ปิดนิทรรสการศิลปกรรมร่วมสมัย

46 25 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการงานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้า วิทยาลัยช่างศิลป

47 25 สิงหาคม 2557
48 26 สิงหาคม 2557

ประชุมหารือเรื่องการจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

49 27 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธเี ปิดหอศิลปาชีพและหอเกียรติยศ

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต
เซนเตอร์
ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
อาคารศาลาพระมิ่ง
มงคล ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การ
มหาชน)

50 3 กันยายน 2557

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่าง
สิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
อุทยาน ร.2 อาเภอ
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
หอประชุมคุรุสภาและ
บริเวณศาลาจัตุรมุข

4

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี
สบศ.(วังหน้า)
หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ
0

4

51 7 กันยายน 2557

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

วันเดือนปี

52 9 กันยายน 2557

เข้าร่วมงานเทวาภิเษก และพุทธาภิเษก องค์เทพพระพฤหัสบดี

53 10 กันยายน 2557

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
9/2557

54 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

55 15 กันยายน 2557

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจาปี 2557

56 18 กันยายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
เข้าร่วมงาน “คืนค่านิยมความเป็นไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข”
โรงละครแห่งชาติ

57 22 กันยายน 2557

4
2
2
3
4

4

4

3

0

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

58 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

59 26 กันยายน 2557

ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ประธานและเลขานุการคณะกรรมการฝุาย
ต่าง ๆ ในคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนกันยายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

61 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

62 1 ตุลาคม 2557

ประชุมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตรกรรม ประจาปี
การศึกษา 2/2557
เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธวี างพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ลานอุทยานพระจอม
เกล้า
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ประชุมการประชาสัมพันธ์และการจัดทาคู่มือการสมัครสอบคัดเลือก ประจาปี
การศึกษา 2/2557
ประชุมงานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้า

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลป

3

66 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

67 9 ตุลาคม 2557

ประชุมการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจา

3

68 10 ตุลาคม 2557

ประชุมพิจารณาสรรหาหัวหน้าภาควิชา

69 13 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
10/2557

70 13 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมประชุมเพือ่ รับมอบนโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี
สบศ.(วังหน้า)
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.(วังหน้า)

71 17 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล

ห้องประชุม สานักงาน
อธิการบดี สบศ.(วังหน้า)

4

72 22 ตุลาคม 2557

ประชุมโครงการจัดสร้างประติมากรรมอนุสรณ์ อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข เพือ่
ร่วมแสดงความคิดเห็น และหารือแนวทางดาเนินการ

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ

3

60 29 กันยายน 2557

63 1 ตุลาคม 2557

64 2 ตุลาคม 2557
65 3 ตุลาคม 2557

3
3

3

3
4

4
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ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

73 22 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมประชุมการจัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานสโมสร
สันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.(วังหน้า)

74 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

75 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

76 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

77 3 พฤศจิกายน 2557

ประชุมคณาจารย์ภาควิชาศิลปะไทย เพือ่ หารือวางแผน กาหนดผู้รับผิดชอบ
และดาเนินการออกแบบและเขียนฉากการแสดงในงานสโมสรสันนิบาต

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

78 5 พฤศจิกายน 2557

ประชุมการปรับปรุงผลการประเมินของนักเรียนระดับ ศ.ปวช. และนักศึกษา
ระดับ
ศ.ปวส. ประจาปีการศึกษา 2557

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ

4

79 6 พฤศจิกายน 2557

เป็นกรรมการตัดสินการประกวดกระทง

บริเวณเรือนไทยหมู่ ธ
ทูลกระหม่อมแก้ว
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
ไทย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ์

8

80 12 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานพัสดุ, เรื่องการจัดทาคาขอ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

81 13 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ, หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงผลการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
11/2557

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ

4

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.(วังหน้า)

4

82 17 พฤศจิกายน 2557

83 18 พฤศจิกายน 2557

84 20 พฤศจิกายน 2557

เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเสนอของบประมาณ ห้องประชุม ชั้น 5
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารบุคคล
ห้องประชุมสานักงาน
อธิการบดี เรือนเขียว
สบศ.(วังหน้า)

4

4

4
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85 1 ธันวาคม 2557

86 3 ธันวาคม 2557
87 4 ธันวาคม 2557

ชือ่ กิจกรรม
เข้าร่วมพิธเี ปิดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 “รัก
พ่อ”
เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

สถานที่
จุดกิจกรรมถวายพระ
พร บริเวณท้อง
สนามหลวง
โรงละครแห่งชาติ

จานวน
ชัว่ โมง
3

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้าน ห้องประชุม 2 อาคาร
อาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2557
อานวยการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอศิลป์วงั หน้า
ห้องประชุมหอศิลป์วงั
หน้า
เข้าร่วมประชุมเพือ่ เตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ห้องประชุมสานักงาน
(V-NET) ปีการศึกษา 2557
อธิการบดี

3

91 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

4

92 22 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2557 อาคารอานวยการ สบ
ศ.วังหน้า

4

93 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

94 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

95 9 มกราคม 2558

ประชุมปรึกษาหารือจัดนิทรรศการโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปป
หมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจาปี 2558

88 4 ธันวาคม 2557
89 9 ธันวาคม 2557
90 12 ธันวาคม 2557

96 14 มกราคม 2558
97 15 มกราคม 2558
98 15 มกราคม 2558

99 19 มกราคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3
4
4

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรสการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ห้องประชุม 1 อาคาร
ประจาปีการศึกษา 2558
อานวยการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทาแนวทางการดาเนินงานการสนับสนุน
ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ สานักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/2558
สบศ.ศาลายา

4

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
1/2558

4

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสานักงาน
อธิการบดี
สบศ.วังหน้า

4
3
4
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4

100 20 มกราคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 1/2558

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอานวยการ
สบศ.วังหน้า

101 22 มกราคม 2558

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบในการทดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ

3

102 22 มกราคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมสานักงาน
อธิการบดี เรือนเขียว
สบศ.วังหน้า

103 27 มกราคม 2558

ประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนในภาควิชาศิลปสากล และภาควิชาศิลป
ไทย
ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
เข้าร่วมพิธมี อบตราสัญลักษณ์ กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน “โครงการ
ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร”
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป เนื่องในวัน
สถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป ประจาปี 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

โรงละครอักษรา คิง
เพาเวอร์
ห้องประชุม 1 อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

107 2 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัย

3

108 4 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

109 6 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา - ช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

110 7 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าเฝูารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
ราชดาเนินไปทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ

อุทยาน ร.2 จังหวัด
สมุทรสงคราม

8

111 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา ห้องประชุม 1 อาคาร
รายการหนังสือ ตาราเรียน
อานวยการ
ประชุมการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา 2558 ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา - ช่างศิลป

3

104 27 มกราคม 2558

105 28 มกราคม 2558
106 29 มกราคม 2558

112 12 กุมภาพันธ์ 2558

113 18 กุมภาพันธ์ 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

3

4

4

3

2
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ลาดับที่

วันเดือนปี

114 23 กุมภาพันธ์ 2558

115 23 กุมภาพันธ์ 2558

ชือ่ กิจกรรม
ประชุมคณาจารย์ศิลปะทุกท่าน เพือ่ ให้การดาเนินโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน ประจาปีงบประมาณ
2558
เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2558

สถานที่
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จานวน
ชัว่ โมง
3

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอานวยการ สบ
ศ.วังหน้า

4

116 23 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2558 อาคารอานวยการ สบ
ศ.วังหน้า

4

117 24 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมงานบาเพ็ญกุศลและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์

วัดอัมพวันเจติยาราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

4

118 25 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล

ห้องประชุมสานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

4

119 27 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมหัวหน้าหมวดภาควิชาศิลปะสากลทุกท่าน เพือ่ พิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 1/2558 ของข้าราชการครูของภาควิชาศิลปะสากล เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
เข้าร่วมพิธวี าง
ศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

ที่ราชพัสดุ (สโมสร
ข้าราชการเดิม)

8

121 9 มีนาคม 2558

เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2557

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

4

122 11 มีนาคม 2558

ประชุมผู้บริหาร เพือ่ ปรึกษาหารือในการบริหารงานของวิทยาลัย

4

123 17 มีนาคม 2558

ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานช่างศิลป์ไทย สาขางานลายรดน้า

124 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

125 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

126 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

120 2 มีนาคม 2558

4
4
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4

127 30 มีนาคม 2558

ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่
(สาขาช่างศิลป์ไทย) ประจาปี 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

128 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2558-2562 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม ชั้น 5
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

8

130 1 เมษายน 2558

เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

8

131 8 เมษายน 2558

เข้าร่วมประชุมโครงการนิทรรศการเชิดชูครูศิลปินทัศนศิลป์ (ครูเฟือ้
หริพิทักษ์)

ห้องประชุม 5 ตึก
อานวยการ สบศ.วังหน้า

8

132 10 เมษายน 2558

ประชุม
รองผู้อานวยการวิทยาลัย, หัวหน้าภาค และหัวหน้างานธุรการ
เพือ่ ปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

8

133 16 เมษายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

4

134 20 เมษายน 2558

เข้าร่วม
ประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 3/2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

135 24 เมษายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู้
คุณธรรม” และการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพือ่ พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

ห้องประชุม บก.รรก.
โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริ
ยาธิราช
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2558 ห้องประชุมสานักงาน
อธิการบดี เรือนเขียว
สบศ.วังหน้า

8

เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศิลป เข้าร่วมโครงการ
ตลาดศิลปะคลองผดุงกรุงเกษม

16

129 31 มีนาคม 2558

136 27 เมษายน 2558

137 10-11 กรกฎาคม 2557
138 13-29 มีนาคม 2558

สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดพัทลุง
บริเวณคลองผดุงกรุง
เกษม

8

8

วันศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
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นายบุญพาด ฆังคะมะโน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

139 19-20 พฤศจิกายน 2557 เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดาเนินงานวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ โรงแรมใบหยกสกาย
2558 และเตรียมการขับเคลื่อนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2559
ประตูน้า กรุงเทพฯ
“ปฏิรูปวัฒนธรรมเพือ่ การปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1”

140 20-22 มีนาคม 2558

จานวน
ชัว่ โมง
16

เข้าร่วมกิจกรรม “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว” ในช่วงการจัดงาน
ประจวบคีรีขันธ์
ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ประจาปี 2558
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุ โรงละครวังหน้า สบศ.
ริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
โครงการจัดทาร่างมาตรฐานคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์
บุหงาส่าหรี รีสอร์ท
อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
เป็นกรรมการตัดสินผลงานศิลปกรรมการประกวดศิลปกรรมและเยาวชน
หอศิลป์วงั หน้า สบศ.
แห่งชาติ ครั้งที่ 9
เข้าร่วมคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดจาก VCD, DVD ห้องประชุม 1 อาคาร
และ CD (J-PEG)
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

16

145 8-9 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจาปี
พ.ศ.2557

4

146 9-10 เมษายน 2558

เข้าร่วมคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวด

141 26-27 มิถุนายน 2557
142 31 กรกฎาคม 2557
2 สิงหาคม 2557
143 3-4 พฤษภาคม 2557
144 4-5 เมษายน 2558

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บาง
นา กรุงเทพฯ
ห้องประชุมศิลปะสากล
อาคารสากล 4
วิทยาลัยนาฏศิลป

16
24

16
16

16
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นางชลาลัย ชูอาไพ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

4

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

3

12 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

13 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

14 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

15 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

4
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นางชลาลัย ชูอาไพ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

16 22 ตุลาคม 2557

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2557
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

วัดราชาธิวาสวิหาร
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

19 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

20 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

21 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

22 4 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

4

23 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

24 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

25 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพคณาจารย์กลุ่มสาร
การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์” ปีงบประมาณ 2557

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16

17 31 ตุลาคม 2557

26 20-21 กันยายน 2557

3
4

4
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นายณรงค์ แสงสวัสดิ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

7 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมพิธไี หว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2557

4

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

บริเวณโดมวรรณสมิต
ภายในโรงเรียนรักษา
ดินแดน ศูนย์การกาลัง
สารอง
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 1 กันยายน 2557

เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ห้องเรียน 305 ภายใน
โรงเรียนรักษาดินแดน
ศูนย์การกาลังสารอง

3

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 17 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2557

วัดราชประดิษฐ์สถิต
มหาสีมาราม

4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 25 พฤศจิกายน 2557

เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

4

17 27 พฤศจิกายน 2557

เข้าร่วมประชุม เพือ่ รับฟังคาชี้แจ้งการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ประจาปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 2-5

18 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

19 11 ธันวาคม 2557

นานักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธี
ของนักวิชาทหาร (ส่วนกลาง)
ประจาปี 2557

หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน
ห้องมัทนะพาธา
อาคารสวนเจ้าเชตุ
หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ลานอเนกประสงค์
กองทัพภาคที่ 1
ในกรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์

20 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

21 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

22 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

23 26 มีนาคม 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึก ห้องมัทนะพาธา
วิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจาปีการศึกษา 2558
อาคารสวนเจ้าเชตุ (ชั้น
2) ภายในหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน

8

24 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 1 และ 2
อาคารอานวยการ ชั้น
2 สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

25 15-16 มกราคม 2558

26 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

กระทาสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

4

3
4

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

1

30 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
หน้าอาคารรัฐสภา

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
8

15 20 ธันวาคม 2557

นานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 20 ประจาปี 2557

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

บริเวณสวนสาธารณะ
เทศบาลเมืองศรีราชา
อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่
พระที่นั่งอมรินทรวิ
นิจฉัยใน
พระบรมมหาราชวัง
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
4

1

4 พฤษภาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธฉี ัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

5
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นายพิสิต ประทุมชาติ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 4 มีนาคม 2558

เข้าเฝูารับเสด็จฯ เนื่องในงานพระราชพิธบี าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
พุทธศักราช 2558
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 1 และ 2
อาคารอานวยการ ชั้น
2 สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

18 25 มีนาคม 2558

19 31 มีนาคม 2558

20 15-16 มกราคม 2558

21 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

4

16
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นางเมตตา สุวรรณศร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม
ลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
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นายศรัณย์ โรจนพนัส

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

15 4 ธันวาคม 2557
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นายศรัณย์ โรจนพนัส

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมประชุมโครงการนิทรรศการเชิดชูครูศิลปินทัศนศิลป์ (ครูเฟือ้
หริพิทักษ์)

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 5 ตึก
อานวยการ สบศ.วังหน้า

8

19 11 กุมภาพันธ์ 2558
20 25 มีนาคม 2558

21 31 มีนาคม 2558

22 8 เมษายน 2558

23 23 เมษายน 2558
24 26-27 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
โรงละครวังหน้า สบศ.
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 (ระดับอุดมศึกษา)
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุ โรงละครวังหน้า สบศ.
ริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

4

8
16
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นายนภพงศ์ กู้แร่

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่
พระที่นั่งอมรินทรวิ
นิจฉัยใน
พระบรมมหาราชวัง
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
4

1

4 พฤษภาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธฉี ัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 มิถุนายน 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา ห้องประชุม
มาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และประทานแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ชนะการประกวด

4

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

5

84

นายนภพงศ์ กู้แร่

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

15 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 10 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธี
วางพานประดับพุม่ ดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

17 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

19 5 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2558

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

4

20 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

21 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายวิชาการ (ฝึกงาน/ฝึกสอน/สหกิจศึกษา)
และการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน ผู้บริหาร ครูพเี่ ลี้ยง และอาจารย์นิเทศ
ในการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในสถานศึกษา

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุมคุณหญิง
วนิดา ธูปะเตมีย์ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

8

23 10-11 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร

16

24 13,20,27 ตุลาคม 2557

เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ห้องประชุม 1
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

25 3,10,17,24 พฤศจิกายน
2557

เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

22 7 เมษายน 2558

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
บริเวณหน้าอาคาร
รัฐสภา

จานวน
ชัว่ โมง
3

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

4

ทุกวัน
จันทร์

32

85

นายโอฬาร ชานิ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

1

30 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
หน้าอาคารรัฐสภา

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

4

4

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

5

12 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

6

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

11 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

3

13 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

14 18 กันยายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
0
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ

10 8 สิงหาคม 2557

8

3

0

86

นายโอฬาร ชานิ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

15 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

16 30 กันยายน 2557

เข้าร่วมนาเสนองานวิจยั เรื่อง “การศึกษาความต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะ
ระดับปริญญาตรีของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป

17 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

18 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

19 31 ตุลาคม 2557

จานวน
ชัว่ โมง
3

ห้องประชุม ชั้น 5
สานักงานอธิการบดี
สบศ.(ศาลายา)
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

20 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

21 12 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานพัสดุ, เรื่องการจัดทาคาขอ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

22 13 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ, หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน ห้องประชุม 1 อาคาร
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงผลการศึกษาของ
อานวยการ
นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
ห้องประชุมอาคาร
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
หอสมุดและนิทรรศการ

4

25 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

26 4 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

4

27 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ปี
การศึกษา 2557 (ผ่านระบบ Video Conference)
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องศูนย์ประกันคุณภาพ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

23 4 ธันวาคม 2557
24 22 ธันวาคม 2557

28 16 กุมภาพันธ์ 2558
29 25 มีนาคม 2558

4
4

4

3
4

3
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

30 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

31 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชุม
รองผู้อานวยการวิทยาลัย, หัวหน้าภาค และหัวหน้างานธุรการ
เพือ่ ปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

8

33 15 เมษายน 2558

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธสี งกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2558

วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม (หอพระนาก)

4

34 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

35 20-22 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอผลการจัดการความรู้
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน

โรงละครวังหน้า สบศ.
วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 5
ตึกสานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

24

32 10 เมษายน 2558

36 26-27 มกราคม 2558

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

1

16 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 4 มีนาคม 2558

เข้าเฝูารับเสด็จฯ เนื่องในงานพระราชพิธบี าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
พุทธศักราช 2558
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

18 25 มีนาคม 2558

19 31 มีนาคม 2558

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

1

12 พฤษภาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศล
วิสาขบูชา พุทธศักราช 2557

พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3
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นางสาวพรรณทิพา ประสาทศิลป์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 4 มีนาคม 2558

เข้าเฝูารับเสด็จฯ เนื่องในงานพระราชพิธบี าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
พุทธศักราช 2558
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

18 25 มีนาคม 2558

19 31 มีนาคม 2558

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

18 กรกฎาคม 2557
28 กรกฎาคม 2557

ห้องประชุม 3 ชั้น 2
อาคารอานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

6

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ ติดตาม และแนะนาการดาเนินการ
วิจยั และงานสร้างสรรค์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในงานพระราชพิธศี ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

12 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

13 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

14 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

15 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 สิงหาคม 2557

3

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

16 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

19 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 1 และ 2
อาคารอานวยการ ชั้น
2 สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

25 22 เมษายน – 3พฤษภาคม เป็นวิทยากรในการอบรม หลักสูตรวาดการ์ตูน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2558

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป
สานักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ

96

26 2-5 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน
เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป

32

27 3-4 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนการ
สอนและด้านการวิจยั ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด้านการวิจยั )

ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16

20 11 กุมภาพันธ์ 2558
21 25 มีนาคม 2558

22 31 มีนาคม 2558

23 15-16 มกราคม 2558

24 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

4

4

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

เข้าร่วมประชุมสัมมนาการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน โรงละครวังหน้า สบศ.
ศิลป์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วังหน้า
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
3

1

19 พฤษภาคม 2557

2

5 มิถุนายน 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

13 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมร่วมสมัย

ห้องประชุมคณะศิลป
วิจติ ร ชั้น 2
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

5

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

4

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 23 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวัง
ดุสิต (ลานพระบรม
รูปทรงม้า)

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

17 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

19 13 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพืน้ ฐาน ปีการศึกษา
2557 (ผ่านระบบ Video Conference)
เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ปี
การศึกษา 2557 (ผ่านระบบ Video Conference)
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องศูนย์ประกันคุณภาพ

4

ห้องศูนย์ประกันคุณภาพ

4

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2558-2562 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม ชั้น 5
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

8

เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 (ระดับอุดมศึกษา)
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจาปี
พ.ศ.2557

โรงละครวังหน้า สบศ.

8

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บาง
นา กรุงเทพฯ

4

20 16 กุมภาพันธ์ 2558
21 25 มีนาคม 2558

22 31 มีนาคม 2558

23 31 มีนาคม 2558

24 23 เมษายน 2558
25 8-9 ธันวาคม 2557

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

1

12 พฤษภาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศล
วิสาขบูชา พุทธศักราช 2557

พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

15 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าเฝูารับเสด็จฯ งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

พระบรมราชานุสาวรีย์
ที่ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ วัดราช
นัดดาราม
กรุงเทพมหานคร

4

19 11 กุมภาพันธ์ 2558
20 25 มีนาคม 2558

21 31 มีนาคม 2558

22 31 มีนาคม 2558

4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

12 สิงหาคม 2557
18 สิงหาคม 2557

ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในงานพระราชพิธศี ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เป็นอาจารย์พิเศษ สอน
รายวิชาพืน้ ฐานทางด้านศิลปะ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโสตทัศนศึกษาทาง
การแพทย์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

เข้ารับการอบรม “สถิติและโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจยั ในชั้น
เรียนเพือ่ เลื่อนวิทยฐานะ” รุ่นที่ 3

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จภ.109
สาขาวิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

19 18 สิงหาคม 2557
14 ธันวาคม 2557
(ทุกวันอังคาร)

20 5-7 มีนาคม 2558

ห้องบรรยาย 8
อาคารปฏิบัติการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข
กาญจนาภิเษก อาเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

1 ภาค
เรียน

24
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

1

16 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

19 มิถุนายน 2557

เป็นผู้ช่วยประกอบพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

ณ วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช

8

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

3 กรกฎาคม 2557

เป็นผู้ช่วยประกอบพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

คณะศิลปวิจติ ร

8

7

17 กรกฎาคม 2557

เป็นผู้ช่วยประกอบพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

8

8

24 กรกฎาคม 2557

เป็นผู้ประกอบพิธไี หว้ครูศิลปะ

9

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
ศาลาผกาภิรมย์
โรงเรียนจิตรลดา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

10 30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

11 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

12 8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

15 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

8
3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
8

16 2 ตุลาคม 2557

เป็นผู้ประกอบพิธไี หว้ครูศิลปกรรม

ห้อง 58-109 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

17 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3
3

20 4 ธันวาคม 2557
21 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

22 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

23 20 มกราคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ : กิจกรรมแนะ
แนวอาชีพนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 แทนผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 5 ตึก
อานวยการ สบศ.วังหน้า

4

24 18 มีนาคม 2558

เป็นวิทยากรพิเศษเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทางด้านกายวิภาค ให้กับนักศึกษาสาขา
หัตถศิลป์ ชั้นปีที่ 2

ห้องบรรยาย 644
อาคาร 6 ชั้น 4
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

8

25 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

26 25 มีนาคม 2558

เป็นวิทยากรพิเศษเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทางด้านกายวิภาค ให้กับนักศึกษาสาขา
หัตถศิลป์ ชั้นปีที่ 2

ห้องบรรยาย 644
อาคาร 6 ชั้น 4
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

8

27 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

28 1 เมษายน 2558

เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

29 6-7 สิงหาคม 2557

ปฏิบัติราชการงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2556
เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชากายวิภาคสาหรับผู้ศึกษาศิลปะ ประจาปี
การศึกษา 1/2557

โรงละครแห่งชาติ กรม
ศิลปากร
อาคารคณะศิลปศึกษา
สบศ.วังหน้า

เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชากายวิภาค ประจาปีการศึกษา 1/2557

อาคารคณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์
สบศ.วังหน้า

30 ทุกวันพฤหัสบดี

31 ทุกวันพฤหัสบดี

จานวน
ชัว่ โมง
8

8
1 ภาค
เรียน
1 ภาค
เรียน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

1

12 พฤษภาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศล
วิสาขบูชา พุทธศักราช 2557

พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าเฝูารับเสด็จฯ งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

พระบรมราชานุสาวรีย์
ที่ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ วัดราช
นัดดาราม
กรุงเทพมหานคร

4

19 31 มีนาคม 2558
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

ลาดับที่

วันเดือนปี

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10

26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11

8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12

19 ตุลาคม 2557
31 ตุลาคม 2557

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13

เข้าร่วมพิธถี วายพานพุม่ และถวายราชสดุดีเพือ่ เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย”
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

14

4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

4
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นางสาวไพรินทร์ ชมมะลิ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ชือ่ กิจกรรม

วันเดือนปี

15

22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17

9 กุมภาพันธ์ 2558

นานักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาขา
Animation ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา

4

18

25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องนราธิป
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

19

31 มีนาคม 2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

20

1 เมษายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนประจาสถานศึกษา ปีการศึกษา
2558

8

21

ทุกวันศุกร์ ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557

ห้องคอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์ ชั้น4 โรงแรม
รามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา 02316005 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 1

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

ลาดับที่

4

1 ภาค
เรียน
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นางธนิดา พลอินทร์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9 มิถุนายน 2557

เฝูารับเสด็จฯ งานพระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวัน พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ
ฉัย ใน
ดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร พระบรมมหาราชวัง
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

15 4 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุม 5 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการเรียนการสอนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 1 อาคาร
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

16

19 25 มีนาคม 2558

20 31 มีนาคม 2558

21 28-29 กรกฎาคม 2557

4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 1 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระอนุสาวรียส์ มเด็จ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ประจาปี 2557
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ (หน้าศาลาว่า
การกระทรวงมหาดไทย)

3
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นางสาวมาณี เกียรติกุลวัฒนา

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

4
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นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

11 กรกฎาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พุทธศักราช 2557

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

พระอุโบสถ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ใน
พระบรมมหาราชวัง
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้ารับการอบรม “สถิติและโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจยั ในชั้น
เรียนเพือ่ เลื่อนวิทยฐานะ” รุ่นที่ 3

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จภ.109
สาขาวิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

24

19 5-7 มีนาคม 2558
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นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

จานวน
ชัว่ โมง
ณ คณะศิลปวิจติ ร สบศ.
8
สถานที่

1

16 พฤษภาคม 2557

เป็นกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

11 กรกฎาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พุทธศักราช 2557

3

6

18 กรกฎาคม 2557

7

28 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ ติดตาม และแนะนาการดาเนินการ
วิจยั และงานสร้างสรรค์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

พระอุโบสถ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ใน
พระบรมมหาราชวัง
ห้องประชุม 3 ชั้น 2
อาคารอานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

11 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

13 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

14 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

4

10 8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4
3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

17 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

19 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
21 22 เมษายน – 3พฤษภาคม เป็นวิทยากรในการอบรม หลักสูตรสีน้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป และ
2558
บุคคลทั่วไป

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป
สานักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ

96

22 2-5 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน
เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป

32

23 ทุกวันพฤหัสบดี

เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาโครงงานจิตรกรรม ประจาปีการศึกษา 1/2557 อาคารคณะศิลปวิจติ ร
สบศ.ศาลายา

20 31 มีนาคม 2558

4

1 ภาค
เรียน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 19 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายพานพุม่ และถวายราชสดุดีเพือ่ เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย”
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

19 7 พฤศจิกายน 2557

เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมปูองกันและกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ผ่าน
ระบบ VDO Conference

วิทยาลัยช่างศิลป

3

13 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

12 31 ตุลาคม 2557

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

14 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

15 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

22 9 กุมภาพันธ์ 2558

นานักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาขา
Animation ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา

4

21 16 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ปี
การศึกษา 2557 (ผ่านระบบ Video Conference)
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบเพือ่ นาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน หลักสูตรผู้ดูแลระบบ (Admin)

ห้องนราธิป
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
ห้องศูนย์ประกันคุณภาพ
ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

23 19 กุมภาพันธ์ 2558

16 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

17 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา 02316005 คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 1

20 ทุกวันศุกร์ ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2557

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4

4

1 ภาค
เรียน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 4 ธันวาคม 2557
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นายบุญเลิศ ใจทน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

18 25 มีนาคม 2558

19 31 มีนาคม 2558

4
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นางสาวศิรลิ ักษณ์ พุม่ กาพล

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

1

2 พฤษภาคม 2557

2

5 มิถุนายน 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

12 สิงหาคม 2557

ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในงานพระราชพิธศี ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 18 กันยายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
0
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

0

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

4

13 26 กันยายน 2557

14 8 ตุลาคม 2557

ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล www.ginconference.com เรื่องระบบ ห้องประชุม ชั้น 5
การลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
7

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

5

4

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

15 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

16 13 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ, หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน ห้องประชุม 1 อาคาร
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงผลการศึกษาของ
อานวยการ
นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
ห้องประชุมอาคาร
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

20 6 มีนาคม 2558

เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการพิจารณาหนังสือ ห้องศูนย์ประกัน
เรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล คุณภาพการศึกษา
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป

3

21 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

22 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพคณาจารย์กลุ่มสาร
การเรียนรู้คณิตศาสตร์” ปีงบประมาณ 2557
เข้ารับการอบรม “สถิติและโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจยั ในชั้น
เรียนเพือ่ เลื่อนวิทยฐานะ” รุ่นที่ 3

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จภ.109
สาขาวิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

16

17 4 ธันวาคม 2557
18 22 ธันวาคม 2557

23 20-21 กันยายน 2557
24 5-7 มีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จานวน
ชัว่ โมง
4

3
4

24
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นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

1

30 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
หน้าอาคารรัฐสภา

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
8

14 31 ตุลาคม 2557

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กายวิภาคในงานศิลปะส่วนตัว”

ห้องวาดเส้น
คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ

15 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าเฝูารับเสด็จฯ งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

พระบรมราชานุสาวรีย์
ที่ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ วัดราช
นัดดาราม
กรุงเทพมหานคร

4

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน
เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป

32

20 31 มีนาคม 2558

21 2-5 กรกฎาคม 2557

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 13 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10

ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์
อาคารหอประชุมพ่อ
ขุนรามคาแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

8

13 23 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวัง
ดุสิต (ลานพระบรม
รูปทรงม้า)

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

15 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

240

20 5-14 ธันวาคม 2557

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

4

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

18 กรกฎาคม 2557
25 กรกฎาคม 2557

8

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุม 3 ชั้น 2
อาคารอานวยการ
ณ หอประชุมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

7

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ ติดตาม และแนะนาการดาเนินการ
วิจยั และงานสร้างสรรค์
ประชุมสัมมนาทางวิชาการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพือ่
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง “วิกฤตบัณฑิตไทย ความท้าทายโอกาสและ
แนวทางการพัฒนา”

9

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 7 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2556

8

11 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ และโรงละคร
แห่งชาติ กรมศิลปากร
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

12 8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 13 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมร่วมสมัย

4

14 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุมคณะศิลป
วิจติ ร ชั้น 2
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

15 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

8

8

3

4

4
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ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

16 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

17 18 กันยายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
0
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

0

19 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

20 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

21 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

22 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

23 12 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานพัสดุ, เรื่องการจัดทาคาขอ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

24 13 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ, หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงผลการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ

4

โรงละครแห่งชาติ

3
3

4

18 26 กันยายน 2557

25 3 ธันวาคม 2557
26 4 ธันวาคม 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
3

27 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

28 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

29 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด ห้องประชุม 2 อาคาร
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป อานวยการ
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

30 4 กุมภาพันธ์ 2558

3

4

4

4

3

4
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31 11 กุมภาพันธ์ 2558

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

33 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

34 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชุม
รองผู้อานวยการวิทยาลัย, หัวหน้าภาค และหัวหน้างานธุรการ
เพือ่ ปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

8

เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 (ระดับอุดมศึกษา)
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

โรงละครวังหน้า สบศ.

8

ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

32 25 มีนาคม 2558

35 10 เมษายน 2558

36 23 เมษายน 2558
37 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

38 20-22 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โรงละครวังหน้า สบศ.
กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอผลการจัดการความรู้
วังหน้า

4

24
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1

3 มิถุนายน 2557

2

5 มิถุนายน 2557

3

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

ร่วมพิธที าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (ท่านเจ้าคุณทหาร)
หลวงพรตพิทยพยัต และท่านเลี่ยมพรตพิทยพยัต
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

ณ วัดประยุรวงศาวาส
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

15 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557

โรงละครแห่งชาติ

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

16 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

19 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 1 และ 2
อาคารอานวยการ ชั้น
2 สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

20 11 กุมภาพันธ์ 2558
21 25 มีนาคม 2558

22 31 มีนาคม 2558

23 15-16 มกราคม 2558

24 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

4

4

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

14 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

16 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

17 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในงานพระราชพิธศี ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
นานักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาขา
Animation ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องนราธิป
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จภ.109
สาขาวิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

3

18 24 มิถุนายน 2557

19 12 สิงหาคม 2557
20 27 มกราคม 2558

21 11 กุมภาพันธ์ 2558
22 9 กุมภาพันธ์ 2558

23 5-7 มีนาคม 2558

เข้ารับการอบรม “สถิติและโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจยั ในชั้น
เรียนเพือ่ เลื่อนวิทยฐานะ” รุ่นที่ 3

3

4

24
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 13 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10

ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์
อาคารหอประชุมพ่อ
ขุนรามคาแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

8

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4
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14 4 ธันวาคม 2557
15 9 ธันวาคม 2557

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ห้องประชุม 5
นักเรียน นักศึกษาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสแทนผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ตึกอานวยการ สบศ.วัง
หน้า

จานวน
ชัว่ โมง
3
4

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนประจาสถานศึกษา ปีการศึกษา
2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องคอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์ ชั้น4 โรงแรม
รามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ
วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม (หอพระนาก)

8

20 1 เมษายน 2558

21 15 เมษายน 2558

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธสี งกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2558

4
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ชือ่ กิจกรรม

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

2

5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

3

6 มิถุนายน 2557

4

9 มิถุนายน 2557

5

10 มิถุนายน 2557

6

12 มิถุนายน 2557

7

24 มิถุนายน 2557

8

26 มิถุนายน 2557

9

28 กรกฎาคม 2557

สถานที่
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
5

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงาน ห้องประชุม 2 อาคาร
ช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)
อานวยการ
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงรั้วด้านหน้า
ริมทางรถไฟ พร้อมท้างเท้า
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

2

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

11 1 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลางานวันสถาปนาโรงเรียนพรตพิทยพยัต

2

12 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

ลานอนุสาวรียห์ ลวง
พรตพิทยพยัตและท่าน
เลี่ยม โรงเรียน
พรตพิทยพยัต
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

13 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
เข้าร่วมตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,055 รูป

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

หอประชุม
Convention Hall
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

3

14 15 สิงหาคม 2557

3
8

4

4
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ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

3

17 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

18 18 กันยายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
0
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

0

20 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

21 1 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธวี างพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ลานอุทยานพระจอม
เกล้า
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

22 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

23 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

24 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

25 6 พฤศจิกายน 2557

ร่วมพิธเี ปิดงานลอยกระทง เขตลาดกระบัง

26 12 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานพัสดุ, เรื่องการจัดทาคาขอ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ตลาดเก่าริมน้าหัวตะเข้
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

27 1 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระอนุสาวรียส์ มเด็จ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ประจาปี 2557
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ (หน้าศาลาว่า
การกระทรวงมหาดไทย)

3

19 26 กันยายน 2557

3

3

3

0

4
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ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

28 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

29 9 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว “87 พรรษา 5 ธันวามหาราช”

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
บริเวณหน้าพระอุโบสถ
บวรสถานสุทธาวาส
ภายในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

30 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

31 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

32 4 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

4

33 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

34 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

35 30 มีนาคม 2558

ฝุายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุม 5 ตึก
อานวยการ สบศ.วังหน้า

4

36 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐ
เช็ก และสาธารณรัฐ
ฮังการี

16 วัน

37 15-30 ตุลาคม 2557

4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

14 4 ธันวาคม 2557
15 19 ธันวาคม 2557

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องศูนย์ประกัน
ประจาปี 2558 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ (VDO Conference)
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

3
2
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารหอประชุมเล็ก
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
(อาคารพลศึกษา)
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม สบศ.ศาลายา
พัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

20 20-21 ธันวาคม 2557

4

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

7 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมประชุมเพือ่ วางแผนโครงการพัฒนาเทคนิคด้านทัศนศิลป์

ห้องประชุมคณะศิลป
วิจติ ร สบศ.ศาลายา

4

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 17 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2557
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

วัดราชประดิษฐ์สถิต
มหาสีมาราม
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 31 ตุลาคม 2557

15 4 ธันวาคม 2557

4
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นายนรวีร์ โชติวรานนท์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่
พระที่นั่งอมรินทรวิ
นิจฉัยใน
พระบรมมหาราชวัง
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
4

1

4 พฤษภาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธฉี ัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

5
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
เข้าเฝูารับเสด็จฯ เนื่องในงานพระราชพิธบี าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
พุทธศักราช 2558
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพคณาจารย์กลุ่มสาร
การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์” ปีงบประมาณ 2557
เดินทางไปทัศนศึกษา

สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ประเทศญีป่ นุ

16

18 4 มีนาคม 2558
19 25 มีนาคม 2558

20 31 มีนาคม 2558

21 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

22 20-21 กันยายน 2557
23 31 มีนาคม 2558
4 เมษายน 2558

4
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 4 ธันวาคม 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้อง บค.413 คณะ
โบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ
สาธารณรัฐตุรกี

40

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
19 3, 5, 10, 12, 17 มิถุนายน เข้าร่วมโครงการภาษาอาเซียน (โครงการอบรมภาษาบาฮาซามลายู สาหรับ
2557
บุคคลทั่วไป)

20 4-15 เมษายน 2558

เดินทางไปทัศนศึกษา

288
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

3 กรกฎาคม 2557

28 กรกฎาคม 2557

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

0

5

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝุายประชาสัมพันธ์ สูจบิ ัตร บันทึกภาพ
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ผ่านระบบ VDO Conferrence)
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 3 ตุลาคม 2557

เป็นคณะกรรมการตรวจโครงการศิลปนิพนธ์

8

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะศิลปวิจติ ร สบศ.
(ศาลายา)
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

14 22 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2557
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

วัดราชาธิวาสวิหาร

3

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

15 31 ตุลาคม 2557

3

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

16 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

19 5 มีนาคม 2558

เป็นคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

คณะศิลปวิจติ ร

8

20 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

21 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

120

22 10-14 พฤษภาคม 2557

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

26 กรกฎาคม 2557

อบรม “Instant English 1 Day Workshop”

8

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

สถาบันภาษาอังกฤษ
อิทซ อีซี่
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

15 4 ธันวาคม 2557

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพคณาจารย์กลุ่มสาร
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ปีงบประมาณ 2557

สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16

19 25 มีนาคม 2558

20 31 มีนาคม 2558

21 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

22 20-21 กันยายน 2557

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

11 กรกฎาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พุทธศักราช 2557

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

พระอุโบสถ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ใน
พระบรมมหาราชวัง
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน
เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป

32

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ
ครั้งที่ 9

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

0

19 2-5 กรกฎาคม 2557

20 28-29 สิงหาคม 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

15 4 ธันวาคม 2557
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นายคมสันต์ คืนดี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เดินทางไปทัศนศึกษา

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

19 11 กุมภาพันธ์ 2558
20 25 มีนาคม 2558

21 31 มีนาคม 2558

22 12-19 เมษายน 2558

ประเทศญีป่ นุ

4

192
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นายวิฑูรย์ ไชยดี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 4 ธันวาคม 2557
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นายวิฑูรย์ ไชยดี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

17 18 มีนาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้ง ห้องประชุม ชั้น 8
ที่ 7 สาขาวาดภาพ ครั้งที่ 1/2558
อาคารกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้ง ห้องประชุม ชั้น 8
ที่ 7 สาขาตกแต่งผ้าไหมด้วยสี ครั้งที่ 1/2558
อาคารกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ห้องประชุมอาคาร
ประจาเดือนมีนาคม 2558
หอสมุดและนิทรรศการ

8

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ
ครั้งที่ 7

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
กรุงเทพฯ จัดโดยกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

24

18 18 มีนาคม 2558

19 25 มีนาคม 2558

20 31 มีนาคม 2558

21 21-23 มกราคม 2558

4

8

4
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นางสาวทัศพร มหาจันทร์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่
พระที่นั่งอมรินทรวิ
นิจฉัยใน
พระบรมมหาราชวัง
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
4

1

4 พฤษภาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธฉี ัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

5
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
เข้าเฝูารับเสด็จฯ เนื่องในงานพระราชพิธบี าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
พุทธศักราช 2558
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

สบศ.ศาลายา

16

18 4 มีนาคม 2558
19 25 มีนาคม 2558

20 31 มีนาคม 2558

21 20-21 ธันวาคม 2557

4
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 4 ธันวาคม 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 17 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2557
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

วัดราชประดิษฐ์สถิต
มหาสีมาราม
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

12 31 ตุลาคม 2557

13 4 ธันวาคม 2557

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

14 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

15 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

16 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

17 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพคณาจารย์กลุ่มสาร
การเรียนรู้คณิตศาสตร์” ปีงบประมาณ 2557
เข้ารับการอบรม “สถิติและโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจยั ในชั้น
เรียนเพือ่ เลื่อนวิทยฐานะ” รุ่นที่ 3

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จภ.109
สาขาวิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

16

18 20-21 กันยายน 2557
20 5-7 มีนาคม 2558

24
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่
พระที่นั่งอมรินทรวิ
นิจฉัยใน
พระบรมมหาราชวัง
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
4

1

4 พฤษภาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธฉี ัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

1 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลางานวันสถาปนาโรงเรียนพรตพิทยพยัต

2

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

ลานอนุสาวรียห์ ลวง
พรตพิทยพยัตและท่าน
เลี่ยม โรงเรียน
พรตพิทยพยัต
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

5

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

15 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าเฝูารับเสด็จฯ งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

พระบรมราชานุสาวรีย์
ที่ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ วัดราช
นัดดาราม
กรุงเทพมหานคร

4

21 20-21 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านบรรณารักษ์

สบศ.ศาลายา

16

22 28-29 กรกฎาคม 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการเรียนการสอนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องประชุม 1 อาคาร
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

16

23 5-14 ธันวาคม 2557

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

240

20 31 มีนาคม 2558

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

14 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

16 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

17 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

1

12 พฤษภาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศล
วิสาขบูชา พุทธศักราช 2557

พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

15 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 10 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธี
วางพานประดับพุม่ ดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

17 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

19 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

20 11 กุมภาพันธ์ 2558
21 25 มีนาคม 2558

22 31 มีนาคม 2558

23 26-27 มิถุนายน 2557

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
บริเวณหน้าอาคาร
รัฐสภา

จานวน
ชัว่ โมง
3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
อาคารหอประชุมเล็ก
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
(อาคารพลศึกษา)
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุ โรงละครวังหน้า สบศ.
ริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

4

4

4

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 1 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระอนุสาวรียส์ มเด็จ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ประจาปี 2557
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ (หน้าศาลาว่า
การกระทรวงมหาดไทย)

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

1 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลางานวันสถาปนาโรงเรียนพรตพิทยพยัต

2

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

ลานอนุสาวรียห์ ลวง
พรตพิทยพยัตและท่าน
เลี่ยม โรงเรียน
พรตพิทยพยัต
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

15 3 ธันวาคม 2557
16 4 ธันวาคม 2557

ชือ่ กิจกรรม
เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

สถานที่
โรงละครแห่งชาติ

จานวน
ชัว่ โมง
3

17 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

19 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

สบศ.ศาลายา

16

สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

240

20 11 กุมภาพันธ์ 2558
21 25 มีนาคม 2558

22 31 มีนาคม 2558

23 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

24 20-21 ธันวาคม 2557
25 5-14 ธันวาคม 2557

3
4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 4 ธันวาคม 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 6 มีนาคม 2558

เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการพิจารณาหนังสือ ห้องศูนย์ประกัน
เรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล คุณภาพการศึกษา
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป

3

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

สบศ.ศาลายา

16

21 4-15 เมษายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
เดินทางไปทัศนศึกษา

สาธารณรัฐตุรกี

288

22 5-14 ธันวาคม 2557

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

240

20 20-21 ธันวาคม 2557

176

นายจรัญ หนองบัว

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

1

19 พฤษภาคม 2557

2

5 มิถุนายน 2557

3

5 มิถุนายน 2557

4

6 มิถุนายน 2557

5

9 มิถุนายน 2557

6

10 มิถุนายน 2557

7

12 มิถุนายน 2557

8

24 มิถุนายน 2557

9

26 มิถุนายน 2557

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

เข้าร่วมประชุมสัมมนาการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน โรงละครวังหน้า สบศ.
ศิลป์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วังหน้า
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงาน ห้องประชุม 2 อาคาร
ช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)
อานวยการ
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงรั้วด้านหน้า
ริมทางรถไฟ พร้อมท้างเท้า
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

2

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ ติดตาม และแนะนาการดาเนินการ
วิจยั และงานสร้างสรรค์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุม 3 ชั้น 2
อาคารอานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

14 8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

15 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

16 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

10 18 กรกฎาคม 2557
11 28 กรกฎาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

จานวน
ชัว่ โมง
3

3
8

4

3
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นายจรัญ หนองบัว

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

17 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

18 18 กันยายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
0
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

0

20 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

21 3 ตุลาคม 2557

เป็นคณะกรรมการตรวจโครงการศิลปนิพนธ์

22 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
คณะศิลปวิจติ ร สบศ.
(ศาลายา)
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

23 23 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะ

3

24 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

พระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวัง
ดุสิต (ลานพระบรม
รูปทรงม้า)
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

25 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

26 12 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานพัสดุ, เรื่องการจัดทาคาขอ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

27 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

28 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

29 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

30 4 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

4

31 9 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมเพือ่ เสนอชื่อเป็นกรรมการสภาสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษา

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องรองผู้อานวยการ
วิทยาลัย ฝุายบริหาร

19 26 กันยายน 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
3

3

8
4

4

4

4

2

178

นายจรัญ หนองบัว

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
8

32 5 มีนาคม 2558

เป็นคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

คณะศิลปวิจติ ร

33 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

34 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

35 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2558-2562 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม ชั้น 5
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

8

36 31 มีนาคม 2558

37 20-21 สิงหาคม 2557

38 25-27 มีนาคม 2558

39 29 พฤศจิกายน 2557
4 ธันวาคม 2557

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา เพือ่ ให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานเทคนิคพิเศษเฉพาะทาง

อาคารเครื่องเคลือบดิน
เผา วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ ART AND DESIGN WORKSHOP 2015 KMUTNB หอประชุมเบญจรัตน์
ระดับชาติ
อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

16

เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพสถานประกอบการเครื่อง
เคลือบดินเผาทางภาคเหนือ ในระดับ ศ.ปวส.วิชาเอก และวิชาโท

144

จังหวัดเชียงราย จังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัด
ลาปาง

24

179

นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

4

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

11 กรกฎาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พุทธศักราช 2557

3

7

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

พระอุโบสถ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ใน
พระบรมมหาราชวัง
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

11 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

3

13 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

14 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

15 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

10 8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

8

3

3
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4

16 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

19 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

20 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

21 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

22 4 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

4

23 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

24 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

25 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมประชุมโครงการนิทรรศการเชิดชูครูศิลปินทัศนศิลป์ (ครูเฟือ้
หริพิทักษ์)

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 5 ตึก
อานวยการ สบศ.วังหน้า

8

26 8 เมษายน 2558

27 26-27 มิถุนายน 2557
28 31 กรกฎาคม 2557
2 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุ โรงละครวังหน้า สบศ.
ริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
โครงการจัดทาร่างมาตรฐานคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์
บุหงาส่าหรี รีสอร์ท
อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

3
4

4

16
24
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5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

19 มิถุนายน 2557

เป็นประธานประกอบพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

ณ วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 มิถุนายน 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา ห้องประชุม
มาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และประทานแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ชนะการประกวด

4

6

3 กรกฎาคม 2557

เป็นประธานประกอบพิธแี ละผู้ช่วยประกอบพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

คณะศิลปวิจติ ร

8

7

17 กรกฎาคม 2557

เป็นประธานประกอบพิธพี ิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี

8

8

24 กรกฎาคม 2557

เป็นผู้ประกอบพิธไี หว้ครูศิลปะ

8

9

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ศาลาผกาภิรมย์
โรงเรียนจิตรลดา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

10 30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

11 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

12 8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

15 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

3
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8

16 2 ตุลาคม 2557

เป็นผู้ประกอบพิธไี หว้ครูศิลปกรรม

ห้อง 58-109 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

17 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

20 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

21 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

22 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

23 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าเฝูารับเสด็จฯ งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

พระบรมราชานุสาวรีย์
ที่ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ วัดราช
นัดดาราม
กรุงเทพมหานคร

4

25 8 เมษายน 2558

เข้าร่วมประชุมโครงการนิทรรศการเชิดชูครูศิลปินทัศนศิลป์ (ครูเฟือ้
หริพิทักษ์)

ห้องประชุม 5 ตึก
อานวยการ สบศ.วังหน้า

8

26 26-27 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุ โรงละครวังหน้า สบศ.
ริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
เป็นกรรมการตัดสินผลงานศิลปกรรมการประกวดศิลปกรรมและเยาวชน
หอศิลป์วงั หน้า สบศ.
แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ด้านจิตรกรรมไทย

24 31 มีนาคม 2558

27 3-4 พฤษภาคม 2557

4

16
16

183

นายสุวิทย์ แพงไพรี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 4 ธันวาคม 2557

184

นายสุวิทย์ แพงไพรี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

185

นายสนั่น รัตนะ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

1

26 พฤษภาคม 2557

เป็นคณะกรรมการคัดเลือก “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” ประจาปี 2557

2

3 มิถุนายน 2557

ร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 11/2557

3

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

4

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

5

19 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 12/2557

6

20 มิถุนายน 2557

7

สถานที่
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จานวน
ชัว่ โมง
8

8

5

8

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” ประจาปี 2557 ห้องประชุม ชั้น 3
(ห้องรับรอง) ศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหารชน)

8

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

30 มิถุนายน 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา ห้องประชุม
มาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และประทานแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ชนะการประกวด

4

9

1 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่
12/2557

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
สถาบันนวัตกรรมและ
การค้าเสรี อาคาร 3
ชั้น 5 มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต วิทยาเขต
พัฒนาการ

8

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา

4

10 7 กรกฎาคม 2557

ตัดสินผลงานโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย (Chohoey
Mascot Contest)

11 17 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 13/2557

8

8

186

นายสนั่น รัตนะ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

12 28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

13 30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

14 5 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 15/2557

8

15 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

16 8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

17 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 21 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 16/2557

4

19 27 สิงหาคม 2557

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธเี ปิดหอศิลปาชีพและหอเกียรติยศ

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
อาคารศาลาพระมิ่ง
มงคล ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การ
มหาชน)

20 2 กันยายน 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 17/2557

4

4

4

21 4 กันยายน 2557

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
ช่วยจัดเครื่องบูชาประกอบพิธพี ราหมณ์ในพิธไี หว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

22 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

23 18 กันยายน 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 18/2557

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา

4

4

187

นายสนั่น รัตนะ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

24 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

25 7 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 19/2557

26 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

27 16 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 20/2557

28 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

29 4 พฤศจิกายน 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 21/2557

จานวน
ชัว่ โมง
3

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

0

30 1 ธันวาคม 2557

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระอนุสาวรียส์ มเด็จ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ประจาปี 2557
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ (หน้าศาลาว่า
การกระทรวงมหาดไทย)

31 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

32 18 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 24/2557

33 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

34 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

4

4

3

4

4
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นายสนั่น รัตนะ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

35 6 มกราคม 2558

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2558

36 15 มกราคม 2558

เข้าร่วมประชุมสานักศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2558

37 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

38 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ครู เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายกระบวน
วิชา THS 6600 ศิลปกรรมไทย ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาไทศึกษา

39 20 ธันวาคม 2557-26
เมษายน 2558

สถานที่
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปุา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)
อาคาร HOB ชั้น 4
ห้อง 2411
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

จานวน
ชัว่ โมง
4

4

4

4

1 ภาค
เรียน
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นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 4 ธันวาคม 2557
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นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4
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นางอารยา กองสุวรรณ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล www.ginconference.com เรื่องระบบ ห้องประชุม ชั้น 5
การลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศล
พระอุโบสถวัดพระศรี
วิสาขบูชา พุทธศักราช 2557
รัตนศาสดาราม

จานวน
ชัว่ โมง
7

1

2 พฤษภาคม 2557

2

12 พฤษภาคม 2557

3

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

4

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 23 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวัง
ดุสิต (ลานพระบรม
รูปทรงม้า)

3

4
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นางอารยา กองสุวรรณ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

17 15 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการ “นิคมอุตสาหกรรม
ส่งความสุข ให้ชุมชน”

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
บริเวณอาคาร
สานักงานนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง

18 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

20 20 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต”
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคาร 7 วิทยาลัยนาฏ
ศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

21 25 มีนาคม 2558

22 31 มีนาคม 2558

2

4
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นายเดชา สายสมบูรณ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

4

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

3

12 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

13 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

14 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

15 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

4

194

นายเดชา สายสมบูรณ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

16 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

18 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
โรงละครแห่งชาติ

3

19 4 ธันวาคม 2557

3

20 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

21 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

22 4 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

4

23 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

24 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

25 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

4

4
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นางอรนุช อารีย์พงศา

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

15 4 ธันวาคม 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายวิชาการ (ฝึกงาน/ฝึกสอน/สหกิจศึกษา)
และการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน ผู้บริหาร ครูพเี่ ลี้ยง และอาจารย์นิเทศ
ในการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในสถานศึกษา

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุมคุณหญิง
วนิดา ธูปะเตมีย์ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

8

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

19 11 กุมภาพันธ์ 2558
20 25 มีนาคม 2558

21 31 มีนาคม 2558

22 7 เมษายน 2558

23 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

จานวน
ชัว่ โมง
ณ คณะศิลปวิจติ ร สบศ.
8
สถานที่

1

16 พฤษภาคม 2557

เป็นกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

9 มิถุนายน 2557

เฝูารับเสด็จฯ งานพระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวัน พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ
ฉัย ใน
ดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร พระบรมมหาราชวัง
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

4

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

15 5 พฤศจิกายน 2557

เป็นกรรมการในการสอบเสนอหัวข้อ

16 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

คณะศิลปวิจติ ร สบศ.
(ศาลายา)
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 25 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธที าบุญเลี้ยงพระและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2558 คณะศิลปวิจติ ร

4

19 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

20 20 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบเพือ่ นาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน หลักสูตรผู้ใช้งานเว็บไซต์ (User)

8

21 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

22 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน
เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป

32

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุ
ริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
นานักศึกษา จานวน 12 คน เข้าร่วมโครงการกาแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558

โรงละครวังหน้า สบศ.

16

พืน้ ที่โครงการสวน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลย
เดช (สานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เดิม)
ต่อเนื่องไปยังอาคาร ก
บริเวณสี่แยกคอกวัว

16

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ
ครั้งที่ 9

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

0

23 2-5 กรกฎาคม 2557

24 26-27 มิถุนายน 2557
25 28-29 มีนาคม 2558

26 28-29 สิงหาคม 2557

8
3
4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

27 31 กรกฎาคม 2557
2 สิงหาคม 2557

โครงการจัดทาร่างมาตรฐานคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์

28 3-4 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนการ
สอนและด้านการวิจยั ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด้านการเรียนการ
สอน)

29 ทุกวันพฤหัสบดี

เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาโครงงานจิตรกรรม ประจาปีการศึกษา 1/2557 อาคารคณะศิลปวิจติ ร
สบศ.ศาลายา
เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา
คณะศิลปวิจติ ร สบศ.
104-2207 โครงงานจิตรกรรม
(ศาลายา)

30 ภาคเรียนที่ 2/2557
(ทุกวันพฤหัสบดี)

บุหงาส่าหรี รีสอร์ท
อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

จานวน
ชัว่ โมง
24

16

1 ภาค
เรียน
1 ภาค
เรียน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

2

5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

3

6 มิถุนายน 2557

4

9 มิถุนายน 2557

5

10 มิถุนายน 2557

6

12 มิถุนายน 2557

7

24 มิถุนายน 2557

8

26 มิถุนายน 2557

9

28 กรกฎาคม 2557

สถานที่
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
5

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงาน ห้องประชุม 2 อาคาร
ช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)
อานวยการ
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือคณะกรรมการตรวจการจ้างงานปรับปรุงรั้วด้านหน้า
ริมทางรถไฟ พร้อมท้างเท้า
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

2

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

11 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

12 8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 13 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมร่วมสมัย

4

14 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุมคณะศิลป
วิจติ ร ชั้น 2
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

15 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

3

16 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3
8

4

4

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

17 18 กันยายน 2557

18 26 กันยายน 2557

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
0
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

19 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

20 1 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธวี างพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

21 8 ตุลาคม 2557

จานวน
ชัว่ โมง
0

3

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ลานอุทยานพระจอม
เกล้า
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

4

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

22 23 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะ

3

23 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

พระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวัง
ดุสิต (ลานพระบรม
รูปทรงม้า)
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

24 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

25 12 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานพัสดุ, เรื่องการจัดทาคาขอ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

26 28 พฤศจิกายน 2557

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ห้องประชุม ชั้น 3
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว “5 ธันวามหาราช”
สานักงานเขต
ลาดกระบัง
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ห้องศูนย์ประกัน
2557 ระดับหลักสูตร (ผ่านระบบ VDO Conference)
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

4

เข้าร่วมประชุมเพือ่ เตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ห้องประชุมสานักงาน
(V-NET) ปีการศึกษา 2557
อธิการบดี

4

27 4 ธันวาคม 2557
28 11 ธันวาคม 2557

29 12 ธันวาคม 2557

3

4

4

3
3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

30 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

31 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

32 4 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

จานวน
ชัว่ โมง
4

4

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบเพือ่ นาองค์ความรู้ด้าน
ห้องประชุม 1 ชั้น 5
ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน หลักสูตรผู้ใช้งานเว็บไซต์ (User)
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการพิจารณาหนังสือ ห้องศูนย์ประกัน
เรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล คุณภาพการศึกษา
จนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
วิทยาลัยช่างศิลป

4

35 17 มีนาคม 2558

เข้าร่วมประชุมจัดตารางสอน

ห้องประชุม 1 อาคาร
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

4

36 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

37 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

38 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 (ระดับอุดมศึกษา)
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

โรงละครวังหน้า สบศ.

8

ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

33 20 กุมภาพันธ์ 2558

34 6 มีนาคม 2558

39 23 เมษายน 2558
40 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

41 20-22 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โรงละครวังหน้า สบศ.
กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอผลการจัดการความรู้
วังหน้า

8

3

24
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

42 24-25 กรกฎาคม 2557

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี AR บนมือ ห้องปฏิบัติการ
ถือและแท็ปเล็ต
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ค.326 อาคารจอมไตร
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

43 31 กรกฎาคม 2557
2 สิงหาคม 2557

โครงการจัดทาร่างมาตรฐานคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์

บุหงาส่าหรี รีสอร์ท
อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา

จานวน
ชัว่ โมง
16

24
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

4

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5

20 มิถุนายน 2557

4

6

23 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
ห้องประชุม
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปกรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และประทานแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ชนะการ
ประกวด
เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ห้องประชุม 5 อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

7

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

11 8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

12 13 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมร่วมสมัย

4

13 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุมคณะศิลป
วิจติ ร ชั้น 2
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

14 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

3

15 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

0

4

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

16 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

17 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

18 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

19 31 ตุลาคม 2557

จานวน
ชัว่ โมง
3

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

20 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

21 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

22 10 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธี
วางพานประดับพุม่ ดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
บริเวณหน้าอาคาร
รัฐสภา

23 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

24 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

25 4 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

4

26 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

27 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

28 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 (ระดับอุดมศึกษา)

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

โรงละครวังหน้า สบศ.

8

29 23 เมษายน 2558

4

3
4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

11 กรกฎาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พุทธศักราช 2557

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

พระอุโบสถ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ใน
พระบรมมหาราชวัง
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ณ เมือง Jorhat,
Assam สาธารณรัฐ
อินเดีย
ห้อง บค.413 คณะ
โบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ

144

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
19 17-22 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าร่วมสัมมนา และเป็นผู้
ประสานงานนาศิลปวัฒนธรรมไปร่วมแสงในงาน “Assam International
Trade and Industrial Fair 2015”
20 3, 5, 10, 12, 17 มิถุนายน เข้าร่วมโครงการภาษาอาเซียน (โครงการอบรมภาษาบาฮาซามลายู สาหรับ
2557
บุคคลทั่วไป)

40
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 18 กันยายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
0
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาการประเมินผลการเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

0

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 26 กันยายน 2557

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 12 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานพัสดุ, เรื่องการจัดทาคาขอ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

16 13 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ, หัวหน้าภาควิชาทุกภาค และหัวหน้างาน
ทะเบียนและวัดผล เพือ่ ปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงผลการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ

4

โรงละครแห่งชาติ

3
3

17 3 ธันวาคม 2557
18 4 ธันวาคม 2557
19 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

20 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

21 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชุม
รองผู้อานวยการวิทยาลัย, หัวหน้าภาค และหัวหน้างานธุรการ
เพือ่ ปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

8

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โรงละครวังหน้า สบศ.
กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอผลการจัดการความรู้
วังหน้า
อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการเรียนการสอนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องประชุม 1 อาคาร
สานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

24

22 11 กุมภาพันธ์ 2558
23 25 มีนาคม 2558

24 31 มีนาคม 2558

25 10 เมษายน 2558

26 20-22 พฤษภาคม 2557
27 28-29 กรกฎาคม 2557

4

4

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

จานวน
ชัว่ โมง
ณ คณะศิลปวิจติ ร สบศ.
8
สถานที่

1

16 พฤษภาคม 2557

เป็นกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

9 มิถุนายน 2557

เฝูารับเสด็จฯ งานพระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวัน พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ
ฉัย ใน
ดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร พระบรมมหาราชวัง
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

4

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

211

นายวชิระ ก้อนทอง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

15 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 1 และ 2
อาคารอานวยการ ชั้น
2 สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

16

20 15-16 มกราคม 2558

4

21 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

22 23-27 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมกิจกรรม Art Camp ประจาปี 2557 ณ จังหวัดระนอง จัดโดย กองทุน ระนอง
ส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธริ ัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติรสูลา
นนท์”
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน พิพิธภัณฑสถาน
เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม แห่งชาติ หอศิลป
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

120

24 28-29 มีนาคม 2558

นานักศึกษา จานวน 12 คน เข้าร่วมโครงการกาแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติ
พืน้ ที่โครงการสวน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ เฉลิมพระเกียรติ
5 รอบ 2 เมษายน 2558
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลย
เดช (สานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เดิม)
ต่อเนื่องไปยังอาคาร ก
บริเวณสี่แยกคอกวัว

16

25 ทุกวันจันทร์

เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาวาดเส้น 3 ประจาปีการศึกษา 1/2557

23 2-5 กรกฎาคม 2557

อาคารคณะศิลปวิจติ ร
สบศ.ศาลายา

16

32

1 ภาค
เรียน
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นางอัธยา สัจสวัสดิ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

14 10 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธี
วางพานประดับพุม่ ดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
บริเวณหน้าอาคาร
รัฐสภา

4

213

นางอัธยา สัจสวัสดิ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

สบศ.ศาลายา

16

เดินทางไปทัศนศึกษา

ประเทศญีป่ นุ

120

18 25 มีนาคม 2558

19 31 มีนาคม 2558

20 20-21 ธันวาคม 2557

21 31 มีนาคม 2558
4 เมษายน 2558

4

214

นางประภา กล่อมมานพ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 4 ธันวาคม 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 16 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ปี
การศึกษา 2557 (ผ่านระบบ Video Conference)
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องศูนย์ประกันคุณภาพ

4

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม ชั้น 5
ตึกสานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16

18 25 มีนาคม 2558

19 31 มีนาคม 2558

20 26-27 มกราคม 2558
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

1

3 มิถุนายน 2557

2

5 มิถุนายน 2557

3

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

ร่วมพิธที าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (ท่านเจ้าคุณทหาร)
หลวงพรตพิทยพยัต และท่านเลี่ยมพรตพิทยพยัต
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

ณ วัดประยุรวงศาวาส
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

217

นายขจิตร์ สังข์ผาด

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 10 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธี
วางพานประดับพุม่ ดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

บริเวณหน้าอาคาร
รัฐสภา

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9 มิถุนายน 2557

เฝูารับเสด็จฯ งานพระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวัน พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ
ฉัย ใน
ดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร พระบรมมหาราชวัง
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธสี งกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม (หอพระนาก)

4

19 15 เมษายน 2558
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

1

30 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
หน้าอาคารรัฐสภา

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

4

4

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

5

12 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

6

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

7

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

11 8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

12 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

3

14 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

3

221

นายบดินทร์ สิงหเสนี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

15 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

16 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

17 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

18 31 ตุลาคม 2557

จานวน
ชัว่ โมง
3

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

20 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

21 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

22 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

23 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด ห้องประชุม 2 อาคาร
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป อานวยการ
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา ห้องประชุม 1 อาคาร
รายการหนังสือ ตาราเรียน
อานวยการ
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ห้องประชุมอาคาร
ประจาเดือนมีนาคม 2558
หอสมุดและนิทรรศการ

3

27 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

28 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธสี งกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม (หอพระนาก)

4

24 4 กุมภาพันธ์ 2558

25 11 กุมภาพันธ์ 2558
26 25 มีนาคม 2558

29 15 เมษายน 2558

4

3
4

4

3
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

30 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

ชือ่ กิจกรรม
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการจัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและยกร่างพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม

สถานที่
ห้องประชุม อาคาร
อานวยการ สบศ.วังหน้า

จานวน
ชัว่ โมง
16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9 มิถุนายน 2557

เฝูารับเสด็จฯ งานพระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวัน พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ
ฉัย ใน
ดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร พระบรมมหาราชวัง
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

8
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นายจรัญ แซ่ตั้ง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
2

1

27 พฤษภาคม 2557

2

30 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังงานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ห้องประชุม ชั้น 3
เขตลาดกระบัง
สานักงานเขต
ลาดกระบัง
เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
หน้าอาคารรัฐสภา

3

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

4

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 2 กันยายน 2557

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย

โรงแรมทีเคพาเลซ โฮ
เทล แอนด์ คอนเวนชั่น
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

3

12 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

13 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

14 3 ตุลาคม 2557

เป็นคณะกรรมการตรวจโครงการศิลปนิพนธ์

8

คณะศิลปวิจติ ร สบศ.
(ศาลายา)

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

17 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

18 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

19 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

20 5 มีนาคม 2558

เป็นคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

คณะศิลปวิจติ ร

8

21 11 มีนาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ห้องประชุม ชั้น 4
เขตลาดกระบัง
สานักงานเขต
ลาดกระบัง
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ห้องประชุมอาคาร
ประจาเดือนมีนาคม 2558
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรด้านการปูองกันเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
เพศศึกษาในสถานศึกษา

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

โรงแรมชาลีน่า จัดโดย
สมาคมฟูาสีรุ้งแห่ง
ประเทศไทย

16

22 25 มีนาคม 2558

23 31 มีนาคม 2558

24 8-9 กรกฎาคม 2557

4

4
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นายสมศักดิ์ สังคะวัง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 17 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2557
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

วัดราชประดิษฐ์สถิต
มหาสีมาราม
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 31 ตุลาคม 2557

15 4 ธันวาคม 2557

4
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นายสมศักดิ์ สังคะวัง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

19 11 กุมภาพันธ์ 2558
20 25 มีนาคม 2558

21 31 มีนาคม 2558

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 3 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจาปี 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

14 4 ธันวาคม 2557
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
สาธารณรัฐประชาชนจีน

16

21 20-23 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพคณาจารย์กลุ่มสาร
การเรียนรู้คณิตศาสตร์” ปีงบประมาณ 2557
เดินทางไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

22 5-14 ธันวาคม 2557

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

240

18 25 มีนาคม 2558

19 31 มีนาคม 2558

20 20-21 กันยายน 2557

4

96
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

1

2 พฤษภาคม 2557

2

5 มิถุนายน 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

24 มิถุนายน 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปทุกฝุาย และหัวหน้าหมวดศิลปะทุก
ท่าน เพือ่ ปรึกษาหารือโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจาปี 2557
ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

25 กรกฎาคม 2557

ประชุมสัมมนาทางวิชาการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพือ่
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง “วิกฤตบัณฑิตไทย ความท้าทายโอกาสและ
แนวทางการพัฒนา”

8

7

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ณ หอประชุมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

11 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

13 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

14 3 ตุลาคม 2557

เป็นคณะกรรมการตรวจโครงการศิลปนิพนธ์

8

10 8 สิงหาคม 2557

ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล www.ginconference.com เรื่องระบบ ห้องประชุม ชั้น 5
การลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
7

คณะศิลปวิจติ ร สบศ.
(ศาลายา)

5

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 19 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายพานพุม่ และถวายราชสดุดีเพือ่ เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย”
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

18 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

19 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

20 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

21 27 มกราคม 2558

ประชุมหัวหน้าภาควิชาศิลปสากล หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย และหัวหน้าหมวด
วิชาทุกท่านในภาควิชาทั้ง 2 เพือ่ ให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหมวดวิชา เพือ่ พิจารณาดาเนินการจัดทา
รายการหนังสือ ตาราเรียน
เข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ปี
การศึกษา 2557 (ผ่านระบบ Video Conference)
เป็นคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

3

ห้องประชุม 1 อาคาร
อานวยการ
ห้องศูนย์ประกันคุณภาพ

3

คณะศิลปวิจติ ร

8

25 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

26 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา เพือ่ ให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานเทคนิคพิเศษเฉพาะทาง

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

17 31 ตุลาคม 2557

22 11 กุมภาพันธ์ 2558
23 16 กุมภาพันธ์ 2558
24 5 มีนาคม 2558

27 20-21 สิงหาคม 2557

28 25-27 มีนาคม 2558

อาคารเครื่องเคลือบดิน
เผา วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ ART AND DESIGN WORKSHOP 2015 KMUTNB หอประชุมเบญจรัตน์
ระดับชาติ
อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

4

4

4

16

24

233

นางสาวมัณทนีย์ นาพนัง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 19 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายพานพุม่ และถวายราชสดุดีเพือ่ เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย”
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

13 31 ตุลาคม 2557

14 4 ธันวาคม 2557

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
2

1

8 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference คณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ ห้องศูนย์ประกัน
ด้านการบริหารหนังสือราชการ
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

12 สิงหาคม 2557

ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในงานพระราชพิธศี ุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

11 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

13 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

15 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

17 29 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงาน ผ่านระบบ (VDO Conference)

18 5 มกราคม 2558

19 20 กุมภาพันธ์ 2558

20 25 มีนาคม 2558

21 31 มีนาคม 2558

22 10 เมษายน 2558

สถานที่
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จานวน
ชัว่ โมง
3
4

3

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต”
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคาร 7 วิทยาลัยนาฏ
ศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชุม
รองผู้อานวยการวิทยาลัย, หัวหน้าภาค และหัวหน้างานธุรการ
เพือ่ ปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

8

4

4
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สิบเอกธนาวุฒิ สุขสาราญ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
2

1

8 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference คณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ ห้องศูนย์ประกัน
ด้านการบริหารหนังสือราชการ
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

5

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 19 ตุลาคม 2557

เข้าร่วมพิธถี วายพานพุม่ และถวายราชสดุดีเพือ่ เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย”
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

14 31 ตุลาคม 2557

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

15 1 ธันวาคม 2557

เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระอนุสาวรียส์ มเด็จ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ประจาปี 2557
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ (หน้าศาลาว่า
การกระทรวงมหาดไทย)

16 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

17 22 ธันวาคม 2557

จานวน
ชัว่ โมง
3

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

19 20 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต”
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคาร 7 วิทยาลัยนาฏ
ศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้ารับการอบรมเรื่อง “สถิติและโปรแกรมสถิติเพือ่ การวิจยั ” รุ่นที่ 1

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จภ.109
สาขาวิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

24

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจยั เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2557” หัวข้อการอบรม “การเขียนรายงานผล
การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั : แนวปฏิบัติที่ดี ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข”

ณ ห้อง 301 และห้อง
308
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษามหาวชิรา
ลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต

16

20 25 มีนาคม 2558

21 31 มีนาคม 2558

22 2-4 เมษายน 2558

23 31 กรกฎาคม 2557 - 1
สิงหาคม 2557

4

4
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นางสาวสุนีย์ เข่งเจริญ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 22 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2557
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

วัดราชาธิวาสวิหาร

3

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

13 31 ตุลาคม 2557

14 4 ธันวาคม 2557
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นางสาวสุนีย์ เข่งเจริญ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

18 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เดินทางไปทัศนศึกษา

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

19 31 มีนาคม 2558
4 เมษายน 2558

ประเทศญีป่ นุ

120
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

14 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

16 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

17 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4
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นายเสน่ห์ หลวงสุนทร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

14 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

244

นายเสน่ห์ หลวงสุนทร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

16 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

17 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4
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นางสาวสมศรี ม่วงเทศ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่
ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
2

1

15 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference คณะอนุกรรมการจัดการองค์
ความรู้ด้านการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 12 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานพัสดุ, เรื่องการจัดทาคาขอ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5
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นางสาวสมศรี ม่วงเทศ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

15 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 16 มีนาคม 2558

เข้าประชุมอบรมสัมมนาโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
วิชากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เรื่อง
สัญญา หลักประกัน และการบริหารสัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

0

8

19 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

20 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิม่ สมรรถนะเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ” สาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16

21 12-13 มิถุนายน 2557

4
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นางสาวภมร คงทน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล www.ginconference.com เรื่องระบบ ห้องประชุม ชั้น 5
การลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
7

1

2 พฤษภาคม 2557

2

5 มิถุนายน 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 12 พฤศจิกายน 2557

ประชุมรองผู้อานวยการทุกฝุาย, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานพัสดุ, เรื่องการจัดทาคาขอ
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5
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นางสาวภมร คงทน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
3

15 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

16 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

18 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

19 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

4
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นางสาวอังคณา เอมแบน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

5 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557

4

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 มิถุนายน 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ

4

5

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

11 26 สิงหาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557

3

12 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

13 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

14 1 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

15 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

4
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นางสาวอังคณา เอมแบน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

16 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 31 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

4

18 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

19 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุม 2 อาคาร
อานวยการ
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

20 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

21 4 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

4

22 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

23 27 มีนาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

24 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

3
4

4
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นายวรกร ต้มกลั่น

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

1

15 พฤษภาคม 2557

เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference คณะอนุกรรมการจัดการองค์
ความรู้ด้านการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

2

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 22 ตุลาคม 2557

เข้าเฝูารับเสด็จฯ พระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พุทธศักราช 2557
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

วัดราชาธิวาสวิหาร

3

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 31 ตุลาคม 2557

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
2

5
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นายวรกร ต้มกลั่น

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

15 12-13 มิถุนายน 2557

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิม่ สมรรถนะเจ้าหน้าที่
ห้องประชุม 1 ชั้น 5
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ” สาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน สานักงานอธิการบดี
ศิลป์
สบศ.ศาลายา

จานวน
ชัว่ โมง
16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล www.ginconference.com เรื่องระบบ ห้องประชุม ชั้น 5
การลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
สานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557
หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จานวน
ชัว่ โมง
7

1

2 พฤษภาคม 2557

2

5 มิถุนายน 2557

3

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

4

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

10 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

12 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

14 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

5
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
4

15 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

4

17 20 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต”
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคาร 7 วิทยาลัยนาฏ
ศิลป
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

18 25 มีนาคม 2558

19 31 มีนาคม 2558

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง
5

1

5 มิถุนายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธไี หว้ครู ประจาปี 2557

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

9 มิถุนายน 2557

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปี พ.ศ.2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

3

26 มิถุนายน 2557

ประชุมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ห้องประชุม อาคาร
ปีการศึกษา 2556
หอสมุดและนิทรรศการ

3

4

28 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันแทนตาแหน่งที่วา่ งลง

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

5

30 กรกฎาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างรายเดือน ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

8 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2557

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

8 สิงหาคม 2557

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

18 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการคัดเลือกกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ครบวาระ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

9

12 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

หอศิลป์ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 26 กันยายน 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา หอประชุมอาคาร
เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ
อนุสรณ์ชา่ งศิลป 40 ปี

3

11 8 ตุลาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปดาเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ คัดเลือกเป็นกรรมการ
สภาวิชาการ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

12 31 ตุลาคม 2557

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ
ประจาเดือนตุลาคม 2557

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

13 4 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3

14 22 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหิ น้าที่
ลาดับที่

วันเดือนปี

ชือ่ กิจกรรม

15 5 มกราคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมกราคม 2558

16 9 กุมภาพันธ์ 2558

นานักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาขา
Animation ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา

สถานที่
ห้องประชุมหอสมุด
และนิทรรศการ

จานวน
ชัว่ โมง
4

ห้องนราธิป
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการปูองกันและปราบปราม ห้องประชุม ชั้น 2
การทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการ อาคาร 7 วิทยาลัยนาฏ
ไทยไร้ทุจริต”
ศิลป
เข้าประชุมอบรมสัมมนาโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
0
วิชากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เรื่อง
สัญญา หลักประกัน และการบริหารสัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

4

19 25 มีนาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจาเดือนมีนาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

20 31 มีนาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับ สานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริการตรวจ
สุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาคารหอประชุมเล็ก
(อาคารพลศึกษา)

4

17 20 กุมภาพันธ์ 2558

18 16 มีนาคม 2558

8

8

ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2552 - 2557
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ตารางแสดงจานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2552
ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้้าชั้น 75 คน ช =
ปวช.1
217
109
326
60, ญ = 15
ปวช.2
71
81
152
ปวช.3
82
73
155
ปวช.3 ซ้า้
65
48
113
รวม
435
311
746
ศ.ปวส.1
56
29
85
ศ.ปวส.2
14
9
23
ศ.ปวส.2 ซ้า้
14
3
17
รวม
84
41
125
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด
519
352
871
ตารางแสดงจานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5 ซ้า
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
ช่างรัก
0
1
1
0
0
0
1
0
1
ช่างปั้น
รวม
56 29 85 14
8
22 14
3
17
หมายเหตุ
*ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552
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ตารางแสดงจานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2553
ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้้าชั้น 41 คน ช =
ปวช.1
170
111
281
31 , ญ = 10
ปวช.2
90
76
166
ปวช.3
69
76
145
ปวช.3 ซ้า้
67
47
114
รวม
396
310
706
ศ.ปวส.1
50
32
82
ศ.ปวส.2
35
16
51
ศ.ปวส.2 ซ้า้
5
1
6
รวม
90
49
139
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด
486
359
845
ตารางแสดงจานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5 ซ้า
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
ช่างรัก
5
5
10 0
0
0
0
0
0
ช่างปั้น
รวม
50 32 82 35 16 51
5
1
6
หมายเหตุ
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
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ตารางแสดงจานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2554
ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้้าชั้น 27 คน ช =
ปวช.1
159
110
269
18 , ญ = 9
น.ร.ซ้้าชั้น 34 คน ช =
ปวช.2
88
81
169
19 , ญ = 15
ปวช.3
71
60
131
ปวช.3 ซ้า้
84
45
129
รวม
402
296
698
ศ.ปวส.1
47
38
85
ศ.ปวส.2
24
21
45
ศ.ปวส.2 ซ้า้
12
2
14
รวม
83
61
144
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด
485
357
842
ตารางแสดงจานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5 ซ้า
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
ช่างรัก
2
1
3
3
2
5
0
0
0
ช่างปั้น
รวม
47 38 85 24 21 45 12
2
14
หมายเหตุ
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554
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ตารางแสดงจานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2555
ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้้าชั้น 41 คน ช =
ปวช.1
156
118
274
27 , ญ = 13
น.ร.ซ้้าชั้น 15 คน ช =
ปวช.2
93
77
170
8,ญ=7
ปวช.3
69
62
131
ปวช.3 ซ้า้
63
28
91
รวม
381
285
666
ศ.ปวส.1
37
29
66
ศ.ปวส.2
33
24
57
ศ.ปวส.2 ซ้า้
7
3
10
รวม
77
56
133
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด
458
341
799
ตารางแสดงจานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5 ซ้า
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
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ตารางแสดงจานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2556
ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้้าชั้น 50 คน ช =
ศ.ปวช.1
178
107
285
37 , ญ = 13
น.ร.ซ้้าชั้น 16 คน ช =
ศ.ปวช.2
81
83
164
12 , ญ = 4
ศ.ปวช.3
75
65
140
ศ.ปวช.3 ซ้า้
57
35
92
รวม
391
290
681
ศ.ปวส.1
29
14
43
ศ.ปวส.2
25
16
41
ศ.ปวส.2 ซ้า้
14
7
21
รวม
68
37
105
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด
459
327
786
ตารางแสดงจานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 5 ซ้า
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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ตารางแสดงจานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2557
ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ชั้น
ศ.ปวช.1
ศ.ปวช.2
ศ.ปวช.3
ศ.ปวช.3 ซ้า้
รวม
ศ.ปวส.1
ศ.ปวส.2
ศ.ปวส.2 ซ้า้
รวม
รวม น.ร. - น.ศ.ทั้งหมด

ชาย
170
84
58
71
383
30
17
15
62
445

หญิง
80
70
71
35
256
14
8
7
29
285

รวม
250
154
129
106
639
44
25
22
91
730

หมายเหตุ
น.ร.ซ้้าชั้น 56 คน ช = 42 , ญ =
14

น.ร.ซ้้าชั้น 12 คน ช = 10 , ญ =
2

ตารางแสดงจานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
วิชาเอก
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ภาพพิมพ์
ศิลปะไทย
ออกแบบตกแต่ง
สถาปัตยกรรมไทย
เครื่องเคลือบดินเผา
ช่างสิปปหมู่
รวม
หมายเหตุ
*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557

ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
14
9
23 8
1
9
2
0
2
0
0
0
1
1
2
0
1
1
3
2
5
5
1
6
6
1
7
3
5
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
5
1
0
1
30 14 44 17
8
25

ชั้นปีที่ 5 ซ้า
ชาย หญิง รวม
4
2
6
0
0
0
4
2
6
2
0
2
5
3
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
7
22

รางวัลของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
ปีการศึกษา 2552 - 2556
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นักเรียน ได้รับทุนนริศรานุวัดติวงศ์
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นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดศิลปะไทย ลายรดน้า
จากรายการไทยท้าทาย Battle สถานีโทรทัศน์ช่อง Mono29

รายชื่อทุนการศึกษาที่มอบให้
นักเรียน – นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป ประจาปีการศึกษา
2557

268

รายชื่อทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน – นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
1. ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จ้านวน 3 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท
2. มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 11,000 บาท
3. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน นักศึกษาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จ้านวน 8 ทุน เป็นเงิน 53,500 บาท
4. ทุนเรียนดี “สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยช่างศิลป”
จ้านวน 5
5. ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยช่างศิลป
จ้านวน 2
6. ทุนสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา - ช่างศิลป
จ้านวน 2
7. ทุนชมรมครูอาวุโสศิลปศึกษา-ช่างศิลป
จ้านวน 1
8. ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน
จ้านวน 2
9. ทุน “กองทุนทัศนศิลป์ ชวน หลีกภัย”
จ้านวน 2
10. ทุนบริษัทกระจกไทยอาซาฮี จ้ากัด (มหาชน)
จ้านวน 2
11. ทุนอธิการบดีสถาบันบัณฑิพัฒนศิลป์
จ้านวน 1
12. ทุนรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิพัฒนศิลป์ (อาจาร์ยเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์)
จ้านวน 1
13. ทุนอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ภู่อารีย์
จ้านวน 1
14. ทุน “คุณพ่อส่งศักดิ์ สุวุฒโฑ”
จ้านวน 2
15. ทุนพลต้ารวจตรีสุรศักดิ์ สุทธารมณ์
จ้านวน 2
16. ทุนพลตรีหญิงอัญชลี ลิขิตวงศ์
จ้านวน 1
17. ทุนอาจารย์รัชนี กีรติไพบูลย์
จ้านวน 1
18. ทุนอาจารย์อัมพร บุณยเกียรติ
จ้านวน 1
19. ทุนคุณศิริมาส กุลางกูร
จ้านวน 2
20. ทุนคุณกนกวรรณ ศิริไพบูลย์
จ้านวน 1
21. ทุน “คุณแม่ลุน คืนดี”
จ้านวน 1
22. ทุนอาจารย์สาคร โสภา
จ้านวน 1
23. ทุนอาจารย์เรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์
จ้านวน 1
24. ทุนอาจารย์ทองใบ รุ่งเรือง
จ้านวน 1
25. ทุนอาจารย์ขจิตร์ สังข์ผาด
จ้านวน 1
26. ทุนอาจารย์กิติพนธ์ - อาจารย์อมรพรรณ สิริไวทยางกูร
จ้านวน 1
27. ทุนอาหารกลางวัน
จ้านวน 5

ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน

เป็นเงิน 10,000 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
เป็นเงิน 8,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท
เป็นเงิน 4,000 บาท

ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน

เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
เป็นเงิน 4,000 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
เป็นเงิน 9,800 บาท
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รวม 52 ทุน เป็นจานวนเงิน 243,300 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
รายชื่อทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน – นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
1. ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จ้านวน 3 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท
2. มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 11,000 บาท
3. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน นักศึกษาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จ้านวน 10 ทุน เป็นเงิน 71,000 บาท
4. ทุนชมรมครูอาวุโสศิลปศึกษา-ช่างศิลป
จ้านวน 6 ทุน เป็นเงิน 12,000 บาท
5. ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยช่างศิลป
จ้านวน 10 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท
6. ทุนสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา - ช่างศิลป
จ้านวน 8 ทุน เป็นเงิน 24,000 บาท
7. ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน
จ้านวน 2 ทุน เป็นเงิน 8,000 บาท
8. ทุนรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิพัฒนศิลป์ (อาจาร์ยเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์)
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
9. ทุนพันโทนภดล สุวรรณสมบัติ
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 4,000 บาท
10. ทุนอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ภู่อารีย์
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 9,000 บาท
11. ทุนอาจารย์อัมพร บุณยเกียรติ
จ้านวน 2 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
12. ทุนอาจารย์รัชนี กีรติไพบูลย์
จ้านวน 2 ทุน เป็นเงิน 8,000 บาท
13. ทุน “คุณแม่ลุน คืนดี”
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
14. ทุนคุณกนกวรรณ ศิริไพบูลย์
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท
15. ทุนคุณคณิต – คุณวนิดา กิตติโกวิท
จ้านวน 2 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท
16. ทุน “ครอบครัวกริฟฟิน”
จ้านวน 3 ทุน เป็นเงิน 7,500 บาท
17. ทุน “ร้านทวีทรัพย์”
จ้านวน 4 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท
18. ทุนสุชัย งามจิตต์เอื้อ คุณกิตติศักดิ์ จุลส้ารวจ และคุณสุรพล ทิพย์เสนา
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 4,000 บาท
19. ทุนคุณพฤทธิพงศ์ อภิลักโตยานันท์
.
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 4,000 บาท
20 ทุนอาจารย์สุวัฒนา พรหมศิริ
จ้านวน 2 ทุน เป็นเงิน 6,000 บาท
21. ทุนอาจารย์ทองใบ รุ่งเรือง
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 6,000 บาท
22. ทุนอาหารกลางวัน
จ้านวน 1 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท
23. ทุนโครงการประกวดภาพ : อุปมาค้าสอนของพระพุทธเจ้า โดย คุณพฤทธิพงศ์ อภิลักโตยานันท์
จ้านวน 21 ทุน เป็นเงิน 84,000 บาท
รวม 85 ทุน เป็นจานวนเงิน 366,500 บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สรุปการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2557

สรุปการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม
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ประจาปีการศึกษา 2557
กาหนด

ลาดับ
ที่

คาสั่งที่

1

64/2557

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ศ.ปวช.ปีที่ 1 และนักศึกษา
ระดับ ศ.ปวส.ปีที่ 1 ประจ้าปีการศึกษา 2557

15 พฤษภาคม 2557

2

65/2557

โครงการฝึกอบรมศิลปะส้าหรับบุคคลภายนอก ประจ้าปี 2557

17 พฤษภาคม – 26
กรกฎาคม 2557

3

75/2557

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

2-3 พฤษภาคม 2557

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ

ระดับ ศ.ปวช. ปีที่ 3 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก
4

89/2557

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

21 พฤษภาคม 2557

ระดับ ศ.ปวช. ปีที่ 1 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร (กลุ่มที่ 1)
5

89/2557

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

22 พฤษภาคม 2557

ระดับ ศ.ปวช. ปีที่ 1 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร (กลุ่มที่ 2)
6

89/2557

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

23 พฤษภาคม 2557

ระดับ ศ.ปวช. ปีที่ 2 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร (กลุ่มที่ 3)
7

92/2557

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ้าปีการศึกษา 2557

5 มิถุนายน 2557

8

96/2557

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมการอบรมวิชาชีพครูขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2557

9 มิถุนายน 2557

9

105/2557

โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิปปหมู่

6 กรกฎาคม - 28
ธันวาคม 2557
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ลาดับ
ที่

คาสั่งที่

โครงการ / กิจกรรม

กาหนด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ

(สาขาช่างศิลป์ไทย) ณ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
10

108/2557 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาช่างสิปปหมู่

20 มิถุนายน 2557

11

112/2557 โครงการพัฒนาการแสดงด้านทัศนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป

30 มิถุนายน 2557

ประจ้าปี 2557
12

116/2557 โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจ้าปี
2557 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

13

120/2557

25 กรกฎาคม -12
สิงหาคม 2557

โครงการพัฒนาการศึกษาศิลปกรรมไทย นักเรียน นักศึกษา ระดับ 4 – 6 สิงหาคม 2557
ศ.ปวช. ปีที่ 3 และ ระดับ ศ.ปวส. ปีที่ 1 และ 2 วิชาเอก
ศิลปะไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดมหาสารคาม

14

123/2557 โครงการอบรมวิชาชีพศิลปกรรมเพื่อชุมชน การท้าบาติกมัดเพ้นท์

4 สิงหาคม 2557

15

124/2557

2 สิงหาคม 2557

โครงการประกวดศิลปกรรมชุมชนลาดกระบัง “ตลาดริมน้้า
หัวตะเข้”

16

128/2557 คณะอนุกรรมการ ร่วมด้าเนินการท้าฉากประกอบการแสดงละคร

27 กรกฎาคม 2557

เรื่องสามัคคีเภท
17

129/2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

8 สิงหาคม 2557

18

134/2557 โครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

18 สิงหาคม 2557

19

140/2557 กิจกรรม “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจ้าปี 2557

12 กันยายน 2557

20

147/2557 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต

26 กันยายน 2557

21

178/2557 คณะกรรมการร่วมด้าเนินงานจัดท้าภาพประกอบฉากเวทีการ
แสดง เนื่องในงานสโมสรสันนิบาต

30 พฤศจิกายน 2557

22

179/2557 โครงการศูนย์การเรียนรู้งานลายรดน้้า

เริ่ม 13 พฤศจิกายน
2557

273

ลาดับ
ที่

คาสั่งที่

23

180/2557

24

186/2557 โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กาหนด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
4 ธันวาคม 2557
2 ธันวาคม 2557

ณ อาคารสวัสดิ์ผลโภค
25

187/2557 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทัศนศิลป์

15 ธันวาคม 2557

26

188/2557 โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

18 ธันวาคม 2557

ณ หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
27

188/2557 โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

17 ธันวาคม 2557

ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง
28

194/2557 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและเขียนภาพโบราณสถาน
(Landscape) ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

21-24 มกราคม 2558

ปี 1 ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดนครราชสีมา ประจ้าปี 2557
29

196/2557

กิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด-เอดส์

12 มกราคม 2558

ประจ้าปีการศึกษา 2557
30

197/2557 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2558

10 มกราคม 2558

31

2/2558

โครงการตลาดนัดศิลปะส่งความสุข ปีใหม่ 2558

12 มกราคม 2558

32

4/2558

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานในโครงการฝึกอบรมสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ณ อุทยาน
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

7 กุมภาพันธ์ 2558

33

11/2558

การจัดกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่12 26 มกราคม 2558
รักษาพระองค์ ได้มอบหมายให้ทหารในพื้นที่ จัดบรรยาย เรื่อง
ประวัติศาสตร์ ณ หอประชุมเล็ก วิทยาลัยช่างศิลป
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ลาดับ
ที่

คาสั่งที่

34

25/2558

โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน

กาหนด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
2 - 15 มีนาคม 2558

นายทาคุมิ อะเซจิ หัวข้อ "ความสัมพันธ์" ณ หอศิลป์วังหน้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
35

26/2558

โครงการจัดน้านักศึกษาไปเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานศึกษาของ
นักศึกษาระดับ ศ.ปวส. ปีที่ 1-2 สาขาวิชาเอก-โท จิตรกรรม

8 - 16 มีนาคม 2558

ณ อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และ อ้าเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
36

33/2558

โครงการจัดกิจกรรมศิลปะในงานตลาดนัดศิลปะ "ชมศิลป์ ชิม
ขนม" ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท้าเนียบรัฐบาล

13-15 มีนาคม และ 2729 มีนาคม 2558

37

34/2558

โครงการจัดนิทรรศการทิวทัศน์ทางทะเล และกิจกรรมศิลปะ
ร่วมกับ ส้านักงานวัฒนธรรม ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

19-23 มีนาคม 2558

38

49/2558

โครงการจัดกิจกรรมศิลปะในงานตลาดนัดศิลปะ "ชมศิลป์ ชิม
ขนม" ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท้าเนียบรัฐบาล

31 มีนาคม 2558

39

65/2558

โครงการจัดกิจกรรม ก้าแพง ศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

28 - 29 มีนาคม 2558

275

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ศ.ปวช.ปีที่ 1 และนักศึกษา ระดับ ศ.ปวส.ปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2557

276

โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2557
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

277

นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปี 2557

278

โครงการประกวดศิลปกรรมชุมชนลาดกระบัง “ตลาดริมน้า หัวตะเข้”

279

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2558

280

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ ณ อาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป

281

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

282

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

283

โครงการพัฒนาการศึกษาศิลปกรรมไทย นักเรียน นักศึกษา ระดับ ศ.ปวช. ปีที่ 3 และ
ระดับ ศ.ปวส. ปีที่ 1 และ 2 วิชาเอก

284

ประกวดศิลปะไทย ลายรดน้า

285

ทุนนริศรานุวัดติวงศ์

286

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปลูกศรัทธา

287

กิจกรรม “วันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” ประจาปี 2557

288

โครงการประกวดดนตรีสากลต้านภัยเอดส์

275

กิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด-เอดส์ ประจาปีการศึกษา 2557

276

ประกันคุณภาพการศึกษา

277

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทัศนศิลป์

278

คณะกรรมการร่วมดาเนินงานจัดทาภาพประกอบฉากเวทีการแสดง เนื่องในงานสโมสรสันนิบาต

279

โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558

280

การจัดกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่12 รักษาพระองค์ ได้มอบหมายให้ทหาร
ในพื้นที่ จัดบรรยาย เรื่อง ประวัติศาสตร์ ณ หอประชุมเล็ก วิทยาลัยช่างศิลป

281

โครงการจัดนิทรรศการทิวทัศน์ทางทะเล และกิจกรรมศิลปะร่วมกับ สานักงานวัฒนธรรม
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

282

โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
นายทาคุมิ อะเซจิ หัวข้อ "ความสัมพันธ์" ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

