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กระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนเอกลักษณของความเปนชาติเปน รากฐานของการสรางสรรคความสามัคคี และความ
มั่นคงของประเทศชาติประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรือง ปรากฏเปนเอกลักษณ อันโดดเดนของชาติ
ประกอบดวย ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป ดนตรี โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนแบบแผน และวิถีชีวิตอันดีงามที่สืบทอดมาถึงปจจุบัน
การดําเนินงานดานวัฒนธรรมของชาติเริ่มตน เมื่อพุทธศักราช 2481 มีการตั้งกองวัฒนธรรมในสังกัด
กรมศิลปากร ตอมาในพุทธศักราช 2483 มีพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ กําหนดความหมายของ
วัฒนธรรมวา หมายถึงลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม
ความเปนระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียว
กาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน จากนั้นมีการออกพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ
อีกหลายฉบับ รวมทั้งมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาติ จนกระทั่งวันที่ 12 มีนาคม 2495 จึงมีการสถาปนา
กระทรวงวัฒนธรรมขึ้น โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลในเดือนกันยายน 2500 หมอมหลวงปน มาลากุล ไดรับ
โปรดเกลาฯ ใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
ตอมาในพุทธศักราช 2501 เกิดภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบ โดยลดฐานะ
เปนกองวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกรมการศาสนาตามลําดับ จนถึงพุทธศักราช
2522 จึงจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติขึ้น มีฐานะเทียบเทากรม
ตอมารัฐบาลจึงไดสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยมีภารกิจ
สําคัญครอบคลุมงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หนวยงานในสังกัด ประกอบดวย สํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและมีองคการมหาชนขึ้นตรงกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 2 หนวยงาน คือ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร และหอภาพยนตร
ปจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรมไดปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความ
รอบรู ทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนพรอมกับการขยายเครือขายทางวัฒนธรรม เพื่อให
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ประชาชนไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรม พรอมทั้งมีสวนรวมในการ อนุรักษและพัฒนา
มรดกวัฒนธรรมไทย อันเปรียบเสมือนรากฐานของชาติใหคงอยูตลอดไป

ตราประจํากระทรวง

ความหมายของตราประจํากระทรวงวัฒนธรรม รูปบุษบกประดิษฐานดวงประทีปภายใตซุมเรือนแกวเหนือหมู
ลายเมฆ หมายความถึงปญญาซึ่งเปนรากฐานของวัฒนธรรม
วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย ปลูกฝงคานิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นํา
สังคมอยูเย็นเปนสุข
พันธกิจ
1. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยใหมีการสืบทอดและพัฒนาอยางยั่งยืน
2. ปลูกฝงคานิยมและสงเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. นํามิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณคาและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม สงเสริมอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม
4. บริหารจัดการองคความรูและมรดกศิลปวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนแกสังคมไทยและสังคมโลก
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ยุทธศาสตร
1. รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูอยางมั่นคง
2. สรางคานิยม จิตสํานึก และภูมิปญญาคนไทย
3. นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
4. การบริหารจัดการองคความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1. เปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหสอดคลองและสนองตอ
ภารกิจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
3. เพื่อสรางเครือขายและระดมทรัพยากรในการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริม ประสานและบูรณาการการดําเนินงาน
ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และ
ประชาชน
5. เพื่อเสริมสรางศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท และสันติสุขแกคนทุกกลุม ทั้งระดับครอบครัว
ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก
เปาหมายหลัก
1. ธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเอกลักษณทางวัฒนธรรม
- แตละทองถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง
- มีกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ประชากรโดยสวนรวม มีคุณภาพ มีความสามารถ มีความเขาใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของตน และ
นํามาใชในการดํารงชีวิต
- ประชาชน มีจิตสํานึกและดํารงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนและรูเทาทันโลก
- มีเว็บไซต เผยแผศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสูเด็ก เยาวชน และประชาชน
- แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และชุมชนทองถิ่น ไดรับการพัฒนาและสงเสริม
- มีพิพิธภัณฑชนชาติไทย หอศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย หอสมุดแหงชาติแหงใหม
3. สังคมมีความสมานฉันท ดํารงไวซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรม อยูรวมใน
สังคมโลก อยางมีศักดิ์ศรี
- ประชาชนทุกกลุมมีโอกาสรวมกิจกรรมทางดานศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม เพื่อสรางความสมานฉันท
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และเอื้ออาทรตอกัน
- มีศูนยวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน สําหรับบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมรูปแบบตางๆ อยางหลากหลาย
- มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกภาคตางๆ และเชื่อมโยงสูประเทศใกลเคียง
- ภูมิปญญาไทยเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
4. สถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ มีความเขมแข็งทําหนาที่
เปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
- เกิดเครือขายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ
- มีระบบฐานขอมูลทางดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร สําหรับบริหารจัดการการดําเนินงานดานวัฒนธรรม
และใหบริการองคความรูแกประชาชน
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ประวัติ
นาม “บัณฑิตพัฒนศิลป” เปนนามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคอุปถัมภ
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกลาฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งหมายถึงสถาบันผลิต
บัณฑิตทางศิลปะแหงความเจริญ เปนการยกระดับการศึกษาดานดุริยางคศิลปและชางศิลป เพื่อนําศิลปะมา
พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเดิมเปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.2541 โดยมีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีดานนาฏศิลป ดุริ
ยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลปทั้งไทยและสากล ในการดําเนินการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปนั้น ไดเริ่ม
ตั้งแต พ.ศ. 2541 โดยกรมศิลปากร ไดพยายามผลักดันเรื่องการยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเศษดานนี้ขึ้น
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีการประกาศจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในราชกิจจา
นุเบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เปนตนมา โดยใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.2541 อันเปนการยกระดับการศึกษาวิชาเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรมใหสูงขึ้น ถึงระดับ
ปริญญา โดยเปดดําเนินการสอนครั้งแรกใน 3 คณะวิชา คือ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค และคณะ
ศิลปศึกษา ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เปนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) สําหรับผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (ปนส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแหง และผูที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรศิลปกรรมวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) จากวิทยาลัยชางศิลปทุกแหงในปการศึกษา 2547 ได
ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4ป) ในคณะศิลปวิจิตร และคณะศิลปนาฏดุริยางค
เปดหลักสูตรปริญญาตรี ( 5ป) ในคณะศิลปศึกษา และเปดหองเรียนเครือขายคณะศิลปศึกษาในวิทยาลัย
นาฏศิลปทุกแหงในภูมิภาค ในปการศึกษา 2548 คณะศิลปวิจิตรไดขยายการผลิตบัณฑิตและเปดหองเรียน
เครือขายในวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี และปการศึกษา 2554 เปดหองเรียนเครือขายเพิ่มขึ้นที่วิทยาลัยชาง
ศิลป และในปการศึกษา 2550 คณะศิลปะนาฏดุริยางค ไดขยายการผลิตบัณฑิตและหองเรียนเครือขายใน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุและวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
ปจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 124 ตอนที่ 32
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สงผลใหสถาบันบัณฑิต
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พัฒนศิลปเปลี่ยนสถานะเปนนิติบุคคล สามารถจัดการเรียนการสอนไดตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพ
เฉพาะถึงระดับปริญญาเอก และมีอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในวัตถุประสงคของสถาบัน
มาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550 ที่วา “การศึกษาและสงเสริมวิชาการ ตั้งแตระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงดานนาฏศิลป
ดุริยางคศิลป คีตศิลป และทัศนศิลปทง้ั ไทยและสากล รวมทัง้
ศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทําการสอนการแสดงการวิจัย และใหบริการทางวิชาการตลอดจน
อนุรักษ สืบสาน สรางสรรค สงเสริม ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในทองถิ่น”
ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงมีภารกิจสําคัญในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) ปริญญาตรี ( 5 ป) และปริญญาตรี ( 4 ป) ในคณะวิชา ในหองเรียนเครือขายภูมิภาค และการจัด
การศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะดานและระดับต่ํากวาปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยชาง
ศิลปรวม 15 แหงดวย โดยมีสวนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัด จํานวน 18 แหง ตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวน
ราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2551 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. คณะศิลปวิจิตร
2. คณะศิลปะนาฏดุริยางค
3. คณะศิลปศึกษา
4. วิทยาลัยชางศิลป
5. วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช
6. วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
7. วิทยาลัยนาฏศิลป
8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
10. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
11. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
13. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
14. วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
15. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
16. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
17. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
18. วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
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ตอมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดมีนโยบายขยายโอกาสใหแกบัณฑิตจากสถาบันฯ และสถาบันอื่นที่
จะเลือกศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิตเฉพาะดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป และ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรดานศิลปะเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะไดนําความรูที่
ไดรับจากการศึกษาตอไปพัฒนาการจัดการศึกษาแกหนวยงานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดดําเนินการโครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาโทมาตั้งแตปการศึกษา 2550 ตอมาในปการศึกษา
2552 การจัดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลปไทยและหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป
ไทยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.
2552 และไดรับคํารับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาเปนหลักสูตรที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/2249 และในปการศึกษา 2553 จึงไดเริ่ม
เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลปไทย และสาขาดุริยางคศิลปไทย

อัตลักษณและเอกลักษณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
อัตลักษณสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ สืบสาน สรางสรรคงานศิลป
อัตลักษณของบัณฑิตสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ มืออาชีพงานศิลป
เอกลักษณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ เปนผูนําดานงานศิลป
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ขอมูลวิทยาลัย
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ประวัติวิทยาลัยชางศิลป
วิทยาลัยชางศิลปมีชื่อเดิมวา โรงเรียนศิลปศึกษา ตั้งขึ้นดวยความมุงหมาย เพื่อใหมีฐานะเปนโรงเรียน
เตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงสังกัดอยูกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินงานโดยอาศัยเงินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย และไดครู อาจารยในมหาวิทยาลัยชวยทํา การสอน นอกจากครูสอนวิชาสามัญมีทั้งครู
ประจํา และเชิญบุคคลภายนอกมาสอนพิเศษเปนรายชั่วโมง
หลักสูตรศิลปะก็จัดวิชาและรายการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เวนแต
วิชาสามัญคงดําเนินการสอนตามหลักสูตรชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร
โรงเรียน ศิลปศึกษานี้ ไดมีประกาศใหตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดยนายกคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและประกาศใชขอบังคับวาดวยการศึกษา ของโรงเรียนศิลปศึกษา พุทธศักราช 2495
กําหนดคุณสมบัติ และพื้นความรูของผูสมัครเขาเรียน คาธรรมเนียมการเรียน
หลักสูตรในระยะแรกเริ่มนี้คงเปดสอนเพียงแผนกเดียว คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เปน
หลักสูตร 3 ป และใหสิทธิ์ผูสอบไดชั้นปที่ 2 ซึ่งไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 65 เขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไมตองสอบคัดเลือก สวนผูที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 3 ป จะไดประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชัน้ กลางของกรมศิลปากร
โรงเรียน ศิลปศึกษาเปดทําการสอนเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 มีนักเรียนรุน
แรกจํานวน 36 คน โดยใชสถานที่สวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2496 ไดขยายการสอนเปน 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม แผนกชางสิบหมู
และแผนกโบราณคดี แตละแผนกมีกําหนดเวลาเรียน 3 ป
พ.ศ. 2497 กรมศิลปากรไดรับมอบตึกที่ทําการกระทรวงคมนาคมเดิม 3 หลัง จึงไดยกตึก 2 หลังดาน
ใน ใหเปนอาคารเรียนของ โรงเรียนศิลปศึกษา นับแตนั้นเปนตนมา โรงเรียนศิลปศึกษาจึงมีสถานที่เรียนเปน
การถาวร จน พ.ศ. 2503 อาคารเรียนจึงถูกรื้อ ไปเสียหลังหนึ่งเพื่อสรางโรงละครแหงชาติ
พ.ศ. 2498 โรงเรียนศิลปศึกษายังคงดําเนินการสอนใน 3 แผนก พรอมกันนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได
เปลี่ยนหลักเกณฑการรับนักศึกษาใหมคือรับ นักเรียนที่สอบไลไดชั้น ปที่ 2 เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แต
ตองผานการสอบคัดเลือกเสียกอน
พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
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ก. ไดมีการกําหนดฐานะของโรงเรียน ประเภทเตรียมอุดมศึกษา เรียกชื่อวา โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข. ไดยุบเลิกแผนกชางสิบหมู คงเหลือไวเพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหมวา แผนกเตรียมศิลป แผนก
เตรียมโบราณคดี สําหรับ การศึกษาใน 2 ปแรก
ค. เปลี่ยนมาสังกัดอยูในกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
พ.ศ. 2501 โรงเรียนศิลปศึกษาไดกลับไปสังกัดอยูกับมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้ง จนถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2503 เมื่อ มหาวิทยาลัยศิลปากรแยกไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีพรอมกับมหาวิทยาลัยแหง
อื่นๆ โรงเรียนศิลปศึกษาจึงกลับมาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากรดังเดิม และพนฐานะจากการเปนโรงเรียน
เตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดยุบเลิกแผนกโบราณคดี คงเหลือแตแผนกจิตรกรรมและประติมากรรม
แผนกเดียว สวนกําหนดเวลาเรียนยังคงเปน 3 ป จึงจบหลักสูตร
จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2504 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมศิลปากรใหม มีการตั้งกอง
ศิลปศึกษาขึน้
โรงเรียนศิลปศึกษาจึงมีฐานะเปนแผนกหนึ่งในกองศิลปศึกษา มีงบประมาณตําแหนงครู
อาจารย เจาหนาที่เปนของตนเอง และไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน โรงเรียนชางศิลป ในโอกาสนี้ดวย
พ.ศ. 2505 ทางการไดรื้ออาคารเรียนเดิม ซึ่งเหลืออยูเพียงหลังเดียว เพื่อสรางโรงละครแหงชาติ จึงได
สรางอาคารเรียนหลังใหมเปนอาคารเรียนถาวรใหแกโรงเรียนชางศิลป ขึ้นภายในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียน
นาฏศิลป
นับแตนั้นมา โรงเรียนชางศิลปไดใหการศึกษาแกนักเรียนใน หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้น
กลาง (เทียบเทาหลักสูตรครูประถมการชาง หรือ ป.ป.ช.) ซึ่งเปนหลักสูตร 3 ป จนกระทั่งวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โรงเรียนชางศิลป กรม
ศิลปากร พุทธศักราช 2517 ซึ่งใชเวลาตอจากหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลางอีก 2 ป และเทียบ
การศึกษานี้เทากับหลักสูตรประโยคครูมัธยมการชาง (ป.ม.ช.) โรงเรียนชางศิลปจึงไดเปดใหการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ตั้งแตปการศึกษา 2517
ในปการศึกษา 2518 โรงเรียนชางศิลปก็ไดใหการศึกษาแกนักเรียน ทั้งในระดับประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นกลาง และระดับ ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง และผลิตผูสําเร็จการศึกษาการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง เปนรุนแรก ตอมา กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนชางศิลป เปน
วิทยาลัยชางศิลป เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2519 และเริ่มขยายกิจการการเรียนการสอนไปที่ เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยไดเริ่มพัฒนา กอสรางอาคารเรียนในที่ดินวิทยาลัยเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
เนื้อที่ประมาณ 63 ไร ในปพ.ศ. 2519 และเริ่มใชเปนสถานศึกษาของวิทยาลัยอีกแหงหนึ่งตั้งแตป พ.ศ. 2521
เปนตนมา
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พ.ศ. 2524 วิทยาลัยชางศิลปไดปรับปรุงหลักสูตร ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง ซึ่งเทียบเทา
ประโยคครูประถมการชาง โดยยกเลิกการเรียนวิชาการศึกษาในหลักสูตรนี้
โครงสรางของหลักสูตร
ประกอบดวย หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาสัมพันธ หมวดวิชาชีพภาคทฤษฎี และวิชาชีพภาคปฏิบัติทั้งศิลปะไทยแบบประเพณี และศิลปะรวมสมัย มีกําหนดเวลาเรียน 3 ป และเมื่อสําเร็จการศึกษาก็คงไดรับ วุฒิ
ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง (ระดับ ปวช.)
พ.ศ. 2527 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูงซึ่งเทียบเทาหลักสูตรประโยค
ครูมัธยมการชาง (ป.ม.ช.) อีกครั้งหนึ่ง โดยยกเลิกการเรียนวิชาการศึกษาเชนเดียวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นกลาง โครงสรางของหลักสูตรจึงประกอบดวย หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป หมวดวิชาศิลปะ (วิชา
พื้นฐานวิชาศิลปะ วิชาศิลปะเฉพาะสาขา วิชาศิลปะเลือก) และหมวดวิชาเลือก โดยให นักศึกษาเลือกเรียน
วิชาศิลปะสาขาตางๆ ตามความถนัดและความสนใจในศิลปะเฉพาะสาขา (วิชาเอก) และวิชาศิลปะเลือก (วิชา
โท) เมื่อจบการศึกษาแลวจะไดรับประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง (ระดับ ปวส.)
พ.ศ. 2539 วิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นสูง
อีกครั้งหนึ่งเรียกชื่อวา หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2539 (ศ.ปวช.) และ
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539 (ศ.ปวส.) ตามลําดับ ซึ่งมีสาขาวิชา
ใหนักศึกษาเลือกเรียนอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชางศิลปเปลี่ยนหนวยงานตนสังกัดจากสถาบันศิลปกรรมมาเปนสถาบัน บัณฑิต
พัฒนศิลป กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องการแบงสวนราชการ หนวยงาน
และสถานศึกษาของกรมศิลปากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539 มาเปนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2544 วิทยาลัยชางศิลป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542
พ.ศ.2550 วิทยาลัยชางศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปแยกตัวจากกรมศิลปากร ตามพระราชบัญญ
ติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 32 ก วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.
2550
พ.ศ.2552 วิทยาลัยชางศิลปปรับโครงสรางการบริหารใหเปนไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิต พัฒน
ศิลป โดยใหมีการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัย และผูอํานวยการคนแรกที่มาจากระบบการสรรหา คือ อาจารย
สมบัติ กุลางกูร
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พ.ศ. 2553 วิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2544
(ปวช.) และหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539 (ศ.ปวส.) อีกครั้งหนึ่ง
โดยเรียกชื่อวา หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553 (ศ.ปวช.) และหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2553 (ศ.ปวส.) ตามลําดับ
พ.ศ.2554 วิทยาลัยไดจัดใหมีการเรียนการสอนแบบหองเรียนเครือขายในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4
ป ของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในสาขาวิชาจิตรกรรมและวิชาออกแบบตกแตง
ปจจุบันวิทยาลัยชางศิลปเปนสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมให
การศึกษาทางดานศิลปะ ทั้งศิลปะไทยประเพณีและศิลปะรวมสมัย จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ หลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ศ.ปวส.) และระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ซึ่งมีสาขาวิชาใหนักศึกษาเลือกเรียนอยางหลากหลายและตรงกับ
ความตองการ ไดแก สาขาจิตรกรรม สาขาประติมากรรม สาขาภาพพิมพ สาขาศิลปะไทย สาขาออกแบบ
ตกแตง สาขาสถาปตยกรรมไทย สาขาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาชางสิปปหมู (ชางรัก ชางเขียน ชางปน) ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ทําเนียบผูบริหาร
โรงเรียนศิลปศึกษา
2495 อาจารย ประยูร โชติกะพุกกณะ
2495 - 2497 อาจารย เรณู ยศสุนทร
2497 - 2499 อาจารย ประยูร อุลุชาฎะ
2499 - 2500 อาจารย อรุณ โลหะชาละ
2500 อาจารย ละมอม โอชกะ
2500 - 2502 อาจารย สะอาด บัวชาติ
โรงเรียนชางศิลป
2503 - 2504 อาจารย สะอาด บัวชาติ
2504 - 2517 อาจารย สวัสดิ์ ตันติสุข
วิทยาลัยชางศิลป
2517 - 2528 อาจารย สวัสดิ์ ตันติสุข
2528 - 2534 อาจารย กนก บุญโพธิ์แกว
2534 - 2542 อาจารย ธงชัย รักปทุม
2542 - 2547 อาจารย กมล สุวุฒโฑ
2547 - 2550 อาจารย พัชรี ผลานุรักษา

14

2550 - 2551 อาจารย สุขุม บัวมาศ
2551 - 2552 อาจารย สุขุม บัวมาศ (รักษาการ)
2552 - 2556 อาจารย สมบัติ กุลางกูร
2556 - ปจจุบัน อาจารย บุญพาด ฆังคะมะโน

คณะผูบริหารปจจุบัน
ผูอํานวยการวิทยาลัย
อาจารยบุญพาด ฆังคะมะโน
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
อาจารยจรัญ หนองบัว
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ อาจารยปพนพัทธ ศรีพฤกษชาติ
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา อาจารยเจริญ วองปรีชากุล
รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม อาจารยบุญพาด
ฆังคะมะโน
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สารสนเทศพื้นฐานวิทยาลัยชางศิลป
ชื่อสถาบัน วิทยาลัยชางศิลป
สถานที่ตั้ง 60 ถนนหลวงพรต เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
อักษรยอสถาบัน วชศ
วันสถาปนาสถาบัน 4 มีนาคม 2495
ที่ดิน 63 ไร
ปรัชญาวิทยาลัย

“สาธุโข สิปปกํ นาม อป ยาทิสกี ทิสํ”

ขึ้นชื่อวาศิลปะ แมเชนใดเชนหนึ่ง ก็ยังประโยชนใหสําเร็จได
วิสัยทัศน วิทยาลัยชางศิลปเปนสถาบันจัดการศึกษาดานศิลปกรรม
เปนแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ 1. จัดการศึกษาดานศิลปกรรมระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ทีมีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมที่เปนองคความรูดานศิลปกรรมอยางมี
คุณคาแกสงั คม
3. เปนแหลงเรียนรูเพื่อการบริการดานศิลปกรรม
4. อนุรักษ สืบสาน พัฒนา และเผยแพรดานศิลปกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร 1. พัฒนาการจัดการศึกษาดานศิลปกรรมใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ระดับชาติ
2. สงเสริม สนับสนุน การสรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมองคความรู
ดานศิลปกรรม เปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริการทางวิชาการดานศิลปกรรม
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4. สงเสริม สนับสนุน ในการอนุรักษ พัฒนา สืบสาน และเผยแพรดาน
ศิลปกรรม
5. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
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ปรัชญาประจําาวิทยาลัย
สาธุโข สิปปก นาม อป ยาทิสกี ทิส
ขึ้นชื่อวาศิลปะ แมเชนใดเชนหนึ่ง ก็ยังประโยชนใหสําาเร็จได
วิสัยทัศน
วิทยาลัยชางศิลป เปนสถาบันจัดการศึกษา ดานศิลปกรรม
เปนแหลงเรียนรู ที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

เอกลักษณ อัตลักษณ สถาบัน
เอกลักษณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เปนผูนําดานงานศิลป

อัตลักษณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สืบสาน สรางสรรค งานศิลป

อัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วิทยาลัยชางศิลป
มืออาชีพงานศิลป

พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยชางศิลป
ซื่อสัตย สุจริต รักและศรัทธาตอวิชาชีพ
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เพลงประจําวิทยาลัย
เพลงลาดกระบังกับชางศิลป
ลาดกระบังโดงดังทุกยุคสมัย วิทยาลัยชางศิลปจึงไดเดนดัง
สืบสานงานศิลปไมสิ้นศักดิ์ศรีจีรัง อยูคูลาดกระบังริมฝงคลองลําปลาทิว
(ซ้ํา**)
สีฟางามเปรียบความฝนอันสูงสุด ดวงใจเรงรุดสูจุดมุงหมายโลดลิ่ว
สีเหลืองเรืองธรรมยิ่งนําทางใหพรางพลิ้ว ผืนธงเมื่อถูกลมปลิวพรางพลิ้วอยูคูชางศิลป
(ซ้ํา**)
เปนสัญลักษณศักดิ์ศรีที่อยูคูฟา พรอมพรรณพฤกษาชื่อวาลั่นทมฉมกลิ่น
พระพิฆเนศวรเมตตาอยูเปนอาจิณ ชางศิลปสืบศิลปไมสิ้นอยูคูแผนดินขวานทอง
(ซ้ํา**)
ศิลปวัฒนธรรมไทยนี้ ชางศิลปซึ้งดีเพราะมีสวนเปนเจาของ
จึงหวงหวงใยดวยใจประคับประคอง สรางศิลปสืบศิลปสมปองอยูคูโลกซองศรัทธา
(ซ้ํา** , **)
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เพลงฟาเหลืองแดนเรา
วิทยาลัยชางศิลป พื้นดินถิ่นเรารักยิ่ง
สัมพันธตอกันอันแทจริง มิเคยประวิงมั่นจริงจากใจ
พระพิฆเนศวรแหงนี้ นองพี่เชิดชูชิดใกล
ฟา-เหลืองรุงเรืองทั่วฟาไทย ผลงานยิ่งใหญเลิศในแผนดิน
**งามลั่นทมพลิ้วลมผาน ดอกบานสวยทั่วถิ่น
ลาดกระบังสรางศิลป ใหสมดังจินตระบือลือไกล
วิทยาลัยชางศิลป พื้นดินถิ่นเราฝนใฝ
สรางคนสรางงานประสานใจ สรางความยิ่งใหญฝากในโลกเรา (ซ้ํา**)
เพลงคําสอนพอศิลป
หมอกดังมานสวยงามตา โอบปาขุนเขาเบาบาง
แดดเชาพราวแสงกระจาง ทุกอยางไมยั้งยืนยง
คนเราก็คลายคลึงกัน ลักลั่นลมหายตายลง
แตศิลปยังคงดํารง สูงสงคูฟาธาตรี
**ยืนรอวันรุงจะสาย พรอมกายใจไมหนายหนี
กษาความเปนไทยไวดั่งชีวี เหมือนที่พอศิลปสอนมา
ยืนรอวันรุงจะสาย โนมกายใจไมหลีกหนี
ขอบูชาวิญญาณพอชั่วชีวี นาม

“ศิลป พีระศรี” เอย
(ซ้ํา**)
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ขอมูลหองเรียนของวิทยาลัยชางศิลป
อาคาร

หอง

1 อาคารเรียนรวม
2 อาคารจิตรกรรม
3 อาคารพื้นฐานศิลปะ
4 อาคาร
ภาษาตางประเทศ
คอมพิวเตอร
5 อาคารพลศึกษา
6 อาคารอํานวยการ

7 อาคารประติมากรรม
8 อาคารภาพพิมพ
9 อาคารอนุสรณชาง
ศิลป 40 ป
10 อาคารเครื่อง
เคลือบดินเผา 1 และ
2
11 อาคารสิปปหมู 1
12 อาคารสิปปหมู 2
13 อาคารสิปปหมู 3
14 อาคารหอสมุดและ
หองนิทรรศการ
15 อาคารโรงอาหาร
16 ศูนยผลิตภัณฑ

หอง
บรรยาย
13
1
1

หอง
หองพักครู
ปฏิบัติการ*
4
9
3
6

3
8
3
5

หอง
นิทรรศการ หองประชุม
ศิลปะ

1

6

2
3
1
1

5
3

2
3

3

3

7
2
5

6
2
2

1

1
2

2

อื่นๆ
หองพยาบาล 1
หองแนะแนว 1
หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1
หองสมาคมครูผูปกครองฯ 1
ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 1
หองผูบริหาร 5
หองธุรการ 1
หองทะเบียน 1

1

1
1

1
หองจําหนายผลิตภัณฑ 1

* หองปฏิบัติการ ไดแก หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางศิลปะ
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หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยชางศิลปไดจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
2. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ศ.ปวส.) โดยมีสาขาวิชาใหเลือกเรียน
8 สาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาภาพพิมพ
สาขาวิชาศิลปไทย
สาขาวิชาออกแบบตกแตง
สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชาชางสิปปหมู (ชางรัก ชางเขียน ชางปน)
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (ศ.บ.) ซึ่งเปนหลักสูตร 4 ป โดยมีสาขาวิชาใหเลือกเรียน
2 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาออกแบบตกแตง
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อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารพรอมทั้งรายละเอียดงานในฝายตาง ๆ ของการ
บริหารงานในวิทยาลัยชางศิลป
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
-

งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
งานบุคลากรและสวัสดิการ
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ
งานรักษาความปลอดภัย
งานเอกสารการพิมพ
งานแผนและงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ
งานติดตามและประเมินผล
งานประกันคุณภาพฝายบริหาร

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
-

ภาควิชา (ศึกษาทั่วไป, ศิลปะไทย, ศิลปสากล)
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
งานทะเบียนวัดผล
งานหองสมุด
งานโสตทัศนูปกรณ
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
งานสารสนเทศ
งานฝกประสบการณวิชาชีพ

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา
-

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานแนะแนวและบริการอาชีพ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
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-

งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานองคการ/สโมสรนักศึกษา
งานปองกัน แกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส
งานอาจารยที่ปรึกษา
งานประกันคุณภาพฝายกิจการนักศึกษา

รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม
-

งานสงเสริม สรางสรรค และวิจัยศิลปกรรม
งานบริการศิลปวัฒนธรรม
งานวิเทศสัมพันธ
งานผลิตภัณฑศิลปกรรม
งานเผยแพรและนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
งานหอศิลป
งานประกันคุณภาพฝายศิลปวัฒนธรรม
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ฝายบริหาร : รายละเอียดของงานในฝาย
งานธุรการ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ ควบคุมระบบงานสารบรรณ งาน
รับ-สง รางโตตอบหนังสือราชการ ทําบันทึก คําสั่ง ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร นําเรื่องราวเสนอ
ความเห็นตอผูบังคับบัญชา จัดเก็บเอกสาร แยกประเภทหนังสือ รักษาหนังสือราชการและหลักฐานราชการทุก
ประเภท ทําลายเอกสารของทางราชการตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ ตรวจสอบ ติดตาม ชี้แจงปญหา ให
ขอเสนอแนะ ประสานงานกับหนวยงานอื่นหรือผูมาติดตอ ควบคุมการใชวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องเขียน แบบพิมพ
ของทางราชการ รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
งานการเงินและบัญชี
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุมดูแลการเบิกจายเงิน
งบประมาณ เงินอุดหนุนและเงินรายได ตลอดจนเงินสวัสดิการอื่นๆ ตรวจสอบสถานภาพการเงินใหเปน
ปจจุบัน ดูแลเก็บรักษาเงินตามอํานาจของวิทยาลัย ใหคําแนะนําปรึกษาแกขาราชการและลูกจางในการเบิก
จายเงินสวัสดิการ ปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประสานงานกับ
หนวยงานอื่นในการเบิกจาย ควบคุมการทําบัญชีและระเบียบเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด ทํารายงานการเงินและ
เก็บรวบรวมหลักฐานใบสําคัญตาง ๆ ไวใหผูเกี่ยวของตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้น
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานบุคลากรและสวัสดิการ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการพัฒนา โครงสรางการบริหารงาน
บุคลากร จัดทําทะเบียนประวัติ ทะเบียนวันลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ การขาดราชการและการลาทุก
ประเภท จัดทําทะเบียนสถิติและรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับราชการและลูกจางในวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน
จัดทํากรอบอัตรากําลัง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ รวบรวมขอมูลสําหรับพิจารณาความดี
ความชอบประจําป การทําบัตรประจําตัวขาราชการ การตรวจสอบหลักฐานของงานบุคลากร ประสานงานกับ
งานการเงินและการบัญชี เพื่อจัดสวัสดิการและหนังสือรับรองอื่น ๆ ประสานงานการโอนยาย การชวยราชการ
ที่พักอาศัย การสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานพัสดุ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุมดูแล รักษาและซอมบํารุงวัสดุ
ครุภัณฑของวิทยาลัย ประสานงานกับงานที่เกี่ยวของกับความตองการในการใชวัสดุครุภัณฑ ดําเนินการจัดซื้อ
และจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ จัดทําทะเบียนและควบคุมการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ ตรวจสอบวัสดุ
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จัดทํารายการวัสดุ ครุภัณฑประจําป จําหนายวัสดุ แนะนําระเบียบวาการพัสดุแกครู อาจารย เจาหนาที่
นักเรียน นักศึกษา ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบถึงยอดเงินและงบประมาณตลอดจนเงิน
บํารุงการศึกษา เพื่อดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานอาคารสถานที่
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ พัฒนา ควบคุม ดูแล รักษา ตกแตง
ซอมบํารุงอาคารสถานที่สิ่งกอสรางและสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพเรียบรอย ใหการไดดี ควบคุมดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักการภารโรงและคนงาน รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานยานพาหนะ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุม ดูแล ตรวจสอบสภาพและ
ซอมบํารุงรักษายานพาหนะ ทําทะเบียนควบคุม วางแผน และจัดระบบการใชยานพาหนะ เบิกจายน้ํามัน
เชื้อเพลิง จัดทําทะเบียนประวัติ ตอทะเบียนยานพาหนะและจัดทําประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนด รายงาน
การปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานรักษาความปลอดภัย
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กําหนดขอบขายหนาที่การปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ ดานการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จัดทํา
คําสั่งมอบหมายหนาที่ผูอยูเวร ตรวจเวร ยามรักษาความปลอดภัยของบุคลากร รวมทั้งใหมีระบบการติดตาม
และรายงานการปฏิบัติงานของผูที่ไดรับมอบหมาย ควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติหนาที่
ตามลําดับขั้น ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานเอกสารการพิมพ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการดูแลทรัพยสินของงานเอกสารการ
พิมพ ใหบริการดานการพิมพกับงานตาง ๆ ของวิทยาลัย จัดลําดับความสําคัญของหนังสือราชการหรือเอกสาร
ตาง ๆ ที่จะพิมพ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เอกสารการพิมพใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
งานแผนและงบประมาณ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการวางแผนงานหลักการพัฒนา จัดทํา
แผนการใชเงินของวิทยาลัย จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงาน รวบรวมผลการ
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ปฏิบัติงาน สถิติ วิเคราะห ขอมูลตาง ๆ เพื่อจัดทําคําของบประมาณและควบคุมการใชงบประมาณ รายงาน
การปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานกิจกรรมสหการ/สหกรณ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุมการดูและการดําเนินงานของ
สหกรณในสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ และกฎหมายควบคุมการจําหนายสินคาตาง ๆ ในสหกรณ
ประสานงานกับสหกรณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ สงเสริมใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรอื่นใน
สถานศึกษาไดเห็นความสําคัญของสหกรณ รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานประชาสัมพันธ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการเผยแพรขาวสาร ระเบียบบังคับ
คําแนะนํา คําชี้แจง ประกาศ ใหขาราชการและนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยไดทราบ การจัดและใหขาวสาร
ทางเครื่องขยายเสียง หรือเสียงตามสาย รวบรวมขาวสาร ขอคิดเห็น เผยแพรขาวสารและภาพกิจกรรม ความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ ตอสื่อมวลชน ประสานงานกับชุมชน หนวยงานตาง ๆ และสื่อมวลชนเพื่อการ
ประชาสัมพันธงานของวิทยาลัย วางแผนรวมกับฝายตาง ๆ ดําเนินการประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานติดตามและประเมินผล
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ กํากับ ติดตามตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ของวิทยาลัย เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัย รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่
ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ฝายวิชาการ : รายละเอียดงานในฝาย
ภาควิชา (ศึกษาทั่วไป, ศิลปไทย, ศิลปสากล)
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุมดูแลการเรียนการสอนของ
ภาควิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู วิเคราะหขอสอบตาง ๆ ในภาควิชาใหตรงตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร ดูแลและวางแผนการมอบหมายงานใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู นิเทศการ
สอนในภาควิชาที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการใชวัสดุอุปกรณของครูผูสอน กําหนด
แนวทางการวัดและประเมินผล สงเสริมสนับสนุนสื่อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน วัสดุฝก อุปกรณการ
สอนและสงเสริมการศึกษา คนควา ประเมินผล วิเคราะห วิจัย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาในงานวิชาการ
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จัดทําแผนและโครงการเพื่อพัฒนางานในหมวดวิชา รวบรวมผลการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียน เพื่อ
หาแนวทางพัฒนา แกไข ปรับปรุง จัดทําทะเบียน การรับจายวัสดุครุภัณฑในภาควิชา จัดใหมีการประชุม
ภาควิชา อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และรายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการสํารวจขอมูลความพรอมความตองการและ
สภาพปญหาของสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เสนอรายชื่อ
ครูที่ปรึกษากิจกรรม และจัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางใหมีความเหมาะสม จัดทําแผนงาน โครงการและ
ปฏิทินกิจกรรม กํากับติดตามและประสานงานการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวบรวมผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตลอดจนปญหาและอุปสรรค นําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัด
กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ ควบคุม ดูแลการเรียนการสอนใหเปนไป
ตามหลักสูตร จัดทําตารางสอน สนับสนุนใหมีการพัฒนาการสอนการใชอุปกรณการสอน การสรางตําราและ
เอกสารตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอน ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะห วิจัยปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
การสอน วิจัยและพัฒนาการใชหลักสูตร วิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ และปจจัยเกื้อหนุนเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ใหมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รายงานการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานทะเบียนวัดผล
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการจัดหาแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในงานทะเบียน
วัดผล ดําเนินงานเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และตรวจหลักฐานตาง ๆ การขึ้นทะเบียนเปน
นักเรียน นักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา การขอพักการเรียน ประสานงานกับเจาหนาที่การเงิน อาจารยที่
ปรึกษา ครู อาจารยและผูที่เกี่ยวของ จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา กําหนดการสอบแกตัวและเสนอ
การพนสภาพของนักเรียน นักศึกษา และการออกหลักฐานทางการเรียน คํารองที่เกี่ยวของกับงานทะเบียน วัดผล สงแบบสํารวจรายงานตาง ๆ รวมทั้งรายงานการเรียนของผูสําเร็จการศึกษา กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
ระเบียบการวัด ประเมินผล พิจารณาการโอนผลการเรียน จัดระบบการเก็บรักษาและทําลายเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียน-วัดผล รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานหองสมุด
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มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการจัดหาหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขาหองสมุดใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย วิเคราะหเลขหมูหนังสือ จัดทําระบบ
สืบคนและบริการขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการวัสดุสิ่งพิมพ สอนหรือใหคําแนะนะเกี่ยวกับ
การศึกษาคนควาในหองสมุด กําหนดระเบียบการใชและควบคุมดูแลหองสมุด เก็บรวบรวมสถิติตาง ๆ และ
ดูแลทรัพยสินของหองสมุด รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานโสตทัศนูปกรณ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการสงเสริม จัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา
โสตทัศนศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน สงเสริม สนับสนุน บริการสื่อการเรียนการสอนแกครู อาจารย
นักเรียน นักศึกษา รับผิดชอบเก็บรวบรวม ดูแล บํารุง รักษาวัสดุอุปกรณโสตทัศนศึกษา ใหคําแนะนํา
ขอคิดเห็นและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชวัสดุอุปกรณโสตทัศนศึกษา รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่
ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการสงเสริม สนับสนุนวัสดุอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ Internet แกครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา
สงเสริมสนับสนุนการใชวัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทําสื่อสารสอน เสนอโครงการปฏิบัติงานใน
หนาที่ตามลําดับขั้น รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
งานสารสนเทศ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา จัดระบบขอมูลและสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของวิทยาลัย จัดทํารายงานการศึกษา
เกี่ยวกับสถิติ รวมถึงการจัดทําแผนปายสถิติตาง ๆ เผยแพรบริการขอมูลขาวสารสารสนเทศทางการบริหาร
และการวางแผนการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานฝกประสบการณวิชาชีพ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการฝกประสบการณวิชาชีพของนักเรียน
นักศึกษา รวบรวมจัดเก็บขอมูล และบริการขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการโดยประสานงานกับงานตาง ๆ ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหคําปรึกษา แกปญหาและแนะแนวการฝก
ประสบการณวิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษา ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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ฝายกิจการนักศึกษา : รายละเอียดงานในฝาย
งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน นักศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการใหความรูความเขาใจในระเบียบวินัยและ
ความประพฤติของนักเรียน ควบคุมดูแลการปกครอง สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีทั้งความรูทางดานวิชาการ
จัดกิจกรรม อบรม สงเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคุม ดูแล สอบสวน และ
มีการลงโทษ ตามกฎระเบียบของสถานศึกษาที่กําหนดไวดวยความเมตตา รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่
ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุมดูและการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบของวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการ
เรียน กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน จัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จัด
กิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับ
ขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานแนะแนวและบริการอาชีพ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการใหคําปรึกษาแกปญหาของนักเรียน
นักศึกษา ประสานงานกับผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ ดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา จัดหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา บริการขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาและอาชีพ ติดตามประสานงานกับตลาดแรงงานและสถานประกอบการ วิเคราะหและติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษา รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
งานบริการและสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
ไปรษณียและพัสดุภัณฑ จัดสวัสดิการดานสุขภาพ สุขอนามัยและพยาบาล จัดกิจกรรมบันเทิง ประสานงาน
การบริการอาหาร น้ําดื่ม น้ําใช สภาพแวดลอมและสถานที่พักผอนหยอนใจ รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่
ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานนักศึกษาวิชาทหาร
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มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ จัดกิจกรรมวิชาทหาร ติดตอประสานงาน
การศึกษาวิชาทหารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารใหม ดําเนินการขอผอนผัน
หรือยกเวนการคัดเลือกเขารับราชการทหารตามกฎหมายแกนักเรียน นักศึกษา เก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
ตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหาร หรือการเขารับราชการทหารของนักศึกษา รายงานการปฏิบัติงานใน
หนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานองคการและสโมสรนักศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ ใหคําปรึกษา ควบคุม ดูแลการดําเนินงาน
ขององคการนักศึกษา ใหปฏิบัติตามระเบียบขององคการสโมสร สงเสริมกิจกรรมวิชาการและเชิงสรางสรรค
กิจกรรมอันแสดงถึงความสามัคคีในหมูคณะ และเผยแพรชื่อเสียงของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษา รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานปองกันแกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินกิจกรรมปองกันแกไขปญหาสารเสพติดและโรคเอดส ให
ความรูเกี่ยวกับสารเสพติดและโรคเอดสแกนักศึกษาและบุคลากร ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐและ
หนวยงานตนสังกัด สรุปรายงานผล ปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตามผล
ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย

ฝายศิลปวัฒนธรรม : รายละเอียดงานในฝาย
งานสงเสริม สรางสรรคและวิจัยศิลปกรรม
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อสงเสริม อนุรักษสรางสรรคและวิจัย
ศิลปกรรม ดําเนินการประสานงานหนวยงานอื่นและบุคคลที่เกี่ยวของในการสรางสรรคและวิจัยศิลปกรรม
ควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานบริการศิลปวัฒนธรรม
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการ เพื่อเผยแพรเพิ่มพูนความรู และทักษะทาง
ศิลปะแกประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรม แผนงานและโครงการตามที่กําหนด ดําเนินการประสานหนวยงานอื่น
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และบุคคลที่เกี่ยวของ ควบคุม ติดตามประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานวิเทศสัมพันธ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการรวมมือประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางหนวยงาน ทั้งภายในและระหวางประเทศ ดําเนินการตามแผนงานและโครงการที่กําหนด รายงานการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานผลิตภัณฑศิลปกรรม
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการควบคุม ดูแล ดําเนินการบริหารจัดการศูนย
จําหนายผลิตภัณฑ เผยแพร ประชาสัมพันธผลิตภัณฑทางศิลปะของวิทยาลัย ประสานงานกับหนวยงานอื่น
และบุคคลที่เกี่ยวของ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

งานกิจกรรมเผยแพรและนิทรรศการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการจัดนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมเผยแพร
ทางวิชาการ ประสานงานกับหนวยงานอื่นและบุคคลที่เกี่ยวของ ควบคุม ติดตาม ประเมินผล รายงานการ
ปฏิบัติหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานหอศิลป
มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําแผนงานและโครงการบริหารจัดการหอศิลป หอเกียรติคุณ สวน
ประติมากรรม ดําเนินการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมทั้งถาวรและหมุนเวียน ใหบริการความรูทางดาน
ศิลปกรรมแกนักเรียน นักศึกษา รวบรวม ดูแลรักษาผลงานศิลปกรรม สรุปประเมินผลการดําเนินงาน รายงาน
การปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
หอศิลปวิทยาลัยชางศิลป ตั้งอยูบริเวณดานหนาอาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป มีเนื้อที่ภายใน
ประมาณ 122 ตารางเมตร ติดตั้งผลงานศิลปะไดประมาณ 100 ชิ้น สามารถจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ได 2
รูปแบบ คือ นิทรรศการกึ่งถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน นอกจากนั้นยังมีหองสําหรับเก็บรักษาผลงานศิลปะ
1 หอง เนื้อที่ประมาณ 40 ตารางเมตร
นิทรรศการกึ่งถาวร หอศิลปวิทยาลัยชางศิลปไดรวบรวมผลงานศิลปะที่ไดรับมอบใหเปนสมบัติของ
วิทยาลัยฯ จากศิลปนที่มีชื่อเสียงและศิลปนซึ่งเปนศิษยเทาจํานวนมาก ไดแก ผลงานของ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย, เขียน ยิ้มศิริ, สวัสดิ์ ตันติสุข, วีระ โยธาประเสริฐ, กําจร สุนพงษศรี, ดํารง วงศ
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อุปราช, ชวง มูลพินิจ, กมล ทัศนาญชลี, เดชา วราชุน ฯลฯ โดยนํามาจัดเปนนิทรรศการกึ่งถาวรหมุนเวียนกัน
ไป ลักษณะผลงานมีทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะรวมสมัยทุกประเภท
นิทรรศการหมุนเวียน นอกจากนี้หอศิลปวิทยาลัยชางศิลป ยังไดปรับหองนิทรรศการดังกลาวให
สามารถรองรับการแสดงศิลปกรรมอื่นที่หมุนเวียนเขามาจากศิลปนรับเชิญ และศิลปนทั่วไปที่ตองการเผยแพร
ผลงานเพื่อการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
หอเกียรติคุณ
หอเกียรติคุณตั้งอยูชั้น 2 อาคารเดียวกับหอศิลปวิทยาลัยชางศิลป ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของอาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป เปนสถานที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารผลงาน ประวัติภาพถาย-ภาพเขียน
ของบุคคลสําคัญที่มีความสัมพันธกับวิทยาลัยชางศิลป ซึ่งสรางคุณประโยชน-ชื่อเสียงใหแกสถาบัน ศิษยเกา
ดีเดน ครูเกาในอดีตคุณูปการอันงดงามสมควรไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติใหเปนบุคคลดีเดน เปนแบบอยาง
เปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
สวนประติมากรรม สวนประติมากรรมตั้งอยูบริเวณสนามหญาดานขวาขององคพระพิฆเนศวร จัด
แสดงประติมากรรมปน-หลอสัมฤทธิ์ โดยไดรับอนุเคราะหตนแบบจากศิลปนแหงชาติและศิลปนที่มีชื่อเสียง
อาทิเชน ผลงานของศาสตราจารยศิลป พีระศรี, แสวง สงฆมง่ั มี, สนั่น ศิลากร, สิทธิเดช แสงหิรัญ, ชําเรือง
วิเชียรเขตต, มิเซียม ยิบอินซอย, และศิลปนมีชื่อเสียงอีกหลายทาน
อาคารศูนยบริการ (ศุนยผลิตภัณฑชางศิลป)
ตั้งอยูบริเวณสวนหนาของวิทยาลัย เปนอาคารที่ใช
บริการขอมูล ขาวสาร กิจกรรมของวิทยาลัย ทั้งที่เปนขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่เปนเอกสาร
ตาง ๆ รวมไปถึงเปนศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ที่เปนผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวของกับวิทยาลัย อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเรียนศิลปะในแขนงตาง ๆ และการนําไปประยุกตใชเพื่อ
เปนแนวทางในการประกอบอาชีพเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีรายไดจากการจําหนายผลงานศิลปะ
ในระหวางที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาแหงนี้

36

ทําเนียบบุคลากร
วิทยาลัยชางศิลป

37

ทําเนียบบุคลากรวิทยาลัยชางศิลป (รอขอมูล 2558)
ที่ เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒกิ ารศึกษา

รายวิชาที่สอน

ประติมากรรม

ประติมากรรม

1

98 นายบุญพาด ฆังคะมะโน

2

67 นายอดินันท ดามะอู

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ภาพพิมพ

องคประกอบศิลป

3

68 นายพิสิต ประทุมชาติ

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

4

69 นางเมตตา สุวรรณศร

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ภาพพิมพ

ภาพพิมพ

5

71 นายศรัณย โรจนพนัส

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศ.ม.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

6

72 นายนภพงศ กูแร

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศป.ม.

ภาพพิมพ

ภาพพิมพ

7

73 นายโอฬาร ชํานิ

ครู

ครูชํานาญการ

วท.ม.

คณิตศาสตรประยุกต

คณิตศาสตร

8

74 นายสิขเรศ ศิริไพบูลย

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ทัศนศิลป

วาดเสน

9

76

นางสาวพรรณทิพา ประสาท
ศิลป

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ตกแตงภายใน

ออกแบบตกแตง

10

77 นางสาวศันสนีย รุงเรืองสาคร

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ภาพพิมพ

องคประกอบศิลป

11

78 นายธีรยุทธ จั่นฝงเพ็ชร

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ทัศนศิลป

คอมพิวเตอร

12

80 นายสมศิลป แพทยคุณ

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

13

82 นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

กายวิภาค ทฤษฎีสี

14

83 นายนิมิตร รอดรับบุญ

ครู

วท.บ.

เวชนิทัศน

กายวิภาค

15

84 นายสรรเพ็ชญ โองเพ็ชร

ครู

ศป.บ.

ภาพพิมพ

ภาพพิมพ

16

85 นางสาวไพรินทร ชมมะลิ

ครู

ศษ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

คอมพิวเตอรกราฟ
ฟกส

17

86 นางธนิดา พลอินทร

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.ม.

18

87 นางสาวมาณี เกียรติกุลวัฒนา

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.ม.

การบริหารอาชีวศึกษา

การจัดการธุรกิจฯ

19

นางสาววลัยลักษณ นัครา
88
เรือง

ทัศนียวิทยา

20

90

21

91 นายเสกสรรค ขวัญศรี

นางสาวพัชรินทร อนวัช
ประยูร

อาจารย

สาขาวิชาที่สําเร็จ

ครูชํานาญการ

สังคมศึกษา

ครู

ครูชํานาญการ

คอ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและ
เทคนิคการศึกษา

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

ศป.บ.

ภาพพิมพ

คอมพิวเตอร

ครู

38
ที่ เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ

รายวิชาที่สอน

22

94 นายบุญเลิศ ใจทน

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.ม.

พลศึกษา

พลศึกษา 2

23

95 นางสาวศิริลักษณ พุมกําพล

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

การวัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร

25

99 นายประดิษฐ ตั้งประสาทวงศ

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

จิตรกรรม

วาดเสน

26 102 นางอรนิต วาศภูติ ดะหลนั

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ทัศนศิลป

องคประกอบศิลป

27 103 นายวิโรจน กลอมมานพ

ครู

ครูชํานาญการ

ศษ.บ.

ศิลปศึกษา

ศิลปะไทย

28 104 นางนาฏยา สอาดวุฒิเจริญ

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

อุตสาหกรรมศึกษา

คอมพิวเตอรกราฟกส

29 105 นางศิริรัตน คําพัฒน

ครู

ครูชํานาญการ

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

สังคมศึกษา

30 106 นายเจริญ วองปรีชากุล

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศป.ม.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

31 108 นายธนดล ฟกเขียว

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

พลศึกษา

พลศึกษา

32 110 นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

วท.ม.

การศึกษาวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตร

33 114 นางสาวอัจฉรา พิมพสกุล

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

34 115 นายปรีกมล เชี่ยววานิช

ครู

ครูชํานาญการ

ศ.ม.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

35 116 นายคมสันต คืนดี

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ศิลปกรรม

วาดเสน

36 117 นายวิฑูรย ไชยดี

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

จิตรกรรม

วาดเสน,จิตรกรรม

37 118 นางสาวทัศพร มหาจันทร

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

38 119 นายพนม จิเจริญ

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

จิตรกรรม

องคประกอบศิลป

39 120 นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

ครู

กศ.ม.

การวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา

คณิตศาสตร

40 121 นางพัฑรธัญญา หลอสกุล

ครู

ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร

พัฒนาผูเรียน

41 122 นายศุภกร ศรีธรี ประเสริฐ

ครู

ปวส.

ชางอิเล็กทรอนิกส

-

42 123 นายวรา ชัยนิตย

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

ศป.ม.

ภาพพิมพ

ภาพพิมพ

43 124 นางศุภากาญจน รัตนะ

ครู

ครูชํานาญการ

คอ.ม.

หลักสูตรและการสอน
อาชีวศึกษา

ภาษาไทย

44 125 นายอุเทน หลอสกุล

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

มัณฑนศิลป

ทฤษฎีสี ปวศ.

45 127 นายจรัญ หนองบัว

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

เครื่องเคลื่อบดินเผา

เครือ่ งเคลือบดินเผา

46 128 นางทรงสกุล ภาชีทรัพย

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

องคประกอบศิลป

ครูชํานาญการ

39
ที่ เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ

รายวิชาที่สอน

47 131 นายสนั่น รัตนะ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.บ.

ศิลปศึกษา

สิปปหมู

48 132 นางเรืองบุญญ ธรรมสรศักดิ์

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

บรรณารักษศาสตร

พัฒนาผูเรียน

49 133 นางอารยา กองสุวรรณ

ครู

ครูชํานาญการ

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

การงานอาชีพ

50 134 นายเดชา สายสมบูรณ

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

51 135 นางอรนุช อารียพงศา

ครู

ครูชํานาญการ

ศษ.บ.

ออกแบบตกแตง

ออกแบบตกแตง

52 136 นายศักดิ์ชาย บุญอินทร

ครู

ศป.ม.

จิตรกรรม

องคประกอบศิลป
วาดเสน,ภาพพิมพ
ออกแบบตกแตง

53 138 นายปพนพัทธ ศรีพฤกษชาติ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา

54 139 นางรัชดาภรณ ศรีพฤกษชาติ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

สถ.ม.

สถาปตยกรรมภายใน

55 140 นางสาวจริยา ธรรมบุญ

ครู

ครูชํานาญการ

ศศ.ม.

จารึกภาษาตะวันออก ,
ประวัตศิ าสตรศลิ ป
ภาษาสันสกฤต

56 141 นายบุญนาย ซาเฮียง

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ศิลปไทย

สิปปหมู

57 142 นายวชิระ กอนทอง

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

จิตรกรรม

วาดเสน

58 143 นางอัธยา สัจสวัสดิ์

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

การงานอาชีพ

59 144 นางประภา กลอมมานพ

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

ศิลปศึกษา

สถาปตยกรรมไทย

60 145 นายขจิตร สังขผาด

ครู

ครูชํานาญการ

ค.บ.

คอมพิวเตอร

สถาปตยกรรมไทย

61 146 นางพจมาลย จิตติวงศสมาน

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ศิลปไทย

สิปปหมู

62 148 นายบดินทร สิงหเสนี

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.บ.

ศิลปศึกษา

ลายรดน้ํา

63 149 นายจรัญ แซตั้ง

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.บ.

ออกแบบภายใน

ออกแบบตกแตง

64 150 นายประสิทธิ์ มุกดามณี

ครู

ครูชํานาญการ

ศ.ม.

เครือ่ งเคลือบดินเผา

เครือ่ งเคลือบดินเผา

65 151 นายสพราง รักปทุม

ครู

ครูชํานาญการ

ศษ.บ.

ภาพพิมพ

ชวยราชการ

66 152 นายสมศักดิ์ สังคะวัง

ครู

อนุปริญญา

สถาปตยกรรมไทย

สถาปตยกรรมไทย

67 153 นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

วท.ม.

สถิตปิ ระยุกต

คณิตศาสตร

68 210 นางอัญชุลี อําไพศรี

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

ทัศนศิลปและการ
ออกแบบ

เครือ่ งเคลือบดินเผา

69 156 นางสาวมัณทนีย นาพนัง

ครู

ศป.ม.

ทัศนศิลป

ภาพพิมพ

40
ที่ เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง/ระดับ

วิทยฐานะ

วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ

รายวิชาที่สอน

70 202 นางสาวนันทนลิน นิ่มเกตุ

ครู

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร,กาย
วิภาค

71 109 นายนรวีร โชติวรานนท

ครู

ศป.บ.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

ครู

ศป.บ.

เครือ่ งเคลือบฯ

เครือ่ งเคลือบฯ

44 113

นางสาวสุพรรณิการ ติรณ
ปริญญ

45

65 นายณรงค แสงสวัสดิ์

ครู

ศป.บ.

ประติมากรรม

ประติมากรรม

46

64 นางสาวชลาลัย เปรมวิศษิ ฐ

ครู

ค.บ.

วิทยาศาสตรทั่วไป

วิทยาศาสตร

47

98 นางสาวสิริกร บุตรสาลี

ครู

คอ.บ.

สถาปตยกรรมภายใน

ทฤษฎีสี

48 154 นางรัชนี ซอเซวี

เจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน

ชํานาญงาน

ศศ.บ.

ภาษาไทย

49 157 สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ

เจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน

ชํานาญงาน

รป.ม.

การบริหารทั่วไป

50 158 นางสาวสุนีย เขงเจริญ

เจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน

ชํานาญงาน

ปวช.

51 155 นางสาวนิภาพร แสงประทุม

เจาพนักงาน
การเงินปฏิบัติการ

ปฏิบัติงาน

บธ.บ.

บัญชี

41

จํานวนขาราชการและบุคคลากรปการศึกษา 2558
รายงาน

ชาย

หญิง

รวม

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

39

39

78

ลูกจางประจํา

4

2

6

พนักงานราชการ

2

3

5

ลูกจางชั่วคราว

6

6

12

51

50

101

รวมทั้งสิ้น
ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

42

คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป

ประธานกรรมการ

2. รองผูอํานวยการฝายบริหาร

รองประธานกรรมการ

3. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

รองประธานกรรมการ

4. รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
5. รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ
6. หัวหนาภาควิชาศึกษาทั่วไป

กรรมการ

7. หัวหนาภาควิชาศิลปสากล

กรรมการ

8. หัวหนาภาควิชาศิลปไทย

กรรมการ

9. หมอมราชวงศจักรรถ จิตรพงศ

กรรมการ

10. นายสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ

กรรมการ

11. นายเดชา สายสมบูรณ

กรรมการ

12. นางรัชดาภรณ ศรีพฤกษชาติ

กรรมการ

13. นายนภพงษ กูแร

กรรมการ

14. นางทรงสกุล ภาชีทรัพย

เลขานุการ

15. นางชลาลัย ชูอําไพ

ผูชวยเลขานะการ

16. นางสาวอังคนา เอมแบน

ผูชวยเลขานะการ

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

นายบดินทร์ สิงหเสนี
หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย

นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน
หัวหน้าภาควิชาศิลปสากล

45

ภาควิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาภาษาไทย

นางศุภากาญจน์ รัตนะ
หัวหน้าหมวด

นางสาวทัศพร มหาจันทร์

หมวดวิชาพลานามัย

นายธนดล ฟักเขียว
หัวหน้าหมวด

นายบุญเลิศ ใจทน

นายประพันธ์ ทับทิม

46

ภาควิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ
หัวหน้าหมวด

นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ์

นายโอฬาร ชำ�นิ

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวอัจฉรา พิมพ์สกุล
หัวหน้าหมวด

นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกำ�พล

47

ภาควิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค
หัวหน้าหมวด

นางชลาลัย ชูอำ�ไพ

หมวดวิชาสังคมศึกษา

นางธนิดา พลอินทร์
หัวหน้าหมวด

นางศิริรัตน์ คำ�พัฒน์

หมวดวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศุภากาญจน์ รัตนะ
หัวหน้าหมวด

48

ภาควิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาการจัดการ

นางอัธยา สัจจสวัสดิ์
หัวหน้าหมวด

นางสาวมาณี เกียรติกุลวัฒนา

นางอารยา กองสุวรรณ

หมวดวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์

นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล
หัวหน้าหมวด

นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์

49

ภาควิชาศิลปไทย
หมวดวิชาศิลปไทย

นายวิโรจน์ กล่อมมานพ
หัวหน้าหมวด

หมวดวิชาลายรดน้ำ�

นายบดินทร์ สิงหเสนี
หัวหน้าหมวด

นายสนั่น รัตนะ

50

ภาควิชาศิลปไทย

หมวดวิชาช่างสิปปหมู่

นางพจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน
หัวหน้าหมวด

นายบุญนาย ซาเฮียง

นายเสน่ห์ หลวงสุนทร
ผู้เชี่ยวชาญ

นายไพบูลย์ ดีสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดวิชาสถาปัตยกรรมไทย

นายขจิตร์ สังข์ผาด
หัวหน้าหมวด

นางประภา กล่อมมานพ

นายสมศักดิ์ สังคะวัง

51

ภาควิชาศิลปสากล
หมวดวิชาจิตรกรรม

นายพิสิต ประทุมชาติ
หัวหน้าหมวด

นายวิฑูรย์ ไชยดี

นายศรัณย์ โรจนพนัส
หัวหน้าหมวด

นายปรีกมล เชี่ยววานิช

นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร

นายนรวีร์ โชติวรานนท์

52

ภาควิชาศิลปสากล
หมวดวิชาประติมากรรม

นายณรงค์ แสงสวัสดิ์
หัวหน้าหมวด

นายเจริญ ว่องปรีชากุล

นายเดชา สายสมบูรณ์

นายปรมะ โอภาสภัทรธาดา

นายสมศิลป์ แพทย์คุณ

53

ภาควิชาศิลปสากล
หมวดวิชาภาพพิมพ์

นางสาวมัณทนีย์ พาพนัง
หัวหน้าหมวด

นายนภพงศ์ กู้แร่

นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ

นายสรรเพ็ชญ์ โอ่งเพ็ชร

นายวรา ชัยนิตย์

นางเมตตา สุวรรณศร

54

ภาควิชาศิลปสากล

หมวดวิชาออกแบบตกแต่ง

นางอรนุช อารีย์พงศา
หัวหน้าหมวด

นางรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษชาติ

นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์

นายจรัญ แซ่ตั้ง

นางสาวพรรณทิพา ประสาทศิลป์

นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง

55

ภาควิชาศิลปสากล
หมวดวิชาทฤษฎีศิลป์

นายอุเทน หล่อสกุล
หัวหน้าหมวด

นายนิมิตร รอดรับบุญ

นางสาวจริยา ธรรมบุญ

นางนันท์นลิน นิ่มเกตุ

นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

นางสาวสิริกร บุตรสาลี

56

ภาควิชาศิลปสากล

หมวดวิชาองค์ประกอบศิลป์

นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร
หัวหน้าหมวด

นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน

นายพนม จิเจริญ

นายอดินันท์ ดามะอู

นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์

หมวดวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

นายประสิทธิ์ มุกดามณี
หัวหน้าหมวด

นายจรัญ หนองบัว

นางอัญชุลี อำ�ไพศรี

นางสาวสุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

57

ภาควิชาศิลปสากล
หมวดวิชาวาดเส้น

นายวชิระ ก้อนทอง
หัวหน้าหมวด

นายคมสันต์ คืนดี

นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

นายสิขเรศ ศิริไพบูลย์

หมวดวิชาคอมพิวเตอร์

นางนาฏยา สอาดวุฒิเจริญ
หัวหน้าหมวด

นายธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร

นายเสกสรรค์ ขวัญศรี

นางสาวไพรินทร์ ชมมะลิ

58

งานทะเบียนและวัดผล

นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร
หัวหน้างาน

นางสาวสิริกร บุตรสาลี

นางสาวภัคจิรา มาลัย

บรรณารักษ์

นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์

นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล

งานธุรการ

นางรัชนี ซอเซวี
หัวหน้างาน

สิบเอกธนาวุฒิ สุขสำ�ราญ

งานเอกสารการพิมพ์

นางสาวสุนีย์ เข่งเจริญ
หัวหน้างาน

งานการเงินและการบัญชี

นางอารยา กองสุวรรณ
หัวหน้างาน

นางสาวภมร คงทน

นางสาวนิภาพร แสงประทุม นายนิพนธ์ สุขประเสริฐ

งานพัสดุ

นางสาวสมศรี ม่วงเทศ

นางสาวอังคนา เอมแบน

59

การพัฒนาตนเองและปฏิบัตหน้าที่
ของบุคลากร ประจำ�ปีการศึกษา 2558

61

นายบุญพาด ฆังคะมะโน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

14 พฤษภาคม 2558

4

22 พฤษภาคม 2558

5

28 พฤษภาคม 2558

6

8 พฤษภาคม 2558

7

25 พฤษภาคม 2558

8

16-24 พฤษภาคม 2558

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ตามบันทึกตกลง
MOU ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยโทยามะ ประจําปี 2558

9

4 มิถุนายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

10 8 มิถุนายน 2558
11 9 มิถุนายน 2558
12 9 มิถุนายน 2558
13 16-17 มิถุนายน 2558
14 16-17 มิถุนายน 2558
15 17 มิถุนายน 2558
16 22 มิถุนายน 2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ โครงการฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก
ห้องประชุม 2 อาคาร
ประจําปีงบประมาณ 2558
อํานวยการ
ประชุมประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานพิธีไหว้ครู ห้องประชุม 2 อาคาร
สามัญและพิธีครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2558
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4/2558 ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ห้องประชุม 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประจําปี 2558
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนที่ดําเนินการไปแล้วกรณีที่บอกเลิก
สัญญา
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

มหาวิทยาลัยโทยามะ
ประเทศญี่ปุ่น

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

3
2
4
4

4

216

8

2

2
3
12
12
2

4
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จํานวน
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2

17 22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

18 2 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี 2557 ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
ศาลาดุสิดาลัย
พระบาทสมเด็จ
สวนจิตรลดา
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2558 ห้องประชุมสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

8

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ประจําปีการศึกษา 2557 หน้าพระอุโบสถบวร
ภายใต้ชื่อ “ก้าวแรกของชีวิต” (Step of Life)
สถานมงคล
วังหน้า
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ห้องประชุม 1 อาคาร
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ งานประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
สํานักงานอธิการบดี
แห่งชาติ ครั้งที่ 10
สบศ.วังหน้า

4

19 5 มิถุนายน 2558
20 5 มิถุนายน 2558
21 10 มิถุนายน 2558

22 11 มิถุนายน 2558
23 12 มิถุนายน 2558
24 15 มิถุนายน 2558

25 15 มิถุนายน 2558

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีไหว้ครู-ครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ห้องประชุม 5
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
5/2558
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

4

8

8
4

8

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
4/2558
เข้าร่วมประชุมร่วมกับกองงานในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอใช้สถานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
เพื่อจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอํานวยการ สบ
ศ.วังหน้า
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป

4

27 19 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี
การศึกษา 2557

4

28 23 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุม
เตรียมความพร้อมในการจัดงานประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 10

ห้องประชุม 1
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 5 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

29 25 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีไหว้ครู-ครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2558

8

30 30 มิถุนายน 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จมา
ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมและเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 10

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์

26 16 มิถุนายน 2558

8

3

8
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จํานวน
ชั่วโมง
6

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

31 17 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมการ
สัมมนา เรื่อง “เกียรติคุณหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ในโอกาส
จัดงาน “ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของ
โลก”

ห้องอเนกประสงค์ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
จัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

32 14 กรกฎาคม 2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2558 ห้องประชุมสํานักงาน
อธิการบดี (เรือนเขียว)
สบศ.วังหน้า

4

34 15 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมประชุม
ห้องประชุม 3
คณะอนุกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สํานักงานอธิการบดี
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 สบศ.วังหน้า

4

35 16 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2558

4

36 17 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
เข้าร่วมประชุมการจัดทําหนังสือของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

33 3 กรกฎาคม 2558

37 20 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ และโรงละคร
แห่งชาติ
โถงชั้น 2 โรงละคร
แห่งชาติ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

4
4

38 29 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
6/2558

39 28 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ห้องภาณุรังสี โรงแรม
(พ.ศ.2560-2564)
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

8

40 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

41 11 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

3

42 11 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)
ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

43 20 สิงหาคม 2558

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

4

4

3
2
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สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

44 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

45 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

46 7 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมประชุม
พิจารณาแนวทางการบริหารเงินรายได้ของหน่วยงานในส่วนกลาง

3

47 10 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2557
เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารเงินรายได้ของหน่วยงานใน
ส่วนกลาง

ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
โรงละครแห่งชาติ
ห้องประชุม 1
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

3

48 10 สิงหาคม 2558

8

49 21 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2558 ห้องประชุมสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

50 24 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําหนังสือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตาม
นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

4

51 26 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
7/2558

4

52 26 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมเป็นเกียรติชมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์กับสถาบันศิลปะกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
โรงละครวังหน้า

53 27 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดสีน้ําและวาดเส้น โดยผู้เข้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
อบรมศิลปะบุคคลทั่วไป และศิลปิน 2558
พลาซ่า
สาขาศาลายา จังหวัด
นครปฐม
ห้องประชุมสุธรรม
เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง
ปีงบประมาณ 2559
อารีกุล ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558
วิทยาลัยช่างศิลป

54 28 สิงหาคม 2558

55 7 กันยายน 2558
56 9 กันยายน 2558
57 22 กันยายน 2558

ประชุมคณะทํางานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรศิลปกรรม
ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

4

4

3

8

2
2
2
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58 25-27 กันยายน 2558
59 28 กันยายน 2558
60 28 กันยายน 2558
61 9 กันยายน 2558

ชื่อกิจกรรม
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 999 รูป

62 11 กันยายน 2558

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
8/2558

63 11 กันยายน 2558

เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

64 15 กันยายน 2558
65 17 กันยายน 2558

เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับอาชีวศึกษา)

66 30 กันยายน 2558

เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดําเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559

67 2 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

68 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

69 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

70 7 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา
ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกท่าน

71 8 ตุลาคม 2558
72 1 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว”

สถานที่
เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ลานกิจกรรมข้างยิมเน
เซี่ยม 2
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
โรงละคร สบศ.วังหน้า

จํานวน
ชั่วโมง
36

3
3
2

4

4

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ กรุงเทพฯ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

3

ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 3
โรงแรมแกรนด์ เมอร์
เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 416 อาคาร 4
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

8

8

4
24

24

3
3
2
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73 19 ตุลาคม 2558
74 20 ตุลาคม 2558

75 27 ตุลาคม 2558

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สบศ.วังหน้า
เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ครั้งที่ 9/2558
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จํานวน
ชั่วโมง
4
4

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน นักศึกษาพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัย
ช่างศิลป

ห้องประชุม 4 ตึก
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

4

77 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

3

78 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

79 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

80 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

81 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

82 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

83 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

84 16 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมศึกษาดูงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการนิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัยไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา

3

ห้องประชุม 1
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์

4

76 2 พฤศจิกายน 2558

85 17 พฤศจิกายน 2558

3

3
3
3
3
3

86 19 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/2558 (สัญจร)

8

87 20 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมเกียรติงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2558

วัดกลาง พระอาราม
หลวง จังหวัดกาฬสินธุ์

8

88 13 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

8
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89 17-18 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 2559

โรงละครวังหน้า และ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอํานวยการ สบ
ศ.วังหน้า

90 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
91 26-27 พฤศจิกายน 2558 เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

จํานวน
ชั่วโมง
16

16
16

92 28 ธันวาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

93 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

94 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

95 7 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาต

สนามหญ้าหน้าตึกไทย
คู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล

8

96 9 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะทํางานจัดทําข้อมูลการใช้พื้นที่ ของสํานักงานอธิการบดี
และคณะวิชา ครั้งที่ 2/2558

3

97 24 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอํานวยการ สบ
ศ.วังหน้า
โรงละครแห่งชาติ

98 25 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ครั้งที่ 11/2558
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

99 15 มกราคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

100 15 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

101 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

102 20 มกราคม 2559

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

3

4

4

4

4

8
8
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สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

103 7 มกราคม 2559

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า บริเวณโรงละคร
เจ้าอยู่หัว
แห่งชาติ สํานักการสังคีต

104 7 มกราคม 2559

เข้าร่วมพิธีทําบุญเลี้ยงพระและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2559 คณะศิลปวิจิตร ชั้น 7

4

105 14 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2559 ห้องประชุมสํานักงาน
อธิการบดี (เรือนเขียว)
สบศ.วังหน้า

3

106 20 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ครั้งที่ 1/2559
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ห้องประชุม ชั้น 1
“วันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
อาคารหอสมุดและ
ดําเนินงาน
นิทรรศการ

4

107 8 กุมภาพันธ์ 2559

2

108 8 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

109 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

110 15 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ “วัน ห้องประชุม 2 อาคาร
สถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป เพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน อํานวยการ

3

111 29 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
“วันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ช่างศิลป เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินงาน
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 (พัฒนศิลป์เกมส์)

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

4

112 1 กุมภาพันธ์ 2559

113 4 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒน ห้องประชุมสนามกีฬา
ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 3
(ศาลายา)
จังหวัดนครปฐม

3

114 9 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุ,โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11

4

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

69

นายบุญพาด ฆังคะมะโน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

115 11 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

116 16 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2559 ห้องประชุมสํานักงาน
อธิการบดี เรือนเขียว
สบศ.วังหน้า

3

117 18 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังและวิเคราะห์สมรรถนะ ห้องประชุม 2 ชั้น 2
บุคลากร
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ร่วมจัดกิจกรรมด้านศิลปะ และแลกเปลี่ยนความรู้กับเยาวชน ประชาชน
บริเวณพิพิธภัณฑ์เมือง
นักท่องเที่ยวที่สนใจ งาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ประจวบคีรีขันธ์ ถึง
และงานกาชาด ประจําปี 2559”
สะพานสราญวิถี

4

118 19-23 กุมภาพันธ์ 2559

บริเวณลาน
เอนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเจ้าคุณทหาร
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

40

119 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานโครงการจัดนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1

หอศิลป์ร่วมสมัย เมือง
เว้ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ณ ห้อง
ประชุม 3 สํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

3

120 29 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมคณะทํางานการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ พ.ศ.2558

ห้องประชุม 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

4

121 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

122 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

123 7 มีนาคม 2559

ประชุมเพื่อขอทราบข้อมูลในเรื่องการจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนวิชา ห้องประชุม 1 อาคาร
ต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
อํานวยการ

2

70

นายบุญพาด ฆังคะมะโน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

124 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

125 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

126 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

127 23 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

128 28-30 มีนาคม 2559

จํานวน
ชั่วโมง
4

2
2
2
72

129 31 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนมีนาคม 2559

130 2 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นในการ ห้องประชุม 1 ชั้น 5
ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนแก่ผู้บริหารที่
อาคารสํานักงาน
เกษียณอายุราชการ และผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ และร่างระเบียบสถาบัน อธิการบดี สบศ.ศาลายา
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนแก่หัวหน้าภาควิชา ครั้งที่ 1/2559

4

131 4 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

4

132 5-6 มีนาคม 2559
133 7 มีนาคม 2559
134 8 มีนาคม 2559
135 8 มีนาคม 2559

ห้องนิทรรศการ
หมุนเวียน ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํา
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ อาคารอํานวยการ สบ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ศ.วังหน้า
เข้าร่วมประชุมคณะทํางานการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ห้องประชุม 4
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ กรณีพิเศษ พ.ศ.2558
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศ : กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักศึกษา ปี โรงละครวังหน้า
การศึกษา 2558
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นในการ ห้องประชุมเรือนเขียว
ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนแก่ผู้บริหารที่
สบศ.วังหน้า
เกษียณอายุราชการ และผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ และร่างระเบียบสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนแก่หัวหน้าภาควิชา ครั้งที่ 1/2559

3

16

4

8
4

136 9 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดตําแหน่ง ห้องประชุมสํานักงาน
ครูเป็นตําแหน่งคณาจารย์
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

4

137 10 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
3/2559

3

ห้องประชุมสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

71

นายบุญพาด ฆังคะมะโน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

138 10 มีนาคม 2559
139 20-22 มีนาคม 2559

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ห้องประชุม 1 สบศ.วัง
หน้า
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํา ออโรร่า รีสอร์ท
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

140 14-18 มีนาคม 2559

เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อจัดโครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ด้านศิลปกรรมไทย – อินโดนีเซีย INSTITUTE SENI INDONESIA DENPASAR

141 4 เมษายน 2559

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดตําแหน่ง
ครูเป็นตําแหน่งคณาจารย์

จํานวน
ชั่วโมง
4
72

120

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

2

143 11 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2559 ห้องประชุมสํานักงาน
อธิการบดี เรือนเขียว
สบศ.วังหน้า

4

144 26 เมษายน 2559

เข้าร่วมรดน้ําขอพรนายกสภาสถาบัน (ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม) และ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

3

145 27 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง ห้องประชุมชั้น 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง สํานักงานอธิการบดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตําแหน่ง
สบศ.ศาลายา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

3

146 27 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
ครั้งที่ 4/2559
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

3

147 27 เมษายน 2559

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแสดงนิทรรศการด้านทัศนศิลป์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์

หอศิลป์ร่วมสมัยราช
ดําเนิน

3

148 28 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสมควรดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะศิลปวิจิตร

ห้องประชุม ชั้น 7
คณะศิลปวิจิตร ศาลายา

4

142 5 เมษายน 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

4

72
1B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

4

9 มิถุนายน 2558

5

16-17 มิถุนายน 2558

6

17 มิถุนายน 2558

7

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

8

14 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

9

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

นางชลาลัย ชูอําไพ
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

8

3
12
2

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4
4

4

10 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

12 18 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

4

13 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาลัยช่างศิลป

14 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

36

15 2 ตุลาคม 2558

2

4
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1B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางชลาลัย ชูอําไพ
สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
24

16 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

17 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

18 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

19 28 ธันวาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

20 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

21 15 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

22 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3
3

8

23 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

24 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

25 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

26 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

27 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

28 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

8

74
2B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายณรงค์ แสงสวัสดิ์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

22 มิถุนายน 255829 พฤศจิกายน 2558

ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลและประสาน
งานต่าง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร

โรงเรียนรักษาดินแดน
ศูนย์การกําลังสํารอง

ตลอดภาค
เรียน

7

23 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจําปีการศึกษา 2558

4

8

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

บริเวณโดมวรรณสมิต
ภายในโรงเรียนรักษา
ดินแดน ศูนย์การกําลัง
สํารอง
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

9

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 18 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

4

11 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาลัยช่างศิลป

12 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนว
ทางการฝึกซ้อมและกําหนดวันพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ
นักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องเรียน 305
โรงเรียนรักษาดินแดน
ศูนย์การกําลังสํารอง

36

13 28 กันยายน 2558
14 14 กันยายน 2558

2

4

2

3
4
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2B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

15 15-19 กันยายน 2558

ชื่อกิจกรรม

16 5-7 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปกรรม
4 สถาบัน
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

17 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

18 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

19 8 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดผลัดฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปี
การศึกษา 2558

นายณรงค์ แสงสวัสดิ์
สถานที่
วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
40
24

3
3

ห้องสมุดโรงเรียนรักษา
ดินแดน ศูนย์การกําลัง
สํารอง
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ห้องเรียน 305
ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา 2558
โรงเรียนรักษาดินแดน
ศูนย์การกําลังสํารอง

4

21 25 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

3

22 27 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคําชี้แจงการควบคุมกํากับดูแลของผู้กํากับนักศึกษา
วิชาทหาร และการเตรียมการของนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดสถานศึกษา

20 17 พฤศจิกายน 2558

23 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
24 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
25 8 ธันวาคม 2558

26 20 มกราคม 2559
27 20 มกราคม 2559
28 7-10 กุมภาพันธ์ 2559

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6
ห้องมัทนะพาธา
อาคารสวนเจ้าเชตุ
หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

เข้าร่วมพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
(ส่วนกลาง) ประจําปี 2558

ลานอเนกประสงค์
กองทัพภาคที่ 1 ใน
กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หออัครศิลปิน จังหวัด
โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับ ปทุมธานี
ศิลปินแห่งชาติ รุ่น 7” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

3

3

16
3

4

8
8
32
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายณรงค์ แสงสวัสดิ์
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

29 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

30 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

31 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

32 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

33 30 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้า
ฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจําปีการศึกษา 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
ห้องมัทนะพาธา
อาคารสวนเจ้าเชตุ (ชั้น
2) ภายในหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน

34 15 เมษายน 2559

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2559

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

4

35 16-26 เมษายน 2559

เดินทางไปราชการโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับวิทยาลัยศิลปะเว้ มหาวิทยาลัยเว้

เมืองเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

264

72

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นายอดินันท์ ดามะอู

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
เข้าร่วมพบปะสนทนายามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ใน
การพัฒนาชุมชนเขตลาดกระบัง และการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

14 พฤษภาคม 2558

2

26 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

4

16-17 มิถุนายน 2558

12

5

17 มิถุนายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

6

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

7

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

12 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558

15 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16 28 ธันวาคม 2558

3

2

3
24

3
3

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

17 12 ธันวาคม 2558

18 20 มกราคม 2559
19 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายอดินันท์ ดามะอู
สถานที่

นํานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 21 ประจําปี 2558 บริเวณสวนสาธารณะ
จัดโดยสํานักงานเทศบาลเมืองศีราชา
เทศบาลเมืองศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
8

8
8

20 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

21 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

22 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

23 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายพิสิต ประทุมชาติ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

12 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

13 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

11 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

นํานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 21 ประจําปี 2558 บริเวณสวนสาธารณะ
จัดโดยสํานักงานเทศบาลเมืองศีราชา
เทศบาลเมืองศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี

8

10 28 กันยายน 2558

14 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
15 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16 12 ธันวาคม 2558

2

3
24

3
3

3

80
4B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

17 20 มกราคม 2559
18 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายพิสิต ประทุมชาติ
สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
8
8

19 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

20 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

21 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

22 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
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81
5B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม
ลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางเมตตา สุวรรณศร
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง

82
6B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายศรัณย์ โรจนพนัส
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

12 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

15 9 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2558 วัดเทพศิรินทราวาส

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558

16 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา

2

3
24

3
3

8
16

83
6B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายศรัณย์ โรจนพนัส
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
144

17 10-15 พฤศจิกายน 2558 เดินทางไปต่างประเทศ

ราชอาณาจักรภูฏาน

18 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

19 12 ธันวาคม 2558

นํานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 21 ประจําปี 2558 บริเวณสวนสาธารณะ
จัดโดยสํานักงานเทศบาลเมืองศีราชา
เทศบาลเมืองศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
เข้าร่วมโครงการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ห้องประชุม ชั้น 5
และทัศนศิลป์
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

8

20 14-15 ธันวาคม 2558

21 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

16

8

22 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

23 9 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

4

24 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

25 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

26 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

27 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

8

72

84
7B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายนภพงศ์ กู้แร่
สถานที่

1

14 พฤษภาคม 2558

2

28 พฤษภาคม 2558

3

16-24 พฤษภาคม 2558

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ตามบันทึกตกลง
MOU ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยโทยามะ ประจําปี 2558

4

4 มิถุนายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

5

16-17 มิถุนายน 2558

12

6

17 มิถุนายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

7

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

8

15-16 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2558

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

16

9

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

10 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 10, 17, 24, 31
สิงหาคมคม 2558

เป็นอาจารย์พิเศษแก่นักศึกษาปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 2
วิชาประติมากรรมและภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ทุกวัน
จันทร์

12 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา

36

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาจิตใจและฝึกปฏิบัติงานอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง
จํานวนประมาณ 100 คน

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
เรือนจํากลาง จังหวัด
สมุทรสาคร
จัดโดยสมาคมสตรีไทย
คาทอลิก
มหาวิทยาลัยโทยามะ
ประเทศญี่ปุ่น

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

216

2

85
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นายนภพงศ์ กู้แร่
จํานวน
ชั่วโมง
3

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมเสนอหัวข้อโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อพิจารณาขอรับทุนวิจัย
และทุนงานสร้างสรรค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิจารณาแบบเสนอโครงการและจัดสรร
ทุนการวิจัยและทุนงานสร้างสรรค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับอาชีวศึกษา)

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 3 – 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 3 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

18 7, 14 กันยายน 2558

เป็นอาจารย์พิเศษแก่นักศึกษาปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 2
วิชาประติมากรรมและภาพพิมพ์

ทุกวัน
จันทร์

19 1-3 กันยายน 2558
20 5-7 ตุลาคม 2558

เดินทางไปราชการ และนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโทยามะ
ประเทศญี่ปุ่น นายโนะกุชิ โทโมะฮิสะ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ราชอาณาจักรกัมพูชา

24

21 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

22 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

23 17 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการนิทรรศการศิลปกรรม ห้องประชุม 1
ร่วมสมัยไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
พระบรมราชานุสรณ์ฯ
เจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2558
สวนลุมพินี

14 28 กันยายน 2558
15 7-10 กันยายน 2558
16 7 กันยายน 2558
17 17 กันยายน 2558

24 25 พฤศจิกายน 2558

32

8

8

72

3
3

4

8

25 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
26 10-15 พฤศจิกายน 2558 เดินทางไปต่างประเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ราชอาณาจักรภูฏาน

16

27 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

28 14-15 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมโครงการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์

ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

16

144
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

29 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายนภพงศ์ กู้แร่
สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

30 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

31 10 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมจัดทําร่างแผนปฏิรูปศิลปะ

32 11 กุมภาพันธ์ 2559
33 19-23 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
ห้องศูนย์ประกัน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ผ่านระบบ Web Conference คุณภาพการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ร่วมจัดกิจกรรมด้านศิลปะ และแลกเปลี่ยนความรู้กับเยาวชน ประชาชน
บริเวณพิพิธภัณฑ์เมือง
นักท่องเที่ยวที่สนใจ งาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ประจวบคีรีขันธ์ ถึง
และงานกาชาด ประจําปี 2559”
สะพานสราญวิถี

จํานวน
ชั่วโมง
8
8
4

3

40

34 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 2 สบศ.วัง
หน้า

8

35 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

36 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

37 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

38 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

39 8-12 มีนาคม 2559

เดินทางไปต่างประเทศ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

40 14-18 มีนาคม 2559

เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อจัดโครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ด้านศิลปกรรมไทย – อินโดนีเซีย INSTITUTE SENI INDONESIA DENPASAR

41 1 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 1 สบศ.วัง
หน้า

72

120

120

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

25-27 พฤษภาคม 2558

4

4 มิถุนายน 2558

5

9 มิถุนายน 2558

6

16-17 มิถุนายน 2558

7

17 มิถุนายน 2558

8

22 มิถุนายน 2558

9

26 มิถุนายน 2558

ชื่อกิจกรรม

นายโอฬาร ชํานิ
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
การเขียนบทความงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
สบศ.วังหน้า
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

24

8

3
12
2

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและจัดการ ห้องพิมานจันทร์ ตึก
เรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาของเครือข่าย สํานักงานอธิการบดี ชั้น
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง โดยร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง 12 มหาวิทยาลัยราช
“การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ภัฏจันทรเกษม

4

โรงละครวังหน้า

8

11 14 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ การนําเสนอผลการจัดการความรู้
ด้านสายสนับสนุน
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

4

12 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

13 11 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

3

14 20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

10 19 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

6

4

2

88
8B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายโอฬาร ชํานิ
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

15 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

16 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

17 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

18 25-27 กันยายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 3 – 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 3 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

36

22 2 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมเสนอหัวข้อโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อพิจารณาขอรับทุนวิจัย
และทุนงานสร้างสรรค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิจารณาแบบเสนอโครงการและจัดสรร
ทุนการวิจัยและทุนงานสร้างสรรค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

4

23 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

24 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

25 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

26 28 ธันวาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

27 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

28 15 มกราคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

4

29 15 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

19 7-10 กันยายน 2558
20 7 กันยายน 2558
21 17-18 กันยายน 2558

32

8

16

24

3
3

4

89
8B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

30 20 มกราคม 2559
31 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายโอฬาร ชํานิ
สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
8
8

32 13 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ห้องประชุม R401 ชั้น
(V-NET)
4 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

8

33 21 มกราคม 2559

ตึกอํานวยการ
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

34 8 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 (พัฒนศิลป์เกมส์) ครั้งที่ 2/2559
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

35 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

36 23 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมจัดทํากําหนดอัตราส่วน ผู้สอนต่อจํานวนผู้เรียนของทุกคณะวิชา ห้องประชุม 4 ตึก
อํานวยการ สํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

4

37 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 2 สบศ.วัง
หน้า

8

38 3 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
“หลักสูตรพื้นฐานด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริต” ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

โรงแรมมารวย การ์เด้น
กรุงเทพฯ
จัดโดย สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม

4

39 29 กุมภาพันธ์ 25591 มีนาคม 2559

เข้าร่วมโครงการฝึกอบีมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ สบศ.ศาลายา

16

40 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

4
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ชื่อกิจกรรม

นายโอฬาร ชํานิ
สถานที่

41 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

42 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

43 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

44 20-22 มีนาคม 2559

45 1 เมษายน 2559

จํานวน
ชั่วโมง
8

4

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํา ออโรร่า รีสอร์ท
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี

72

ห้องประชุม 1 สบศ.วัง
หน้า

8

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

72
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1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายสิขเรศ ศิริไพบูลย์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ณ สาธารณรัฐฮังการี

36

11 11-14 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เดินทางไปต่างประเทศ

12 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

24

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

15 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
16 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

17 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

10 28 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

2

3
96

3
3

3

92
9B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายสิขเรศ ศิริไพบูลย์
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

18 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

19 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

20 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

21 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

22 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

23 30 มีนาคม 2559 1 เมษายน 2559

เดินทางไปต่างประเทศ

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
สาธารณรัฐเกาหลี

72

48
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

นางสาวพรรณทิพา ประสาทศิลป์

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

12 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

13 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

11 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

14 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
15 10-15 พฤศจิกายน 2558 เดินทางไปต่างประเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ราชอาณาจักรภูฏาน

16

16 28 ธันวาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

10 28 กันยายน 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2

3
24

3
3

144

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

17 20 มกราคม 2559
18 20 มกราคม 2559

นางสาวพรรณทิพา ประสาทศิลป์

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
8
8

19 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

20 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

21 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

22 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

9 มิถุนายน 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช 2558

พระบรมราชานุสาวรีย์
เชิงสะพานพระราม 8

3

7

17 มิถุนายน 2558

8

8

11 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. โรงละครวังหน้า
2558 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ การนําเสนอ
ผลการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

9

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

10 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

12 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

36

13 28 กันยายน 2558
14 1-3 กันยายน 2558

2

4

3
24
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

15 17 กันยายน 2558

เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับอาชีวศึกษา)

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

16 17-18 กันยายน 2558

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

16

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 1-4 สบศ.
วังหน้า

24

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

17 5-7 ตุลาคม 2558
18 20-22 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษสู่สากล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

19 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

20 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

21 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
22 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
23 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

24

3

3

8

24 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

25 9 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

4

26 11-12 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ศิลปะภาพ
พิมพ์และจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ 60 ปี

27 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ห้องประชุม ตึก
อํานวยการ
และห้องปฏิบัติการ
ภาพพิมพ์ ชั้น 4 อาคาร
วิจิตรศิลป์ วิทยาลัย
เพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

16

8

97
1B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

28 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

29 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

30 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

31 20 เมษายน 2559,
1 พฤษภาคม 2559

เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรวาดการ์ตูน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลปะ

จํานวน
ชั่วโมง
8

2
72

16

98
12B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับอาชีวศึกษา)

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

36

เดินทางไปราชการ และนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโทยามะ
ประเทศญี่ปุ่น นายโนะกุชิ โทโมะฮิสะ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

ราชอาณาจักรกัมพูชา

72

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

24

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 28 กันยายน 2558
11 17 กันยายน 2558
12 1-3 กันยายน 2558
13 5-7 ตุลาคม 2558
14 23 ตุลาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช
พุทธศักราช 2558

15 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

16 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

2

3
8

4

3

99
12B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร
สถานที่

17 17 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการนิทรรศการศิลปกรรม ห้องประชุม 1
ร่วมสมัยไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
18 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. สถาบันบัณฑิตพัฒน
2559
ศิลป์ ศาลายา
19 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
20 20 มกราคม 2559

16
3

8

21 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

22 9 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

4

23 10 กุมภาพันธ์ 2559
24 11 กุมภาพันธ์ 2559
25 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
4

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เข้าร่วมจัดทําร่างแผนปฏิรูปศิลปะ
ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
ห้องศูนย์ประกัน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ผ่านระบบ Web Conference คุณภาพการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
หอประชุมเล็ก อาคาร
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
พลศึกษา
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

8

4

3

8

26 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

27 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

28 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

29 16-26 เมษายน 2559

เดินทางไปราชการโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับวิทยาลัยศิลปะเว้ มหาวิทยาลัยเว้

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เมืองเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

72

264

100
13B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายสมศิลป์ แพทย์คุณ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

12 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
อาคารเอนกประสงค์
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย

16

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558

15 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม จัดโดยโรงเรียนเตรียม
16 19 พฤศจิกายน 2558
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

2

3
24

3
3

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

17 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

18 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

นายสมศิลป์ แพทย์คุณ
สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

20 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

21 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

22 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

23 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

19 20 มกราคม 2559

8

72
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14B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป ในส่วนงานทะเบียนและวัดผล

6

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

7

9 มิถุนายน 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช 2558

พระบรมราชานุสาวรีย์
เชิงสะพานพระราม 8

3

8

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

9

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

11 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้วิจัยและผู้
สร้างสรรค์ผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

36

ห้องประชุม 1-4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ

16

12 28 กันยายน 2558
13 17-18 กันยายน 2558

14 22-23 กันยายน 2558
15 5-7 ตุลาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

2

2

3
16

24
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

16 14 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําระเบียนผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ

ห้องประชุมชั้น 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

17 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

18 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
4

3
3

19 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
20 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

21 24 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”

โรงละครแห่งชาติ

4

22 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

8

23 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

24 25-26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน

16

25 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

26 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

27 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

28 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

8

8

72
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายนิมิตร รอดรับบุญ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

4 มิถุนายน 2558

เป็นประธานผู้ช่วยประกอบพิธีไหว้ครูช่างศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลป

4

7

11 มิถุนายน 2558

เป็นผู้ช่วยประกอบพิธีไหว้ครูช่างศิลป์

8

8

19 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี
การศึกษา 2557

9

25 มิถุนายน 2558

เป็นผู้ช่วยประกอบพิธีไหว้ครูช่างศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
ห้องประชุม 1
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
ห้องประชุม 3 ชั้น 5
กองกิจการนิสิต อาคาร
ระพี สาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขตบางเขน
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์

10 25 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ครั้งที่ 3/2558

11 30 มิถุนายน 2558

14 2 กรกฎาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จมา
ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมและเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 10
เป็นอาจารย์สอนพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอนรายวิชา
กายวิภาคสําหรับ
ผู้ศึกษาศิลปะ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
เป็นอาจารย์สอนพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอนรายวิชา
กายวิภาคสําหรับ
ผู้ศึกษาศิลปะ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
เป็นผู้ประกอบพิธีครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2558

15 16 กรกฎาคม 2558

เป็นผู้ช่วยประธานประกอบพิธีไหว้ครูทัศนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2558

12 4 มิถุนายน 2558 24 กันยายน 2558
13 4 มิถุนายน 2558 24 กันยายน 2558

2

4

8
6

8

อาคารเรียนคณะศิลป
ทุกวัน
นาฏดุริยางค์ สบศ.วัง พฤหัสบดี
หน้า
อาคารเรียนคณะ
ทุกวัน
ศิลปศึกษา สบศ.วังหน้า พฤหัสบดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัว
วันดี
พระอุโบสถบวรสถาน
สุทธาวาส (โบสถ์พระ
แก้ววังหน้า)

8
4
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16 16 กรกฎาคม 2558

เป็นผู้ช่วยประธานประกอบพิธีไหว้ครูช่างศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2558

17 17 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
เข้าร่วมประชุมการจัดทําหนังสือของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

18 20 กรกฎาคม 2558

นายนิมิตร รอดรับบุญ
สถานที่
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ (วังหน้า)
โถงชั้น 2 โรงละคร
แห่งชาติ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

จํานวน
ชั่วโมง
4
4
4

19 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

20 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

21 10 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2557
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําหนังสือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตาม
นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

โรงละครแห่งชาติ

8

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

4

22 24 สิงหาคม 2558

23 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

24 25-27 กันยายน 2558

27 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

28 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

29 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

26 28 กันยายน 2 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและร่วมแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา และ
รูปเล่มของหนังสือให้สมบูรณ์ครบถ้วน

30 9 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2558 วัดเทพศิรินทราวาส

25 28 กันยายน 2558

31 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
32 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3
40

24

3
3

8
16
3
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ชื่อกิจกรรม

33 7 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาต

34 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

นายนิมิตร รอดรับบุญ
สถานที่
สนามหญ้าหน้าตึกไทย
คู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล

จํานวน
ชั่วโมง
8

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

36 19-23 กุมภาพันธ์ 2559

ร่วมจัดกิจกรรมด้านศิลปะ และแลกเปลี่ยนความรู้กับเยาวชน ประชาชน
นักท่องเที่ยวที่สนใจ งาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด ประจําปี 2559”

บริเวณพิพิธภัณฑ์เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ ถึง
สะพานสราญวิถี

40

37 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

38 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

39 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

40 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

41 10 มีนาคม 2559

เป็นวิทยากร เป็นผู้ประกอบพิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย ครั้งที่ 3

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
ห้องประชุมโชติเวช ชั้น
4 อาคารเรือนปัญญา
คณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตรื มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

35 20 มกราคม 2559

8

72

8
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1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายสรรเพ็ชญ์ โอ่งเพ็ชร
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

12 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

13 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

11 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

10 28 กันยายน 2558

14 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
15 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16 20 มกราคม 2559
17 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

2

3
24

3
3

3

8
8

108
16B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายสรรเพ็ชญ์ โอ่งเพ็ชร
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

18 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

19 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

20 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

21 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

109
17B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3
4

ชื่อกิจกรรม

นางสาวไพรินทร์ ชมมะลิ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

16-17 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
17 มิถุนายน 2558 รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

12
2

5

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

9

11

25-27 กันยายน 2558 วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
28 กันยายน 2558 ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
5-7 ตุลาคม 2558 ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

12

24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

13

30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

10

14
15

26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
28 ธันวาคม 2558 ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3
24

3
3

3

110
17B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่
16

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

14-15 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

นางสาวไพรินทร์ ชมมะลิ
สถานที่
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 (ห้อง 454-455)
คณะศิลปศึกษา สบศ.
วังหน้า

17

20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

18

20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

19

8 มกราคม 2559
29 เมษายน 2559

เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1

20

2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

21

4 มีนาคม 2559

22

11 มีนาคม 2559

23

28-30 มีนาคม 2559

24

15 เมษายน 2559

จํานวน
ชั่วโมง
16

8
8

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

ทุกวันศุกร์

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

2

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2559

8

72

4

111
18B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางธนิดา พลอินทร์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

26 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและจัดการ ห้องพิมานจันทร์ ตึก
เรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาของเครือข่าย สํานักงานอธิการบดี ชั้น
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง โดยร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง 12 มหาวิทยาลัยราช
“การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ภัฏจันทรเกษม

6

6

30 มิถุนายน 2558

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์

8

7

11 สิงหาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จมา
ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมและเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 10
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

9

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

11 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้วิจัยและผู้
สร้างสรรค์ผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

36

12 17-18 กันยายน 2558

13 22-23 กันยายน 2558
14 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

ห้องประชุม 1-4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ

2

16

16

24

112
18B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางธนิดา พลอินทร์
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

15 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

17 5 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2558
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย
โรงละครแห่งชาติ

4

18 24 ธันวาคม 2558
19 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

21 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

22 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

23 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

72

24 30 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้า
ฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจําปีการศึกษา 2559

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
ห้องมัทนะพาธา
อาคารสวนเจ้าเชตุ (ชั้น
2) ภายในหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน

20 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

4

8

4

113
19B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

นางสาวมาณี เกียรติกุลวัฒนา

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

8

25-27 กันยายน 2558
5-7 ตุลาคม 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

36

9

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

2

24

10 23 ตุลาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช
พุทธศักราช 2558

11 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

12 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

14 20 มกราคม 2559
15 2 มีนาคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

4

8
8
8

114
19B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นางสาวมาณี เกียรติกุลวัฒนา

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

16 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

17 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน
ชั่วโมง
8

72

115
20B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป ในส่วนงานทะเบียนและวัดผล

6

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

7

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

12 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

15 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
16 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2

2

3
24

3
3

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง

ชื่อกิจกรรม

17 24 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”

18 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

สถานที่
โรงละครแห่งชาติ

จํานวน
ชั่วโมง
4

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

20 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

21 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

22 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

23 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

19 20 มกราคม 2559

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

8 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

4

16-17 มิถุนายน 2558

5

17 มิถุนายน 2558

6

นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
(พุทธวิชชาลัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ
ประเภทวาดรูประบายสี จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
ห้องประชุม อาคาร
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

7

17 มิถุนายน 2558

8

8

11 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. โรงละครวังหน้า
2558 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ การนําเสนอ
ผลการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

9

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

11 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

36

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ

24

12 28 กันยายน 2558
13 17-18 กันยายน 2558

14 5-7 ตุลาคม 2558

2

4

3
16

118
21B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
24

15 20-22 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษสู่สากล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ห้องประชุม 1-4 สบศ.
วังหน้า

16 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

3

17 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ
19 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
20 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุม ชั้น 1
คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

8

21 10 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจําปีพุทธศักราช 2558

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าตึกรัฐสภา
พระราชวังดุสิต

4

22 18 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม ชั้น 7
คณะศิลปวิจิตร ศาลายา

8

23 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

18 20 พฤศจิกายน 2558

24 20 มกราคม 2559
25 28 มกราคม 2559
26 11-12 กุมภาพันธ์ 2559

27 4, 11 กุมภาพันธ์ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์
เป็นวิทยากรโครงการสอนศิลปะเด็กพิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ศิลปะภาพ
พิมพ์และจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ 60 ปี

มูลนิธิแสงสว่าง
กรุงเทพฯ
ห้องประชุม ตึก
อํานวยการ
และห้องปฏิบัติการ
ภาพพิมพ์ ชั้น 4 อาคาร
วิจิตรศิลป์ วิทยาลัย
เพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

เป็นวิทยากรโครงการสอนศิลปะเด็กพิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มูลนิธิแสงสว่าง
กรุงเทพฯ

3

16
3

8
8
8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

28 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

29 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

30 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

31 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

32 5 มีนาคม 2559

เป็นวิทยากรโครงการสอนศิลปะเด็กพิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระเพื่อ
คนพิการ จังหวัด
นครปฐม

33 20 เมษายน 2559,
1 พฤษภาคม 2559

เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรสีน้ํา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป และ พิพิธภัณฑสถาน
บุคคลทั่วไป
แห่งชาติ หอศิลป
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายเสกสรรค์ ขวัญศรี
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

18 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

4

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาลัยช่างศิลป

10 25-27 กันยายน 2558

12 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

11 28 กันยายน 2558

15 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

2

2

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา

16

3
24

3
3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

17 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

18 20 มกราคม 2559
19 8 มกราคม 2559
29 เมษายน 2559

20 1 กุมภาพันธ์ 2559

21 11 กุมภาพันธ์ 2559

นายเสกสรรค์ ขวัญศรี
สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

เป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 1
ศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ Conference (ผ่าน ห้องศูนย์ประกัน
ทาง Video Conference)
คุณภาพการศึกษา

ทุกวันศุกร์

8

2

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ผ่านระบบ Web Conference
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

23 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

24 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

25 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

22 2 มีนาคม 2559

72

122
23B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายบุญเลิศ ใจทน
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

2

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
เข้าร่วมประชุมการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี ห้องประชุม 4 ตึก
2559 (ครั้งที่ 2)
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

36

12 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

3

13 6 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2558 วัดอรุณราชวราราม

8

14 12 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดําเนินโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒน ห้องศูนย์ประกัน
ศิลป์ ประจําปี 2559 ประชุมผ่านระบบ (Video Conference)
คุณภาพการศึกษา
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

10 5-7 ตุลาคม 2558
11 14 ตุลาคม 2558

15 28 ธันวาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

24

4

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 20 มกราคม 2559
17 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายบุญเลิศ ใจทน
สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
8
8

18 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

19 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

20 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

124
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป ในส่วนงานทะเบียนและวัดผล

6

22 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คืน
ความสุขให้ผู้สูงอายุ”

นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกําพล
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม
1608-1608/1 ส่วนต่อ
เติมชั้น 6 อาคารบริหาร

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

8

7

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

12 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

11 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

13 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

14 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

10 25-27 กันยายน 2558

15 20 มกราคม 2559

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

4

24

3

3

8
8

125
24B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกําพล
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
2

16 8 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ ห้องฝ่ายบริหาร
จัดการความรู้สายสนับสนุนด้านการจัดทําคําของบประมาณงบลงทุน

17 12 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ ห้องฝ่ายบริหาร
จัดการความรู้สายสนับสนุนด้านการจัดทําคําของบประมาณงบลงทุน

2

18 23 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ ห้องฝ่ายบริหาร
จัดการความรู้สายสนับสนุนด้านการจัดทําคําของบประมาณงบลงทุน

2

19 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

20 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

21 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

126
25B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

25 – 26 มิถุนายน 2558

เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรพื้นฐาน
การวาดเส้น แรเงา การใช้สีน้ํา ศิลปะไทย และองค์ประกอบศิลป์

16

7

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

สํานักงานเทศบาล
ตําบลหัวเวียง อําเภอ
เสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

12 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558

15 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา

2

4

3
24

3
3

16

127
25B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

16 29 พฤศจิกายน 2558

เป็นอนุกรรมการจัดงานกิจกรรมประจําปี 2558 เพื่อเป็นอนุกรรมการตัดสิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนน
รางวัล จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจริญกรุง เขตบางรัก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรุงเทพฯ

17 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

18 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
8

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

20 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

21 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

22 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

23 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

24 9 มีนาคม 2559

เป็นวิทยากรสาธิตผลงาน ในหัวข้อ “การวาดคนเหมือนครึ่งตัวด้วยเทคนิคสี
น้ํามันสู่การพัฒนาทักษะ”

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3
อาคารพื้นฐานศิลปะ
วิทยาลัยช่างศิลป

19 20 มกราคม 2559

8

72

8

128
26B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสุวัฒนา พรหมศิริ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

8

25-27 กันยายน 2558
11 กันยายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
โรงละคร สบศ.วังหน้า

36

9

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2

8
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ชื่อกิจกรรม

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

4

9 มิถุนายน 2558

5

16-17 มิถุนายน 2558

6

17 มิถุนายน 2558

7

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

8

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

9

19 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี
การศึกษา 2557

10 25 มิถุนายน 2558

นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

11 14 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานบัณฑิต งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2558
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

12 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

13 11 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

14 20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

15 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

8

3
12
2

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ห้องประชุม 1
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 1 สบ
ศ.วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

2

4
4

4

2
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นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

16 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

17 24 สิงหาคม 2558

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพสีน้ํา

ห้องไร้พรมแดน อาคาร
อเนกประสงค์ ชั้น 2
โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ

4

18 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

19 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมเสนอหัวข้อโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อพิจารณาขอรับทุนวิจัย
และทุนงานสร้างสรรค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 3 – 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

36

ห้องประชุม 3 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

25 2 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิจารณาแบบเสนอโครงการและจัดสรร
ทุนการวิจัยและทุนงานสร้างสรรค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

26 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

27 20-22 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษสู่สากล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

28 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

29 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

20 28 กันยายน 2558
21 7-10 กันยายน 2558
22 1-3 กันยายน 2558

23 7 กันยายน 2558
24 17-18 กันยายน 2558

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 1-4 สบศ.
วังหน้า

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

3
32

24

8

16

4
24

24

3
3
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ชื่อกิจกรรม

นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน
สถานที่

30 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

31 9 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2558 วัดเทพศิรินทราวาส

32 20 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ
33 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
34 19 พฤศจิกายน 2558
เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจิตรกรรมสากล จัดโดยโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

ห้องประชุม ชั้น 1
คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
อาคารเอนกประสงค์
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

8
8
16
8

35 28 ธันวาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

36 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

37 18 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม ชั้น 7
คณะศิลปวิจิตร ศาลายา

8

38 13-16 ธันวาคม 2558

เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม นครเวียงจันทน์
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

96

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

8

42 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

43 8 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

44 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

39 15 มกราคม 2559
40 15 มกราคม 2559

41 20 มกราคม 2559

3

4

4

8
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นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

45 9 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

46 10 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมจัดทําร่างแผนปฏิรูปศิลปะ

47 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

48 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

49 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

50 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

51 11 มีนาคม 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
วิทยาลัยช่างศิลป์
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อจัดโครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ด้านศิลปกรรมไทย – อินโดนีเซีย INSTITUTE SENI INDONESIA DENPASAR

52 28-30 มีนาคม 2559
53 14-18 มีนาคม 2559
54 1 เมษายน 2559

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ห้องประชุม 2 สบศ.วัง
หน้า

จํานวน
ชั่วโมง
4

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 1 สบศ.วัง
หน้า

4

8

2
72

120

8
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1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายวิโรจน์ กล่อมมานพ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

24 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีถวานพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 55 ปี

2

10 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

ลานอุทยาน
พระจอมเกล้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิทยาลัยช่างศิลป

11 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องจามจุรีบอลรูม D
ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

36

12 28 กันยายน 2558
13 5-7 ตุลาคม 2558
14 30 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “สิทธิประโยชน์สมาชิก
กบข.”

2

2

3
24

8
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ชื่อกิจกรรม

นายวิโรจน์ กล่อมมานพ
สถานที่

15 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

16 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

17 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

18 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

19 9 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2558 วัดเทพศิรินทราวาส

20 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
21 28 ธันวาคม 2558
22 20 มกราคม 2559

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
3
3
3
3

8
16
3

8

23 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

24 9 มกราคม 2559

เข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมงานสร้างขวัญกําลังใจให้กับข้าราชการตํารวจ

4

25 20-22 กุมภาพันธ์ 2559

เดินทางไปต่างประเทศ

26 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

27 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

28 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

29 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

สถานีตํารวจนครบาล
จระเข้น้อย
ราชอาณาจักรกัมพูขา

72

72
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ชื่อกิจกรรม

นางนาฎยา สะอาดวุฒิเจริญ
สถานที่

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป ในส่วนงานทะเบียนและวัดผล

6

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

7

9 มิถุนายน 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช 2558

พระบรมราชานุสาวรีย์
เชิงสะพานพระราม 8

3

8

22 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คืน
ความสุขให้ผู้สูงอายุ”

ห้องประชุม
1608-1608/1 ส่วนต่อ
เติมชั้น 6 อาคารบริหาร

8

9

11 สิงหาคม 2558

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

2

4

10 20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

11 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

36

14 28 กันยายน 2558

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

15 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

16 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

17 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

นางนาฎยา สะอาดวุฒิเจริญ
สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
24

3
3

18 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
19 28 ธันวาคม 2558

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

20 24 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”

โรงละครแห่งชาติ

4

21 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

23 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

24 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

25 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

26 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

22 20 มกราคม 2559

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางศิริรัตน์ คําพัฒน์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

8

25-27 กันยายน 2558
5-7 ตุลาคม 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์
อาคารหอประชุมพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

36

9

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

2

24

10 6 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11

11 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

12 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 5 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2558
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

14 20 มกราคม 2559
15 20 มกราคม 2559

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

4
8
8
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ชื่อกิจกรรม

นางศิริรัตน์ คําพัฒน์
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

16 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

17 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

18 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

139
31B
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ลําดับที่
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ชื่อกิจกรรม

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

4

9 มิถุนายน 2558

5

16-17 มิถุนายน 2558

6

17 มิถุนายน 2558

7

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

8

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

9

14 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

นายเจริญ ว่องปรีชากุล
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

10 28 กรกฎาคม 2558

เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเทียนพรรษา

11 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

12 11 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

13 20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

14 23 สิงหาคม 2558
15 25 สิงหาคม 2558

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

8

3
12
2

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
ลานวัฒนธรรม สวน
พระนคร เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

2

4

4

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

2
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ชื่อกิจกรรม
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สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

16 20 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมประชุมเรื่องจัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปี 2559 - 2560

ห้องประชุม 3 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

17 28 สิงหาคม 2558

จัดนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ

อาคารบดินทรพิพัฒน์
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)

8

18 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

19 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับอาชีวศึกษา)

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

36

22 2 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

4

23 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

24 1 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว”

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

25 23 ตุลาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช
พุทธศักราช 2558

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

4

26 30 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “สิทธิประโยชน์สมาชิก
กบข.”

ห้องจามจุรีบอลรูม D
ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

8

27 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

3

28 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

29 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

20 28 กันยายน 2558
21 17 กันยายน 2558

3
8

24

2

3
3
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ชื่อกิจกรรม

นายเจริญ ว่องปรีชากุล
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
16

30 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
31 28 ธันวาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

32 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

33 15 มกราคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

4

34 15 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

35 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

4

8

36 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

37 9 มกราคม 2559

เข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมงานสร้างขวัญกําลังใจให้กับข้าราชการตํารวจ

4

38 8 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

39 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

40 11 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

บริเวณลาน
เอนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเจ้าคุณทหาร
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

3

41 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

สถานีตํารวจนครบาล
จระเข้น้อย
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4
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ชื่อกิจกรรม

นายเจริญ ว่องปรีชากุล
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

42 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

43 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

44 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

45 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

46 16-26 เมษายน 2559

เดินทางไปราชการโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับวิทยาลัยศิลปะเว้ มหาวิทยาลัยเว้

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เมืองเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

72

264
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ชื่อกิจกรรม

นายธนดล ฟักเขียว
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

23 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน ประจําปี 2558 ครั้งที่ 1/2558

ห้องประชุม 3 ชั้น 3
อาคาร 3 กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน

3

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

8

12
2

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
เข้าร่วมประชุมการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี ห้องประชุม 4 ตึก
2559 (ครั้งที่ 2)
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

36

12 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

3

13 6 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2558 วัดอรุณราชวราราม

8

14 12 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดําเนินโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒน ห้องศูนย์ประกัน
ศิลป์ ประจําปี 2559 ประชุมผ่านระบบ (Video Conference)
คุณภาพการศึกษา

2

10 5-7 ตุลาคม 2558
11 14 ตุลาคม 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

24

4
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ชื่อกิจกรรม

นายธนดล ฟักเขียว
สถานที่

15 30 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประจําปี 2559 (ครั้งที่ 4)

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
ตึกสํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

19 5 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 (พัฒนศิลป์เกมส์)

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
(ผ่านระบบ Video
Conference ประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับ
ห้องเรียนเครือข่าย)

2

20 21 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 (พัฒนศิลป์เกมส์) ครั้งที่ 2/2559
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

ตึกอํานวยการ
สบศ.วังหน้า
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

4

22 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

23 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

18 20 มกราคม 2559

21 2 มีนาคม 2559

8

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายนรวีร์ โชติวรานนท์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

18 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

4

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาลัยช่างศิลป

10 25-27 กันยายน 2558

13 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เดินทางไปราชการ และนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโทยามะ
ประเทศญี่ปุ่น นายโนะกุชิ โทโมะฮิสะ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

14 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

15 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

11 28 กันยายน 2558
12 1-3 กันยายน 2558

2

2

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

36

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

24

3
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ชื่อกิจกรรม

นายนรวีร์ โชติวรานนท์
สถานที่

16 17 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการนิทรรศการศิลปกรรม ห้องประชุม 1
ร่วมสมัยไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
17 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. สถาบันบัณฑิตพัฒน
2559
ศิลป์ ศาลายา
18 13 พฤศจิกายน 2558
เป็นคณะกรรมการ
โรงเรียนบดินทรเดชา
การตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2558
(สิงห์ สิงหเสนี)
สาขาทัศนศิลป์
สมุทรปราการ
19 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

20 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

21 20 มกราคม 2559

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
4

16
8

3

8
8

22 14-15 มกราคม 2559

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตสื่อและนวัตกรรมด้านการ ห้องประชุม 1 และ
จัดการศึกษา
อาคารศิลปศึกษา ชั้น 5
สบศ.วังหน้า

16

23 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 2 สบศ.วัง
หน้า

8

24 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

25 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

26 11 มีนาคม 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
วิทยาลัยช่างศิลป์
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อจัดโครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ด้านศิลปกรรมไทย – อินโดนีเซีย INSTITUTE SENI INDONESIA DENPASAR

2

27 28-30 มีนาคม 2559
28 14-18 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

72

120
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ลําดับที่
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29 1 เมษายน 2559

ชื่อกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

นายนรวีร์ โชติวรานนท์
สถานที่
ห้องประชุม 1 สบศ.วัง
หน้า

จํานวน
ชั่วโมง
8

148
34B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

11 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

10 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

12 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

2

24

3

8

14 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

15 20-22 กุมภาพันธ์ 2559

เดินทางไปต่างประเทศ

72

ราชอาณาจักรกัมพูขา

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

16 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

17 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

18 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

72

19 21 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูชํานาญการพิเศษ

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
ห้องประชุม 3 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

3
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นางสาววัลลีย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

28 มิถุนายน 2558 2 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับโลกด้านสันสกฤตศึกษา
ครั้งที่ 16 (16th World Sanskrit Conference) จัดโดยศูนย์สันสกฤตศึกษา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมสันสกฤตศึกษา
นานาชาติ

โรงแรมเรเนอซองส์
กรุงเทพฯ

8

7

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงละคร สบศ.วังหน้า

36

12 11 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

13 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา

16

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558

14 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

2

3
8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

นางสาวสุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

18 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

4

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาลัยช่างศิลป

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558
12 5-7 ตุลาคม 2558
13 8 ตุลาคม 2558

14 24 พฤศจิกายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานในรายวิชาโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา ของ ห้องประชุม ชั้น 1
นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปวิจิตร สบศ.
ศาลายา
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2

2
36

3
24

8

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

15 30 พฤศจิกายน 2558

นางสาวสุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์

ชื่อกิจกรรม
ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

16 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. สถาบันบัณฑิตพัฒน
16
2559
ศิลป์ ศาลายา
17 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นอาจารย์สอนพิเศษรายวิชาเทคนิคในการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปวิจิตร จังหวัด ทุกวันศุกร์
นครปฐม

18 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

19 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

21 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

22 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

23 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

24 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

20 20 มกราคม 2559

8

72
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสาวอัจฉรา พิมพ์สกุล
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้วิจัยและผู้
สร้างสรรค์ผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

36

ห้องประชุม 1-4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

พระบรมราชานุสรณ์ฯ
สวนลุมพินี

8

10 17-18 กันยายน 2558

11 22-23 กันยายน 2558
12 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

13 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

14 25 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2558

2

16

24

3
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37B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

15 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

16 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

นางสาวอัจฉรา พิมพ์สกุล
สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

18 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

19 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

20 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

17 20 มกราคม 2559

8
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38B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายปรีกมล เชี่ยววานิช
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

12 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

13 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

11 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

10 28 กันยายน 2558

14 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
15 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16 20 มกราคม 2559
17 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

2

3
24

3
3

3

8
8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายปรีกมล เชี่ยววานิช
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

18 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

19 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

20 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

21 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

157
39B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายคมสันต์ คืนดี
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

36

13 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เดินทางไปราชการ และนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโทยามะ
ประเทศญี่ปุ่น นายโนะกุชิ โทโมะฮิสะ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

24

14 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

15 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16 6 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2558 วัดอรุณราชวราราม

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558
12 1-3 กันยายน 2558

2

3
72

3
3

8

158
39B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายคมสันต์ คืนดี
สถานที่

17 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
18 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

19 14-15 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมโครงการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์

ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

20 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
16
3

16

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

22 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

23 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

24 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

25 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

26 16-26 เมษายน 2559

เดินทางไปราชการโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับวิทยาลัยศิลปะเว้ มหาวิทยาลัยเว้

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เมืองเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

21 20 มกราคม 2559

8

72

264

159
40B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายวิฑูรย์ ไชยดี
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

10 กรกฎาคม 2558

4

7

10 กรกฎาคม 2558

8

28-29 กรกฎาคม 2558

9

11 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้ง ห้องประชุม ชั้น 8
ที่ 7 สาขา วาดภาพ ครั้งที่ 2/2558
อาคารกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้ง ห้องประชุม ชั้น 8
ที่ 7 สาขา ตกแต่งผ้าไหมด้วยสี
อาคารกรมพัฒนาฝีมือ
ครั้งที่ 2/2558
แรงงาน
เข้าร่วมพิธีเปิด – ปิด และร่วมงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7
อาคาร 2 ศูนย์แสดง
สินค้า
และการประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธานี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

4

16

4

10 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

12 25-27 กันยายน 2558

15 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

36

14 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

13 28 กันยายน 2558

3
24

3

160
40B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายวิฑูรย์ ไชยดี
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

16 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 5 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช
2558

วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์

8

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

18 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
19 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
20 20 มกราคม 2559
21 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

ห้องประชุม 701 ชั้น 7
อาคารกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

4

8

22 8 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ
ครั้งที่ 9 สาขาวาดภาพ ครั้งที่ 1/2559

23 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

24 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

25 11 มีนาคม 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
วิทยาลัยช่างศิลป์
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ
ห้องประชุม 701 ชั้น 7
ครั้งที่ 9 สาขาวาดภาพ ครั้งที่ 3/2559
อาคารกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อทําหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการแข่งขันฝีมือคน เมืองบอร์กโดซ์
พิการนานาชาติ ครั้งที่ 9
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาขาภาพวาด

2

26 28-30 มีนาคม 2559
27 11 มีนาคม 2559
28 22-28 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

8

72

8

168

161
41B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสาวทัศพร มหาจันทร์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

11 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

10 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

12 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

14 20 มกราคม 2559
15 2 มีนาคม 2559

2

24

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

8

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

162
41B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางสาวทัศพร มหาจันทร์
สถานที่

16 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

17 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน
ชั่วโมง
8

72

163
42B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายพนม จิเจริญ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

12 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

13 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

11 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

14 25 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2558

พระบรมราชานุสรณ์ฯ
สวนลุมพินี

8

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

10 28 กันยายน 2558

15 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16 28 ธันวาคม 2558

2

3
24

3
3

3
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42B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

17 20 มกราคม 2559
18 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายพนม จิเจริญ
สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
8
8

19 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

20 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

21 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

22 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72
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43B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป ในส่วนงานทะเบียนและวัดผล

6

9 มิถุนายน 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช 2558

7

22 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คืน
ความสุขให้ผู้สูงอายุ”

นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
พระบรมราชานุสาวรีย์
เชิงสะพานพระราม 8

2

ห้องประชุม
1608-1608/1 ส่วนต่อ
เติมชั้น 6 อาคารบริหาร

8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

2

3

8

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

4

9

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

11 25-27 กันยายน 2558

13 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

12 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

14 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

24

3

166
43B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

15 24 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”

16 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ
สถานที่
โรงละครแห่งชาติ

จํานวน
ชั่วโมง
4

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

18 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

19 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

20 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

17 20 มกราคม 2559

8

167
4B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

24 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีถวานพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 55 ปี

2

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

ลานอุทยาน
พระจอมเกล้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิทยาลัยช่างศิลป

9

25-27 กันยายน 2558

10 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

11 15-31 ตุลาคม 2558

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน

12 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

14 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

15 20 มกราคม 2559

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
สาธารณรัฐอินเดีย

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

2

2
36

24

17 วัน

8
8

168
4B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางพัฑรธัญญา หล่อสกุล
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

16 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

17 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

18 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

72

19 25-26 มีนาคม 2559

เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ประวัติศาสตร์อยุธยา : ประวัติศาสตร์อาเซียน”
จัดโดยกองโบราณคดี สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ และสํานักศิลปากร
ที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
กรมศิลปากร

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
โรงละครแห่งชาติ
กรุงเทพฯ

16

169
45B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายศุภกร ศรีธีรประเสริฐ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

8

25-27 กันยายน 2558
5-7 ตุลาคม 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

9

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

11 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

12 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

13 20 มกราคม 2559
14 2 มีนาคม 2559

2

24

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

8

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8
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ชื่อกิจกรรม

นายศุภกร ศรีธีรประเสริฐ
สถานที่

15 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

16 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน
ชั่วโมง
8

72
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1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายวรา ชัยนิตย์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับอาชีวศึกษา)

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

36

13 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

24

14 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

15 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา

16

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558
12 17 กันยายน 2558

16 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

2

3
8

3
3
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ชื่อกิจกรรม

นายวรา ชัยนิตย์
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

17 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 10 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจําปีพุทธศักราช 2558

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าตึกรัฐสภา
พระราชวังดุสิต

4

19 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

ห้อง 306 อาคาร
วิทยาศาสตร์หลังใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ห้อง 306 อาคารพระ
จอมเกล้า คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

8

20 20 มกราคม 2559

8

21 18 กุมภาพันธ์ 2559

เป็นที่ปรึกษาร่วมสอบหัวข้อวิชาโครงงาน
พิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสารยึดติดสูตรน้ําสําหรับสีฝุ่น”

22 19 กุมภาพันธ์ 2559

เป็นที่ปรึกษาร่วมสอบหัวข้อวิชาโครงงาน
พิเศษ เรื่อง “การพัฒนาฟิล์มติดกาวอัดสําหรับงานพิมพ์สกีน”

23 ภาคเรียนที่ 2/2558

เป็นที่ปรึกษาร่วมหัวข้อโครงการพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสารยึดติดสูตรน้ํา
สําหรับสีฝุ่น” และหัวข้อเรื่อง
“การพัฒนาฟิล์มติดกาวอัดสําหรับงานพิมพ์สกีน” ให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์
ภาคเรียน
สถาบันเทคโนโลยีพระ ที่ 2/2558
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

24 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

25 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

26 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

8

173
46B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

27 28-30 มีนาคม 2559

ชื่อกิจกรรม
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

นายวรา ชัยนิตย์
สถานที่
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน
ชั่วโมง
72
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1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางศุภากาญจน์ รัตนะ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

8

25-27 กันยายน 2558
5-7 ตุลาคม 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 416 อาคาร 4
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

9

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

2

24

10 8 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกท่าน

11 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

12 5 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช
2558

วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์

8

13 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

14 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

15 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

3
3

8
8

175
47B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางศุภากาญจน์ รัตนะ
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

16 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

17 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

18 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

176
48B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายอุเทน หล่อสกุล
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

12 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

15 5 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช
2558

วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์

8

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558

2

3
24

3
3

177
48B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
17 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
18 20 มกราคม 2559

นายอุเทน หล่อสกุล
สถานที่
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

20 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

21 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

22 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

23 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

24 25-26 มีนาคม 2559

เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ประวัติศาสตร์อยุธยา : ประวัติศาสตร์อาเซียน”
จัดโดยกองโบราณคดี สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ และสํานักศิลปากร
ที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
กรมศิลปากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
โรงละครแห่งชาติ
กรุงเทพฯ

19 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
16

8

72

16

178
49B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสาวทองใบ รุ่งเรือง
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

8

25-27 กันยายน 2558
11 กันยายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
โรงละคร สบศ.วังหน้า

36

9

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2

8

179
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายจรัญ หนองบัว
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
ประชุม ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน เนื่องในพิธี ห้องประชุม 2 อาคาร
ไหว้ครูสามัญและพิธีครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2558
อํานวยการ
เข้าร่วมพบปะสนทนายามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ใน ห้องประชุม ชั้น 5
การพัฒนาชุมชนเขตลาดกระบัง และการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน
อาคารสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

22 พฤษภาคม 2558

4

26 พฤษภาคม 2558

5

4 มิถุนายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

6

9 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

3

7

16-17 มิถุนายน 2558

8

17 มิถุนายน 2558

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

9

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

10 22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

11 29 มิถุนายน 2558

เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Maret : e-market)และด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สําหรับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

12 14 กรกฎาคม 2558
13 22 กรกฎาคม 2558

14 11 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คืน
ความสุขให้ผู้สูงอายุ”

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3
3

12
2

4
2

ห้องประชุม 1
ชั้น 5 สํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

8

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
ห้องประชุม
1608-1608/1 ส่วนต่อ
เติมชั้น 6 อาคารบริหาร

4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

4
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นายจรัญ หนองบัว

ชื่อกิจกรรม

15 11 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

16 20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

17 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

18 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

19 15 สิงหาคม 2558

เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา

8

20 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลป

21 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมพิจารณาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องกรุงเทพบอลล์รูม
ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้
กรุงเทพฯ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

36

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
หน้าพระราชวังสราญ
รมย์
ห้องประชุมชั้น 3
สํานักงานเขตลาดกระบัง

4

22 28 กันยายน 2558
23 3 กันยายน 2558

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

วันเดือนปี

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

24 17 กันยายน 2558

เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับอาชีวศึกษา)

25 2 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

26 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

27 1 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2558

28 2 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมประชุมแนวทางการดําเนินงานตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

29 8 ตุลาคม 2558

เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานในรายวิชาโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา ของ ห้องประชุม ชั้น 1
นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปวิจิตร สบศ.
ศาลายา

2

2

3
8

8

24

3

8

8
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ชื่อกิจกรรม

นายจรัญ หนองบัว
สถานที่
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

30 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

31 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

32 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

33 30 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมรับรองเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

ห้องประชุม ชั้น 3
สํานักงานเขตลาดกระบัง

3

34 13 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

8

3
3

35 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
36 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาศิลปนิพนธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒน
16
ศิลป์ ศาลายา
คณะศิลปวิจิตร จังหวัด ทุกวันศุกร์
นครปฐม

37 17-22 พฤศจิกายน 2558 เป็นวิทยากรให้ความรู้แหล่งเครื่องเคลือบดินเผาทางภาคอีสาน

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

48

38 28 ธันวาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

39 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

40 15 มกราคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

4

41 15 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

42 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

4

8

43 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

44 8 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

8
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ชื่อกิจกรรม

นายจรัญ หนองบัว
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

45 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

46 1 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ Conference (ผ่าน
ทาง Video Conference)

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา

47 8 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ ห้องฝ่ายบริหาร
จัดการความรู้สายสนับสนุนด้านการจัดทําคําของบประมาณงบลงทุน

2

48 11 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
ห้องศูนย์ประกัน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ผ่านระบบ Web Conference คุณภาพการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ ห้องฝ่ายบริหาร
จัดการความรู้สายสนับสนุนด้านการจัดทําคําของบประมาณงบลงทุน

3

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ ห้องฝ่ายบริหาร
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม 2
กุมภาพันธ์ 2559)
เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ ห้องฝ่ายบริหาร
จัดการความรู้สายสนับสนุนด้านการจัดทําคําของบประมาณงบลงทุน

2

49 12 กุมภาพันธ์ 2559
50 12 กุมภาพันธ์ 2559
51 15 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องกษัตริย์ศึก 1, 2, 3
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาว
เวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

2

2

2

52 19 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมในโครงการส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทน
ของเดิมในอาคารภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)

53 23 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ ห้องฝ่ายบริหาร
จัดการความรู้สายสนับสนุนด้านการจัดทําคําของบประมาณงบลงทุน

2

54 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต ห้องประชุม ชั้น 2
ให้ตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร (Zoning) ให้เหมาะสมและ
สถานีตํารวจนครบาล
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
จระเข้น้อย

3

55 3 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
“หลักสูตรพื้นฐานด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริต” ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

4

โรงแรมมารวย การ์เด้น
กรุงเทพฯ
จัดโดย สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม

8
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ชื่อกิจกรรม

นายจรัญ หนองบัว
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

56 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

57 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

58 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

59 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

60 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

184
51B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

4

9 มิถุนายน 2558

5

16-17 มิถุนายน 2558

6

17 มิถุนายน 2558

7

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

8

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

9

19 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี
การศึกษา 2557

นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

8

3
12
2

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ห้องประชุม 1
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

2

10 14 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

4

11 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

12 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

13 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

14 3 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานบัณฑิต

ห้องประชุม 1 สบศ.วัง
หน้า

4

15 10 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2557

โรงละครแห่งชาติ

8

4

185
51B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
16

16 29-30 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม : โครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

ห้องประชุม 1 และ 2
ชั้น 2 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

17 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

18 25-27 กันยายน 2558

21 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

22 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

23 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

24 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

20 2 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

25 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
26 28 ธันวาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

16

27 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

28 15 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

29 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

19 28 กันยายน 2558

30 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

31 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

3
4
24

3
3
3

3

8
8
4

186
51B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

32 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

33 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

34 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

35 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

36 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

187
52B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายสาคร โสภา
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

4 มิถุนายน 2558

เป็นประธานพิธีไหว้ครูช่างศิลป์

วิทยาลัยช่างศิลป

4

7

11 มิถุนายน 2558

เป็นประธานพิธีไหว้ครูช่างศิลป์

8

8

25 มิถุนายน 2558

เป็นประธานพิธีไหว้ครูช่างศิลป์

9

2 กรกฎาคม 2558

เป็นผู้ประกอบพิธีครอบครูศิลปะ ประจําปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัว
วันดี
พระอุโบสถบวรสถาน
สุทธาวาส (โบสถ์พระ
แก้ววังหน้า)
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ (วังหน้า)
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

2

8
8

10 16 กรกฎาคม 2558

เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูทัศนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2558

11 16 กรกฎาคม 2558

เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูช่างศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2558

12 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

13 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

14 29-30 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม : โครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

ห้องประชุม 1 และ 2
ชั้น 2 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

16

15 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

16 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

36

17 28 กันยายน 2558

4

4

3

188
52B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายสาคร โสภา
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

18 11 กันยายน 2558

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โรงละคร สบศ.วังหน้า

19 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

24

20 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

21 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

22 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

3

189
53B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายสุวิทย์ แพงไพรี
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงละคร สบศ.วังหน้า

36

10 28 กันยายน 2558
11 11 กันยายน 2558

2

3
8

190
54B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายสนั่น รัตนะ
สถานที่

1

14 พฤษภาคม 2558

2

12 พฤษภาคม 2558

3

21 พฤษภาคม 2558

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม
ครั้งที่ 10/2558

4

22 พฤษภาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” ประจําปี 2558 ห้องประชุม
Innovative Craft ชั้น
2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปา
ชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

8

5

14 พฤษภาคม 2558

8

6

4 มิถุนายน 2558

เป็นคณะกรรมการคัดเลือก “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” ประจําปี 2558 (คําสั่งที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
006/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

7

16-17 มิถุนายน 2558

12

8

17 มิถุนายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

9

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

10 2 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม
ครั้งที่ 11/2558

4

11 18 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม
ครั้งที่ 12/2558

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม
ครั้งที่ 9/2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า

จํานวน
ชั่วโมง
3

4

4

8

2

4

191
54B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายสนั่น รัตนะ
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

12 19 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
“ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจําปี 2558

ห้อง Meeting Room
ชั้น 3 โรงแรมเอสดี
อเวนิว ปิ่นเกล้า
กรุงเทพฯ

13 24-28 กรกฎาคม 2558

เป็นวิทยากรโครงการ ตกแต่งด้วย “รัก” ปิดทับด้วย “ทอง”

40

14 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

15 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

16 20 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 16/2558

4

17 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า
วิทยาลัยช่างศิลป

18 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ช่วยจัดเครื่องบูชาประกอบพิธีพราหมณ์ใน
พิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรม

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

36

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

19 28 กันยายน 2558
20 9-10 กันยายน 2558

21 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

22 6 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 19/2558

23 7 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

4

2

3
16

24

4

192
54B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายสนั่น รัตนะ
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

24 12 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

25 21 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

26 23 ตุลาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช
พุทธศักราช 2558

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

4

27 26 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

28 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

3

29 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

30 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

31 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

32 4 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

33 9 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

34 18 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

3
3
3
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35 19 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 22/2558

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

36 23 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

37 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
38 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

39 1 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 23/2558

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

40 2 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

41 14 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

42 16 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

43 28 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

44 30 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

45 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

3
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46 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

47 5 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2559

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3 สํานักงานราช
บัณฑิตยสภา สนาม
เสือป่า

4

48 6 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

49 11 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

50 20 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

51 21 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2559

ห้องประชุม 301-303
ชั้น 3
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

52 25 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

53 3 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

54 8 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

55 17 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4
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56 22 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

57 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 2 สบศ.วัง
หน้า

8

58 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

59 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

60 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

61 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

62 2 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

63 14 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

64 16 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

65 28 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

66 30 มีนาคม 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

72

4
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67 1 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 1 สบศ.วัง
หน้า

68 6 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

69 11 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

70 18 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

71 20 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพท์หัตถศิลป์ไทย

ห้องประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือป่า

4

72 16-26 เมษายน 2559

เดินทางไปราชการโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับวิทยาลัยศิลปะเว้ มหาวิทยาลัยเว้

เมืองเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

264
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1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

8

25-27 กันยายน 2558
5-7 ตุลาคม 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

9

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

2

24

10 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

11 5 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช
2558

วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์

8

12 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

14 20 มกราคม 2559
15 2 มีนาคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

3

8
8
8

198
5B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางเรืองบุญญ์ ธรรมสรศักดิ์
สถานที่

16 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

17 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน
ชั่วโมง
8

72

199
56B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางอารยา กองสุวรรณ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

21-23 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี และ
งานพัสดุ

ภูไอยรารีสอร์ท จังหวัด
นครนายก

24

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

11 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

10 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

12 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

14 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

2

24

3

8
8

200
56B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางอารยา กองสุวรรณ
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

15 3 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
“หลักสูตรพื้นฐานด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริต” ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

โรงแรมมารวย การ์เด้น
กรุงเทพฯ
จัดโดย สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม

16 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

17 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

18 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

201
57B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

4

9 มิถุนายน 2558

5

16-17 มิถุนายน 2558

6

17 มิถุนายน 2558

7

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

8

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

9

14 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

นายเดชา สายสมบูรณ์
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

8

3
12
2

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

2

10 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

11 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

13 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

14 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปกรรม
4 สถาบัน

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี

36

15 28 กันยายน 2558
16 15-19 กันยายน 2558

4

3
40

202
57B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายเดชา สายสมบูรณ์
สถานที่

17 2 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

19 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

20 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

21 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

22 6 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2558 วัดอรุณราชวราราม

จํานวน
ชั่วโมง
4
24

3
3
3

8

23 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
24 28 ธันวาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

16

25 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

26 15 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

27 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

8

28 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

29 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

30 19-23 กุมภาพันธ์ 2559

ร่วมจัดกิจกรรมด้านศิลปะ และแลกเปลี่ยนความรู้กับเยาวชน ประชาชน
นักท่องเที่ยวที่สนใจ งาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด ประจําปี 2559”

บริเวณพิพิธภัณฑ์เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ ถึง
สะพานสราญวิถี

40

31 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

8

203
57B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายเดชา สายสมบูรณ์
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

32 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

33 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

34 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

35 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

36 16-26 เมษายน 2559

เดินทางไปราชการโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับวิทยาลัยศิลปะเว้ มหาวิทยาลัยเว้

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เมืองเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

72

264

204
58B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

28 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

4

16-17 มิถุนายน 2558

5

17 มิถุนายน 2558

6

ชื่อกิจกรรม

นางอรนุช อารีย์พงศา
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
เรือนจํากลาง จังหวัด
สมุทรสาคร
จัดโดยสมาคมสตรีไทย
คาทอลิก
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาจิตใจและฝึกปฏิบัติงานอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง
จํานวนประมาณ 100 คน

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

7

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

9

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

11 25-27 กันยายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

36

14 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

15 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

12 28 กันยายน 2558
13 17-18 กันยายน 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

2

3
16

24

3

205
58B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางอรนุช อารีย์พงศา
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

16 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 25 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2558

พระบรมราชานุสรณ์ฯ
สวนลุมพินี

8

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

18 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
19 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
20 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

8

21 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

22 10 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมจัดทําร่างแผนปฏิรูปศิลปะ

4

23 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

24 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

25 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

26 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

8

8
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206
59B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

15 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

4

16-17 มิถุนายน 2558

5

17 มิถุนายน 2558

6

ชื่อกิจกรรม

นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
เป็นกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้จบการศึกษา คณะศิลปวิจิตร สบศ.
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ศาลายา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8
8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

7

17 มิถุนายน 2558

โรงละครวังหน้า

8

8

5 มิถุนายน 2558
25 – 26 มิถุนายน 2558

คณะศิลปวิจิตร สบศ.
ศาลายา
สํานักงานเทศบาล
ตําบลหัวเวียง อําเภอ
เสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

9

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ การนําเสนอ
ผลการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย
เป็นกรรมการตรวจหัวข้อ
ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรพื้นฐาน
การวาดเส้น แรเงา การใช้สีน้ํา ศิลปะไทย และองค์ประกอบศิลป์

2

16

10 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

11 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

12 29-30 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม : โครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

ห้องประชุม 1 และ 2
ชั้น 2 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

16

13 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

14 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

36

15 28 กันยายน 2558

4

3

207
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 7-10 กันยายน 2558
17 7 กันยายน 2558
18 15-19 กันยายน 2558
19 5-7 ตุลาคม 2558

ชื่อกิจกรรม
เข้าร่วมเสนอหัวข้อโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อพิจารณาขอรับทุนวิจัย
และทุนงานสร้างสรรค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิจารณาแบบเสนอโครงการและจัดสรร
ทุนการวิจัยและทุนงานสร้างสรรค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปกรรม
4 สถาบัน
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

20 20-22 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษสู่สากล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

21 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

22 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

23 20 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ
24 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
25 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาศิลปนิพนธ์

นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์
สถานที่
ห้องประชุม 3 – 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 3 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 1-4 สบศ.
วังหน้า

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
32

8

40
24

24

3
3

ห้องประชุม ชั้น 1
8
คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒน
16
ศิลป์ ศาลายา
คณะศิลปวิจิตร จังหวัด ทุกวัน
นครปฐม
พฤหัสบดี

26 29 พฤศจิกายน 2558

เป็นอนุกรรมการจัดงานกิจกรรมประจําปี 2558 เพื่อเป็นอนุกรรมการตัดสิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนน
รางวัล จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจริญกรุง เขตบางรัก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรุงเทพฯ

8

27 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

28 10 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจําปีพุทธศักราช 2558

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าตึกรัฐสภา
พระราชวังดุสิต

4

29 18 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม ชั้น 7
คณะศิลปวิจิตร ศาลายา

8
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ชื่อกิจกรรม

30 21-23 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่
สากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

31 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์
สถานที่
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหน้า

จํานวน
ชั่วโมง
24

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

33 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

34 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

35 11 มีนาคม 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
วิทยาลัยช่างศิลป์
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อจัดโครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ด้านศิลปกรรมไทย – อินโดนีเซีย INSTITUTE SENI INDONESIA DENPASAR

2

32 20 มกราคม 2559

36 28-30 มีนาคม 2559
37 14-18 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

8

72

120
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ชื่อกิจกรรม

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

22 พฤษภาคม 2558

4

4 มิถุนายน 2558

5

9 มิถุนายน 2558

6

16-17 มิถุนายน 2558

7

17 มิถุนายน 2558

8

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

9

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
เข้าร่วมประชุมกรรมการในคณะอนุกรรมการการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้น ห้องประชุม 3 ชั้น 5
เรียน เครือค่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
กองกิจการนิสิต อาคาร
ระพี สาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ วิทยาเขตบางเขน
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

4

8

3
12
2

4
2

10 8 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

ห้องประชุม 1 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

3

11 14 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

4

12 3 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
ห้องประชุม 1 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

13 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

14 11 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

3

15 20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

4

2
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นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

16 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

17 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

18 10 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

โรงละครแห่งชาติ

8

วิทยาลัยช่างศิลป

2

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โครงการย่อย
ที่ 2.1 : โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โครงการย่อยที่ 2.1 : โครงการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า

36

24 17 กันยายน 2558

เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับอาชีวศึกษา)

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

8

25 2 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

4

26 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

27 14 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําระเบียนผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมชั้น 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

28 21 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

ห้องประชุม 1 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

4

29 23 ตุลาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช
พุทธศักราช 2558

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

4

30 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

3

19 9 กันยายน 2558
20 25-27 กันยายน 2558
21 28 กันยายน 2558
22 9 กันยายน 2558
23 9 กันยายน 2558

3
8

8

24

4
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ชื่อกิจกรรม

31 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

32 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

33 2 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ
สถานที่
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3
3

ห้องประชุม 1 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

3

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี
2558 ประชุมผ่านระบบ (Video Conference)
35 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
36 19 พฤศจิกายน 2558
เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานศิลปะโครงการ “โชว์ศิลป์ที่บ้านเกิด”

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ตึกยูเอ็มทาวเวอร์ เขต
คลองตัน กรุงเทพฯ จัด
โดยศูนย์
ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร

2

37 28 ธันวาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

38 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

39 5-8 ธันวาคม 2558

เดินทางไปต่างประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี

96

40 15 มกราคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

4

41 15 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

42 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

34 11 พฤศจิกายน 2558

43 20 มกราคม 2559
44 13 มกราคม 2559

16
8

4

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ห้องประชุม R401 ชั้น
(V-NET)
4 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

8

8
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ชื่อกิจกรรม

นายปพนพัทธ์ ศรีพฤกษชาติ
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

45 14 มกราคม 2559

เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2559

ห้องประชุม 1 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

46 8 กุมภาพันธ์ 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

47 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

48 9 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

4

49 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ห้องประชุม 2 สบศ.วัง
หน้า

50 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

51 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

52 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

53 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

54 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

55 1 เมษายน 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
ห้องประชุม 1 สบศ.วัง
หน้า

8

72

8
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1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

4

9 มิถุนายน 2558

5

16-17 มิถุนายน 2558

6

17 มิถุนายน 2558

7

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

8

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

9

19 มิถุนายน 2558

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี
การศึกษา 2557

นางรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษชาติ
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

8

3
12
2

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ห้องประชุม 1
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

2

10 14 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

11 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

12 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

13 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

14 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

15 25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

36

16 28 กันยายน 2558

4

4

3

214
61B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

17 2 ตุลาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

18 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

19 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

20 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

21 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

นางรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษชาติ
สถานที่
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
4
24

3
3
3

22 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
23 28 ธันวาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

16

24 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

25 5-8 ธันวาคม 2558

เดินทางไปต่างประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี

96

26 15 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

27 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

8

28 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

29 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

30 9 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

4

31 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

8
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61B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

นางรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษชาติ

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

32 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

33 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

34 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

35 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

216
62B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสาวจริยา ธรรมบุญ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

28 มิถุนายน 2558 2 กรกฎาคม 2558

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับโลกด้านสันสกฤตศึกษา
ครั้งที่ 16 (16th World Sanskrit Conference) จัดโดยศูนย์สันสกฤตศึกษา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมสันสกฤตศึกษา
นานาชาติ

โรงแรมเรเนอซองส์
กรุงเทพฯ

8

7

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้วิจัยและผู้
สร้างสรรค์ผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

36

ห้องประชุม 1-4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

16

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558
12 17-18 กันยายน 2558

13 22-23 กันยายน 2558
14 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

15 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

3
16

24

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางสาวจริยา ธรรมบุญ
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

16 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

17 13 พฤศจิกายน 2558

ช่วยปฏิบัติงานบันทึกภาพและวีดิทัศน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
วิชาการด้านภาษาไทย

คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
จังหวัดนครปฐม

8

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

18 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
19 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
20 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

22 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

23 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

24 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

25 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

26 25-26 มีนาคม 2559

เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ประวัติศาสตร์อยุธยา : ประวัติศาสตร์อาเซียน”
จัดโดยกองโบราณคดี สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ และสํานักศิลปากร
ที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
กรมศิลปากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
โรงละครแห่งชาติ
กรุงเทพฯ

21 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

8

72

16

218
63B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายบุญนาย ซาเฮียง
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

11 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

3

8

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

9

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

11 25-27 กันยายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

36

14 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

24

15 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

16 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

12 28 กันยายน 2558
13 17-18 กันยายน 2558

2

2

3
16

3
3

219
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายบุญนาย ซาเฮียง
สถานที่

17 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

18 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

19 9 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2558 วัดเทพศิรินทราวาส

20 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
21 19 พฤศจิกายน 2558
เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจิตรกรรมไทย จัดโดยโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
22 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

23 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
อาคารเอนกประสงค์
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3
3

8
16
8

3

8

24 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

25 10 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมจัดทําร่างแผนปฏิรูปศิลปะ

4

26 20-22 กุมภาพันธ์ 2559

เดินทางไปต่างประเทศ

ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ราชอาณาจักรกัมพูขา

27 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

28 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

29 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

30 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

8

72

72

220
63B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

31 23 มีนาคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายบุญนาย ซาเฮียง
สถานที่

เข้าร่วมการตัดสินผลงานของนักศึกษารางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ สาขาทัศนศิลป์ ห้องนิทรรศการ
หมุนเวียน ชั้น 1
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

จํานวน
ชั่วโมง
8

221
64B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายวชิระ ก้อนทอง
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

25 – 26 มิถุนายน 2558

เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรพื้นฐาน
การวาดเส้น แรเงา การใช้สีน้ํา ศิลปะไทย และองค์ประกอบศิลป์

16

7

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

สํานักงานเทศบาล
ตําบลหัวเวียง อําเภอ
เสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

14 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

15 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

13 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปกรรม
4 สถาบัน
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558
12 15-19 กันยายน 2558

16 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา

2

4

3
40
24

3
3

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายวชิระ ก้อนทอง
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

17 29 พฤศจิกายน 2558

เป็นอนุกรรมการจัดงานกิจกรรมประจําปี 2558 เพื่อเป็นอนุกรรมการตัดสิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนน
รางวัล จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจริญกรุง เขตบางรัก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรุงเทพฯ

18 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

19 10 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจําปีพุทธศักราช 2558

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าตึกรัฐสภา
พระราชวังดุสิต

4

20 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

22 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

23 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

24 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

25 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

21 20 มกราคม 2559

8

72

223
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางอัธยา สัจสวัสดิ์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

36

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องจามจุรีบอลรูม D
ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

24

10 17-18 กันยายน 2558

11 5-7 ตุลาคม 2558

2

16

12 30 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “สิทธิประโยชน์สมาชิก
กบข.”

8

13 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

14 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3
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15 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นางอัธยา สัจสวัสดิ์
สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
8

16 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

17 17-22 กุมภาพันธ์ 2559

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เดินทางไปต่างประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น

18 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

19 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

20 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

8
144
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางประภา กล่อมมานพ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

18 มิถุนายน 2558

8

7

11 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. โรงละครวังหน้า
2558 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ การนําเสนอ
ผลการจัดการความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับอาชีวศึกษา)

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ สบศ.วังหน้า

36

13 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

24

14 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

15 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

16 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558
12 17 กันยายน 2558

2

4

3
8

3
3
3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางประภา กล่อมมานพ
สถานที่

17 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

18 6 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2558 วัดอรุณราชวราราม

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

19 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
20 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

21 24 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”

โรงละครแห่งชาติ

4

22 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

8

23 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

24 20-22 กุมภาพันธ์ 2559

เดินทางไปต่างประเทศ

ราชอาณาจักรกัมพูขา

72

25 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

26 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

27 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

28 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

8

72
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายขจิตร์ สังข์ผาด
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องจามจุรีบอลรูม D
ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

36

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

10 28 กันยายน 2558
11 5-7 ตุลาคม 2558
12 30 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “สิทธิประโยชน์สมาชิก
กบข.”

13 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

14 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

15 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

16 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

2

3
24

8

3
3
3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

17 25 พฤศจิกายน 2558

ชื่อกิจกรรม
เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2558

18 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
19 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
20 20 มกราคม 2559

นายขจิตร์ สังข์ผาด
สถานที่
พระบรมราชานุสรณ์ฯ
สวนลุมพินี
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16
3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

22 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

23 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

24 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

25 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

21 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
8

8

72
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางพจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

18 มิถุนายน 2558

8

7

11 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. โรงละครวังหน้า
2558 กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ การนําเสนอ
ผลการจัดการความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

14 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

15 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

16 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

12 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา

16

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558

17 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

2

4

3
24

3
3
3
3
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18 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

19 5 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2558
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

20 20 มกราคม 2559
21 20 มกราคม 2559

นางพจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน
สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
3

4
8
8

22 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

23 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

24 11 มีนาคม 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
วิทยาลัยช่างศิลป์
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เข้าร่วมการตัดสินผลงานของนักศึกษารางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ สาขาทัศนศิลป์ ห้องนิทรรศการ
หมุนเวียน ชั้น 1
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

2

25 28-30 มีนาคม 2559
26 23 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

72

8
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นายบดินทร์ สิงหเสนี
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
เข้าร่วมพบปะสนทนายามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ใน ห้องประชุม ชั้น 5
การพัฒนาชุมชนเขตลาดกระบัง และการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน
อาคารสํานักงานนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

26 พฤษภาคม 2558

4

4 มิถุนายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

8

5

9 มิถุนายน 2558

3

6

16-17 มิถุนายน 2558

7

17 มิถุนายน 2558

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

8

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

9

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

3

3

12
2

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

2

10 14 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

11 11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

12 20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

13 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

14 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

15 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

4
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16 25-27 กันยายน 2558

ชื่อกิจกรรม

19 2 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เดินทางไปราชการ และนํานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโทยามะ
ประเทศญี่ปุ่น นายโนะกุชิ โทโมะฮิสะ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

20 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

21 6 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจราจรงานพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557

22 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

23 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

24 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

25 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

26 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

17 28 กันยายน 2558
18 1-3 กันยายน 2558

นายบดินทร์ สิงหเสนี
สถานที่
เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
อาคารกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
ห้องประชุม ชั้น 7 ห้อง
702 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

27 17 พฤศจิกายน 2558

จํานวน
ชั่วโมง
36

3
72
4
24

2

3
3
3
3
3

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการนิทรรศการศิลปกรรม ห้องประชุม 1
ร่วมสมัยไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
28 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. สถาบันบัณฑิตพัฒน
2559
ศิลป์ ศาลายา
29 28 ธันวาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

16

30 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

31 5 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2558

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

4

3
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32 12 ธันวาคม 2558

33 15 มกราคม 2559
34 15 มกราคม 2559

35 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายบดินทร์ สิงหเสนี
สถานที่

นํานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 21 ประจําปี 2558 บริเวณสวนสาธารณะ
จัดโดยสํานักงานเทศบาลเมืองศีราชา
เทศบาลเมืองศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

4

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

โรงแรมไฮเรสซิเด้นท์
เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

8

38 8 กุมภาพันธ์ 2559

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลังงาน”
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

39 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

40 19 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมในโครงการส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทน
ของเดิมในอาคารภาครัฐ (กลุ่มที่ 2)

ห้องกษัตริย์ศึก 1, 2, 3
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาว
เวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

8

41 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 2 สบศ.วัง
หน้า

8

42 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

36 20 มกราคม 2559
37 12-13 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
8

8

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายบดินทร์ สิงหเสนี
สถานที่

43 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

44 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

45 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

46 28-30 มีนาคม 2559
47 14-18 มีนาคม 2559
48 1 เมษายน 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
วิทยาลัยช่างศิลป์
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อจัดโครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ด้านศิลปกรรมไทย – อินโดนีเซีย INSTITUTE SENI INDONESIA DENPASAR
เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษา

ห้องประชุม 1 สบศ.วัง
หน้า

จํานวน
ชั่วโมง
8

4

2
72

120

8
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70B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายจรัญ แซ่ตั้ง
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

12 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

13 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

11 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

10 28 กันยายน 2558

14 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
15 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2

3
24

3
3

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

16 10 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจําปีพุทธศักราช 2558

17 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

นายจรัญ แซ่ตั้ง
สถานที่
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าตึกรัฐสภา
พระราชวังดุสิต

จํานวน
ชั่วโมง
4

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

19 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

20 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

21 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

22 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

18 20 มกราคม 2559

8

72

237
71B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายประสิทธิ์ มุกดามณี
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

4 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ห้องประชุม ชั้น 3
เขตลาดกระบัง ครั้งที่ 2/2558
สํานักงานเขตลาดกระบัง

4

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เขตลาดกระบัง ครั้งที่ 3/2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 3
สํานักงานเขตลาดกระบัง

36

13 1-3 กันยายน 2558

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

24

14 15-19 กันยายน 2558

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปกรรม
4 สถาบัน
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ

40

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558
12 8 กันยายน 2558

15 5-7 ตุลาคม 2558

2

3
8

24

238
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นายประสิทธิ์ มุกดามณี
สถานที่

16 8 ตุลาคม 2558

เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานในรายวิชาโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา ของ ห้องประชุม ชั้น 1
นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปวิจิตร สบศ.
ศาลายา

17 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

18 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

19 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
20 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 2

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
คณะศิลปวิจิตร
จังหวัดนครปฐม

21 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

22 5 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2558
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
8

3
3

16
ทุกวัน
พฤหัสบดี
3

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

4

25 19-23 กุมภาพันธ์ 2559

ร่วมจัดกิจกรรมด้านศิลปะ และแลกเปลี่ยนความรู้กับเยาวชน ประชาชน
นักท่องเที่ยวที่สนใจ งาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงานกาชาด ประจําปี 2559”

บริเวณพิพิธภัณฑ์เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ ถึง
สะพานสราญวิถี

40

26 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

27 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

28 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

29 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

23 20 มกราคม 2559
24 20 มกราคม 2559

8
8

72

239
72B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายสมศักดิ์ สังคะวัง
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

9 มิถุนายน 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช 2558

พระบรมราชานุสาวรีย์
เชิงสะพานพระราม 8

3

7

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

9

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

10 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

11 25-27 กันยายน 2558

14 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

15 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

16 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

36

13 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

12 28 กันยายน 2558

2

3
24

3
3
3

240
72B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

17 30 พฤศจิกายน 2558

ชื่อกิจกรรม
ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

18 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
19 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
20 20 มกราคม 2559

นายสมศักดิ์ สังคะวัง
สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16
3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

22 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

23 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

24 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

25 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

21 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

72

241
73B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

11 6 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์
อาคารหอประชุมพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

36

10 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

12 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 5 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช
2558

วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์

8

2

24

8

242
73B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

14 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

15 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ์
สถานที่
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

17 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

18 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

19 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

16 20 มกราคม 2559

8

243
74B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางอัญชุลี อําไพศรี
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

20 สิงหาคม 2558

ประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหมวด และหัวหน้า
งาน
ทุกท่าน เพื่อสรุปร่างแบบสํารวจภาระงานของบุคลากร

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

36

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558

อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

16

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558
12 24 กันยายน 2558
13 1-3 กันยายน 2558

14 17-18 กันยายน 2558

2

3
4

24

244
74B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

15 5-7 ตุลาคม 2558
16 8 ตุลาคม 2558

ชื่อกิจกรรม

นางอัญชุลี อําไพศรี
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานในรายวิชาโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา ของ ห้องประชุม ชั้น 1
นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปวิจิตร สบศ.
ศาลายา
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

17 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

18 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
24

8

3
3

19 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
20 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาศิลปนิพนธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒน
16
ศิลป์ ศาลายา
คณะศิลปวิจิตร จังหวัด ทุกวันศุกร์
นครปฐม

21 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

22 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

24 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

25 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

26 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

27 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

28 15 เมษายน 2559

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

23 20 มกราคม 2559

8

72

4

245
75B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสาวมัณทนีย์ นาพนัง
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

30 มิถุนายน 2558

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์

8

7

11 สิงหาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จมา
ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมและเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 10
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

8

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

12 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

10 25-27 กันยายน 2558
11 28 กันยายน 2558

15 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16 28 ธันวาคม 2558

2

3
24

3
3

3

246
75B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

17 20 มกราคม 2559
18 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นางสาวมัณทนีย์ นาพนัง
สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
8
8

19 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

20 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

21 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

22 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

23 15 เมษายน 2559

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

72

4

247
76B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางรัชนี ซอเซวี
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

8

25-27 กันยายน 2558
12-14 กันยายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
อาราญาน่า ภูพิมาน รี
สอร์ท อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

36

9

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทีมงานเพื่อ
ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

10 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

24

11 1 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2558

12 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
หน้าพระราชวังสราญ
รมย์
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

13 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

14 24 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”

โรงละครแห่งชาติ

4

15 28 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมอบรมเรื่องการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2559
ผ่านระบบ Web Conference

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา

4

2

24

3

3

248
76B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

16 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นางรัชนี ซอเซวี
สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

จํานวน
ชั่วโมง
8

17 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

18 29 กุมภาพันธ์ 25591 มีนาคม 2559

เข้าร่วมโครงการฝึกอบีมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ สบศ.ศาลายา

16

19 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

20 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

21 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

8

249
7B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

19-20 มิถุนายน 2558

ศึกษาดูงานการจัดการดําเนินการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโดย สาขาวิชาการ
บริหารและการจัดการการศึกษา แขนงวิชาการบริหารอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

16

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
หอดนตรีและการแสดง
อโศกมนตรี 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

36

อาราญาน่า ภูพิมาน รี
สอร์ท อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

24

10 2-3 กันยายน 2558

11 11 กันยายน 2558

12 12-14 กันยายน 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Education Towards
Global Competence in the 21st Century” คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ The University of Waikato, New
Zealand, Liverpool John Moores University, United Kingdom, The
American University in Cairo, University of Hawaii, U.S.A., National
Taiwan Normal University, Taiwan
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทีมงานเพื่อ
ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

2

16

8

250
7B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ
สถานที่

13 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

14 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

15 2 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมการประชุมเสนอผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ปี 2558

ห้องประชุมแคทลียา
โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ

8

16 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

17 28 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมอบรมเรื่องการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2559
ผ่านระบบ Web Conference
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

ห้องศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา

4

18 20 มกราคม 2559

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
24

3

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลังงาน”
เป็นวิทยากรโครงการสอนศิลปะเด็กพิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

โรงแรมไฮเรสซิเด้นท์
เขตดินแดง กรุงเทพฯ
มูลนิธิแสงสว่าง
กรุงเทพฯ
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

23 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

24 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

19 20 มกราคม 2559
20 12-13 มกราคม 2559
21 4, 11 กุมภาพันธ์ 2559
22 2 มีนาคม 2559

8

16
8

251
7B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

25 31 มีนาคม 2559 1 เมษายน 2559

ชื่อกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปี 2559 ครั้งที่ 11 เรื่อง ปฏิบัติการเรียนรู้
“Learning in Action”

สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ
สถานที่
โรงแรมแอมบาสเดอร์
สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
จัดโดยสมาคม
เครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย
(ควอท)

จํานวน
ชั่วโมง
16

252
78B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสาวสุนีย์ เข่งเจริญ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

8

25-27 กันยายน 2558
5-7 ตุลาคม 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
หน้าพระราชวังสราญ
รมย์
ห้องจามจุรีบอลรูม D
ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

36

9

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

2

24

10 1 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2558

11 30 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “สิทธิประโยชน์สมาชิก
กบข.”

12 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

13 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

14 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

15 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

16 17-22 กุมภาพันธ์ 2559

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เดินทางไปต่างประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น

3

8

8
8
144

253
78B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางสาวสุนีย์ เข่งเจริญ
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

17 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

18 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

19 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

254
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายไพบูลย์ ดีสวัสดิ์
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

12 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

15 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

11 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

10 28 กันยายน 2558

16 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
17 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2

3
24

3
3
3
3

3

255
79B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

18 20 มกราคม 2559
19 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายไพบูลย์ ดีสวัสดิ์
สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
8
8

20 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

21 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

22 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

23 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

256
80B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นายเสน่ห์ หลวงสุนทร
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

12 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

13 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

14 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูภาควิชาศิลปะไทยทุกท่าน

15 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

11 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

10 28 กันยายน 2558

16 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
17 28 ธันวาคม 2558
ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2

3
24

3
3
3
3

3

257
80B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

18 20 มกราคม 2559
19 20 มกราคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายเสน่ห์ หลวงสุนทร
สถานที่

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

จํานวน
ชั่วโมง
8
8

20 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

21 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

22 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

23 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

258
81B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

29 มิถุนายน 2558

6

ชื่อกิจกรรม

นางสาวสมศรี ม่วงเทศ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

ห้องประชุม 1
ชั้น 5 สํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

8

11 สิงหาคม 2558

เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Maret : e-market)และด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สําหรับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

21-23 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี และ
งานพัสดุ

ภูไอยรารีสอร์ท จังหวัด
นครนายก

24

9

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

12 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

11 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

13 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

14 2-3 ธันวาคม 2558

เข้าร่วใอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติ (Electronic Market : e –
market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e –
bidding)
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

16

10 25-27 กันยายน 2558

15 20 มกราคม 2559

2

24

3

8

259
81B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางสาวสมศรี ม่วงเทศ
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

16 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

17 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนกลาง รุ่นที่ 14 จัดโดย
กรมบัญชีกลาง
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 7
อาคารใหม่
กรมบัญชีกลาง
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

19 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

20 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

18 2 มีนาคม 2559

8

260
82B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสาวภมร คงทน
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

6

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

7

21-23 สิงหาคม 2558

เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี และ
งานพัสดุ

ภูไอยรารีสอร์ท จังหวัด
นครนายก

24

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

11 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

10 5-7 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

12 10-15 พฤศจิกายน 2558 เดินทางไปต่างประเทศ

ราชอาณาจักรภูฏาน

144

13 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

14 2-3 ธันวาคม 2558

เข้าร่วใอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติ (Electronic Market : e –
market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e –
bidding)
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

15 20 มกราคม 2559
16 20 มกราคม 2559

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

2

24

3

3

16

8
8

261
82B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางสาวภมร คงทน
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

17 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

18 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

19 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

262
83B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

1

7 พฤษภาคม 2558

2

14 พฤษภาคม 2558

3

4 มิถุนายน 2558

4

9 มิถุนายน 2558

5

16-17 มิถุนายน 2558

6

17 มิถุนายน 2558

7

22 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

8

14 กรกฎาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

9

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

นางสาวอังคณา เอมแบน
สถานที่

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ ช่าง
ศิลป 40 ปี
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
4

3

8

3
12
2

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป 40 ปี
หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4
4

4

10 23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

11 25 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

4

12 9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

13 25-27 กันยายน 2558

15 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

16 3 พฤศจิกายน 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ

36

14 2 ตุลาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

4
24

3

263
83B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางสาวอังคณา เอมแบน
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

17 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 28 ธันวาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

19 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

20 2-3 ธันวาคม 2558

ห้องประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี

16

21 15 มกราคม 2559

เข้าร่วใอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติ (Electronic Market : e –
market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e –
bidding)
วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

22 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

4

8

23 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

24 10 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

4

25 26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนกลาง รุ่นที่ 14 จัดโดย
กรมบัญชีกลาง
วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 7
อาคารใหม่
กรมบัญชีกลาง
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

27 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

28 11 มีนาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ห้องประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

26 2 มีนาคม 2559

8

8

264
83B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

29 28-30 มีนาคม 2559

ชื่อกิจกรรม
วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

นางสาวอังคณา เอมแบน
สถานที่
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

จํานวน
ชั่วโมง
72

265
84B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางสาวนิภาพร แสงประทุม
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
หน้าพระราชวังสราญ
รมย์
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

36

10 5-7 ตุลาคม 2558

2

24

11 1 ตุลาคม 2558

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2558

12 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

13 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

14 24 ธันวาคม 2558

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน”

โรงละครแห่งชาติ

4

15 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

16 20 มกราคม 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

3

3

8
8

266
84B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางสาวนิภาพร แสงประทุม
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
16

17 29 กุมภาพันธ์ 25591 มีนาคม 2559

เข้าร่วมโครงการฝึกอบีมหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ สบศ.ศาลายา

18 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

8

19 4 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

20 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

72

267
85B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

1

14 พฤษภาคม 2558

2

4 มิถุนายน 2558

3

16-17 มิถุนายน 2558

4

17 มิถุนายน 2558

5

ชื่อกิจกรรม

นางนันท์นลิน นิ่มเกตุ
สถานที่

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
ห้องประชุม ชั้น 2
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกคณะกรรมการและผู้แทนคณะอนุกรรมการ อาคารหอสมุดและ
สมาชิกสัมพันพันธ์ กบข.
นิทรรศการ
วิทยาลัยช่างศิลปจัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลป ประจําปีการศึกษา 2558 หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

จํานวน
ชั่วโมง
3

8

วิทยาลัยช่างศิลปเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปีการศึกษา 2557
รับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
ห้องประชุม อาคาร
ประจําปีการศึกษา 2557
หอสมุดและนิทรรศการ

12

22 มิถุนายน 2558

ประชุมครูศิลปะ

ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

6

11 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

หอประชุมใหญ่ อาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

4

7

23 สิงหาคม 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หอประชุมอาคาร
อนุสรณ์ช่างศิลป 40 ปี

3

8

9 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ.2558

วิทยาลัยช่างศิลป

2

9

25-27 กันยายน 2558

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.ของวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน เพื่อพิจารณางานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ 2559
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้วิจัยและผู้
สร้างสรรค์ผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เดอะบลูม บายทีวีพูล
เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา
ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

36

ห้องประชุม 1-4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหน้า
ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
ห้องประชุม 2
อาคารอํานวยการ
ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

16

10 28 กันยายน 2558
11 17-18 กันยายน 2558

12 22-23 กันยายน 2558
13 5-7 ตุลาคม 2558

ข้าราชการครู เพื่อจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

14 24 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

15 30 พฤศจิกายน 2558

ประชุมข้าราชการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558

16 26-27 พฤศจิกายน 2558 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ศาลายา

2

3
16

24

3
3

16

268
85B

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่
ลําดับที่

วันเดือนปี

ชื่อกิจกรรม

นางนันท์นลิน นิ่มเกตุ
สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

17 28 ธันวาคม 2558

ประชุมการสรรหาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ห้องประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

18 14-15 ธันวาคม 2558

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 (ห้อง 454-455)
คณะศิลปศึกษา สบศ.
วังหน้า

16

19 20 มกราคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559

หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมกีฬาปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ลานเอนกประสงค์

8

21 14-15 มกราคม 2559

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตสื่อและนวัตกรรมด้านการ ห้องประชุม 1 และ
จัดการศึกษา
อาคารศิลปศึกษา ชั้น 5
สบศ.วังหน้า

16

22 25-26 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน

23 2 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปร่วมกับสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2559

24 4 มีนาคม 2559

20 20 มกราคม 2559

8

ห้องประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หอประชุมเล็ก อาคาร
พลศึกษา

16

วิทยาลัยช่างศิลปจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา – ช่างศิลป ครบรอบ
64 ปี ประจําปี 2559

อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป
40 ปี
ห้องประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ
และบริเวณภายใน
วิทยาลัย
ช่างศิลป

8

25 11 มีนาคม 2559

ประชุมข้าราชการครูศิลปะทุกท่าน

2

26 28-30 มีนาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป์

27 15 เมษายน 2559

เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2559

ห้องประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

8

72

4

ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ปการศึกษา 2552 - 2558
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ปการศึกษา 2552
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 75 คน
ปวช.1
217
109
326
ช = 60, ญ = 15
ปวช.2
71
81
152
ปวช.3
82
73
155
ปวช.3 ซ้ํา
65
48
113
รวม
435
311
746
ศ.ปวส.1
56
29
85
ศ.ปวส.2
14
9
23
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
14
3
17
รวม
84
41
125
รวม น.ร. - น.ศ.ทัง้ หมด
519
352
871
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชั้นปที่ 5 ซ้ํา
วิชาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จิตรกรรม
19
3
22 9
2
11
1
1
2
ประติมากรรม
5
0
5
0
0
0
2
0
2
ภาพพิมพ
10
5
15 0
0
0
2
0
2
ศิลปะไทย
2
0
2
1
1
2
1
0
1
ออกแบบตกแตง
15 18 33 3
5
8
7
2
9
สถาปตยกรรมไทย
5
1
6
0
0
0
0
0
0
เครื่องเคลือบดินเผา
0
1
1
1
0
1
0
0
0
ชางเขียน
ชางรัก
0
1
1
0
0
0
1
0
1
ชางปน
รวม
56 29 85 14
8
22 14
3
17
หมายเหตุ
*ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ปการศึกษา 2553
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 41 คน
ปวช.1
170
111
281
ช = 31 , ญ = 10
ปวช.2
90
76
166
ปวช.3
69
76
145
ปวช.3 ซ้ํา
67
47
114
รวม
396
310
706
ศ.ปวส.1
50
32
82
ศ.ปวส.2
35
16
51
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
5
1
6
รวม
90
49
139
รวม น.ร. - น.ศ.ทัง้ หมด
486
359
845
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชั้นปที่ 5 ซ้ํา
วิชาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จิตรกรรม
14 10 24 10
1
11
2
0
2
ประติมากรรม
0
0
0
4
0
4
0
0
0
ภาพพิมพ
3
4
7
7
3
10
0
0
0
ศิลปะไทย
10
2
12 0
0
0
0
0
0
ออกแบบตกแตง
15
7
22 11 11 22
2
1
3
สถาปตยกรรมไทย
3
2
5
3
1
4
0
0
0
เครื่องเคลือบดินเผา
0
2
2
0
0
0
1
0
1
ชางเขียน
ชางรัก
5
5
10 0
0
0
0
0
0
ชางปน
รวม
50 32 82 35 16 51
5
1
6
หมายเหตุ
*ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ปการศึกษา 2554
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 27 คน
ปวช.1
159
110
269
ช = 18 , ญ = 9
น.ร.ซ้ําชั้น 34 คน
ปวช.2
88
81
169
ช = 19 , ญ = 15
ปวช.3
71
60
131
ปวช.3 ซ้ํา
84
45
129
รวม
402
296
698
ศ.ปวส.1
47
38
85
ศ.ปวส.2
24
21
45
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
12
2
14
รวม
83
61
144
รวม น.ร. - น.ศ.ทัง้ หมด
485
357
842
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชั้นปที่ 5 ซ้ํา
วิชาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จิตรกรรม
14
7
21 3
5
8
2
0
2
ประติมากรรม
5
1
6
0
0
0
5
1
6
ภาพพิมพ
5
7
12 2
2
4
0
0
0
ศิลปะไทย
6
2
8
6
2
8
0
0
0
ออกแบบตกแตง
11 19 30 10
7
17
3
1
4
สถาปตยกรรมไทย
2
0
2
0
2
2
2
0
2
เครื่องเคลือบดินเผา
2
1
3
0
1
1
0
0
0
ชางเขียน
ชางรัก
2
1
3
3
2
5
0
0
0
ชางปน
รวม
47 38 85 24 21 45 12
2
14
หมายเหตุ
*ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ปการศึกษา 2555
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 41 คน
ปวช.1
156
118
274
ช = 27 , ญ = 13
น.ร.ซ้ําชั้น 15 คน
ปวช.2
93
77
170
ช=8,ญ=7
ปวช.3
69
62
131
ปวช.3 ซ้ํา
63
28
91
รวม
381
285
666
ศ.ปวส.1
37
29
66
ศ.ปวส.2
33
24
57
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
7
3
10
รวม
77
56
133
รวม น.ร. - น.ศ.ทัง้ หมด
458
341
799
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชั้นปที่ 5 ซ้ํา
วิชาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จิตรกรรม
19
9
28 8
2
10
0
0
0
ประติมากรรม
1
0
1
5
1
6
0
0
0
ภาพพิมพ
4
7
11 5
4
9
2
1
3
ศิลปะไทย
4
3
7
6
1
7
1
1
2
ออกแบบตกแตง
7
8
15 9
15 24
3
0
3
สถาปตยกรรมไทย
0
0
0
0
0
0
1
0
1
เครื่องเคลือบดินเผา
0
2
2
0
0
0
0
1
1
ชางสิปปหมู
2
0
2
0
1
1
0
0
0
รวม
37 29 66 33 24 57
7
3
10
หมายเหตุ
*ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555
แหลงขอมูล : ฝายวิชาการ วิทยาลัยชางศิลป
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ปการศึกษา 2556
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 50 คน
ศ.ปวช.1
178
107
285
ช = 37 , ญ = 13
น.ร.ซ้ําชั้น 16 คน
ศ.ปวช.2
81
83
164
ช = 12 , ญ = 4
ศ.ปวช.3
75
65
140
ศ.ปวช.3 ซ้ํา
57
35
92
รวม
391
290
681
ศ.ปวส.1
29
14
43
ศ.ปวส.2
25
16
41
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
14
7
21
รวม
68
37
105
รวม น.ร. - น.ศ.ทัง้ หมด
459
327
786
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชั้นปที่ 5 ซ้ํา
วิชาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
จิตรกรรม
10
2
12 14
6
20
2
0
2
ประติมากรรม
0
0
0
2
0
2
0
0
0
ภาพพิมพ
1
5
6
2
2
4
4
0
4
ศิลปะไทย
6
1
7
3
3
6
2
0
2
ออกแบบตกแตง
10
6
16 4
5
9
6
5
11
สถาปตยกรรมไทย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
เครื่องเคลือบดินเผา
1
0
1
0
0
0
0
1
1
ชางสิปปหมู
1
0
1
0
0
0
0
1
1
รวม
29 14 43 25 16 41 14
7
21
หมายเหตุ
*ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ปการศึกษา 2557
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ชั้น
ศ.ปวช.1

ชาย

หญิง

รวม

170

80

250

ศ.ปวช.2

84

70

154

58
71
383
30
17
15
62
445

71
35
256
14
8
7
29
285

129
106
639
44
25
22
91
730

ศ.ปวช.3
ศ.ปวช.3 ซ้ํา
รวม
ศ.ปวส.1
ศ.ปวส.2
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
รวม
รวม น.ร. - น.ศ.ทัง้ หมด

หมายเหตุ
น.ร.ซ้ําชั้น 56 คน
ช = 42 , ญ = 14
น.ร.ซ้ําชั้น 12 คน
ช = 10 , ญ = 2

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
วิชาเอก
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ภาพพิมพ
ศิลปะไทย
ออกแบบตกแตง
สถาปตยกรรมไทย
เครื่องเคลือบดินเผา
ชางสิปปหมู
รวม
หมายเหตุ
*ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557

ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 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

ชั้นปที่ 5 ซ้ํา
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
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ปการศึกษา 2558
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ชั้น
ศ.ปวช.1

ชาย
174

หญิง
101

รวม
275

ศ.ปวช.2

90

50

140

53
59
376
24
7
13
44
420

48
33
232
16
4
5
25
257

101
92
608
40
11
18
69
677

ศ.ปวช.3
ศ.ปวช.3 ซ้ํา
รวม
ศ.ปวส.1
ศ.ปวส.2
ศ.ปวส.2 ซ้ํา
รวม
รวม น.ร. - น.ศ.ทัง้ หมด

หมายเหตุ

น.ร.ซ้ําชั้น 52 คน ช = 35 ,
ญ = 17
น.ร.ซ้ําชั้น 27 คน ช = 17 ,
ญ = 10

687 (รวม น.ร. ซ้ําชั้น)

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
วิชาเอก

ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
9
7
16 2
3
5
1
0
1
2
0
2
4
2
6
0
0
0
3
2
5
2
1
3
6
3
9
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
0
0
24 16 40 7
4
11

จิตรกรรม
ประติมากรรม
ภาพพิมพ
ศิลปะไทย
ออกแบบตกแตง
สถาปตยกรรมไทย
เครื่องเคลือบดินเผา
ชางสิปปหมู
รวม
หมายเหตุ
*ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ชั้นปที่ 5 ซ้ํา
ชาย หญิง รวม
7
0
7
0
0
0
0
1
1
5
1
6
0
3
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
13
5
18

รางวัลของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป
ปการศึกษา 2558
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นักเรียนไดรบั รางวัลในการประกวดวาดภาพเกาะลอยปที่21
หัวขอ "ศรีราชา เมืองนาอยู เมืองนาเที่ยว" ในวันเสารที่ 12 ธค. 2558

รายชื่อทุนการศึกษาที่มอบให
นักเรียน – นักศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป ประจําปการศึกษา
2558
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รายชื่อทุนการศึกษาที่มอบใหนักเรียน – นักศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป ปการศึกษา 2558
1. ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
2. ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
22,000
3. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน นักศึกษา ผูพิการและผูดอยโอกาส
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
65,000
4. สมาคมผูปกครองและครูวิทยาลัยชางศิลป
50
5. ชมรมครูอาวุโสศิลปศึกษา-ชางศิลป
6. มูลนิธิรวมจิตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน 16,000
7. กองทุนทัศนศิลป “ชวน หลีกภัย”
8. บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน) 16,000
9. อาจารยพงษศักดิ์ ภูอารีย
10. อาจารยเรืองบุญญ ธรรรมสรศักดิ์
11. อาจารยสุวัฒนา พรหมศิริ
6
12. อาจารยทองใบ รุงเรือง
13. อาจารยขจิตร สังขผาด
2,0
14. อาจารยอมรพรรณ สิริไวทยางกูร
15. พลตรีหญิงอัญชลี ลิขิตวงศ
16. อาจารยอัญชุลี อําไพศรี
17. อาจารยอรนิต วาศภูติ ดะหลัน
4
18. อาจารยสาคร โสภา
3,000
19. อาจารยกิติมา จิรวิริยวงศ
20. คุณคณิต -คุณวนิดา กิตติโกวิท
10,000
21. ครอบครัวกริฟฟน
10,000
22. รานทวีทรัพย
10,000
23. ศิษยเกาวิทยาลัยชางศิลป รุน 14 16,500
24. พันโทนภดล สุวรรณสมบัติ
3,000
25. อาจายเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร
26. อาจารยพนม จิเจริญ
1,000
27. คุณละเอียด ปองกันภัย
20,000
28. อาจารยคมสันต คืนดี
20,000
29. ผูไมประสงคออกนาม
10,000
รวมจํานวนเงิน

105,000

,000
20,000
10,000
18,000
2,000
,000
12,000
00
2,000
3,000
10,000
,000
5,000

5,000

476,500 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหารอยบาทถวน)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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บาท

สรุปการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม
ประจําปการศึกษา 2558
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ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สรุปการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ประจําปการศึกษา 2558
กําหนดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติ
47/2558 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ศ.ปวช.ปที่ 1 และนักศึกษา 11 พฤษภาคม 2558
ระดับ ศ.ปวส.ปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2558
70/2558 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาสูความเปนเลิศ
30 เมษายน 2558
ประจําปการศึกษา 2558 กิจกรรมที่ 1 ปรับพื้นฐานนักเรียน
ชั้น ศ.ปวช. ปที่ 1
77/2558 โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผูเรียน) 26-27 พฤษภาคม
ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
2558
จังหวัดนครนายก ระดับ ศ.ปวช. ปที่ 3
78/2558 โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผูเรียน) 9-10 มิถุนายน 2558
ณ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรีระดับ ศ.
ปวช. ปที่ 2
79/2558 โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผูเรียน) 18-19 พฤษภาคม
ณ วัดธรรมมงคล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2558
ระดับ ศ.ปวช. ปที่ 1 (กลุมที่ 1)
79/2558 โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (พัฒนาคุณภาพผูเรียน) 21-22 พฤษภาคม
ณ วัดธรรมมงคล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2558
ศ.ปวช. ปที่ 1 (กลุมที่ 2)
83/2558 ดําเนินงานรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 25 พฤษภาคม 2558
ภายในระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
86/2558 กิจกรรมพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2558
4 มิถุนายน 2558
94/2558 โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจําป 29 กรกฎาคม -14
2558 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร สิงหาคม 2558
97/2558 ดําเนินงานจัดกิจกรรมศิลปะในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
9-10 กรกฎาคม 2558
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ
99/2558 โครงการฝกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก ประจําป 2558 16 พฤษภาคม – 25
กรกฎาคม 2558
106/2558 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศประจําป
11 และ 12 กรกฎาคม
การศึกษา 2558 กิจกรรมศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม
2558
ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระดับ ศ.ปวช. ปที่ 1-3
108/2558 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศประจําป
25 กรกฎาคม 2558
การศึกษา 2558 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการสรางสรรค
ภาพยนตรสั้น ณ วิทยาลัยชางศิลป ระดับ ศ.ปวช. ปที่ 1
108/2558 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศประจําป
27-29 กรกฎาคม
การศึกษา 2558 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการสรางสรรค
2558
ภาพยนตรสั้น ณ วิทยาลัยชางศิลป ระดับ ศ.ปวช. ปที่ 2-3
คําสั่งที่

โครงการ / กิจกรรม

ลําดับ
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27

28

29
30
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คําสั่งที่

โครงการ / กิจกรรม

109/2558 โครงการความรักสามัคคี มีวินัยและปฏิบัติตามคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” ณ วัด ปลูกศรัทธา
113/2558 โครงการนิทรรศการทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
“ภาพเขียนเลาเรื่องเกา ตลาดริมน้ําหัวตะเข” ณ บานสามครู
114/2558 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศประจําป
การศึกษา 2558 กิจกรรมศิลปกับสภาพแวดลอม
115/2558 กิจกรรมวันแมแหงชาติ
117/2558
โครงการประกวดภาพโปสเตอรตานภัยยาเสพติดและโรคเอดส
118/2558 กิจกรรม “วันประชุมผูปกครอง” ภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2558
119/2558 กิจกรรม “วันศาสตราจารย ศิลป พีระศรี” ประจําป 2558
125/2558 โครงการสนใจใฝรูริเริ่มสรางสรรคพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาเอดส (กิจกรรมนิทรรศการศิลปกรรม)
ประจําปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
ณ อาคารจิตรกรรม วิทยาลัยชางศิลป
127/2558 โครงการแนะแนวทางการศึกษาตอ ปการศึกษา 2559
ณ อาคารบดินทรพิพัฒน
129/2558 ดําเนินงานจัดทําหนังสือ โครงการพัฒนาการแสดงดาน
ทัศนศิลป ประจําปงบประมาณ 2558 เรื่อง Line-ไทย
132/2558 กิจกรรม “งานมุทิตาจิต” แดผูเกษียณอายุราชการ ป 2558
ณ เดอะบลูม บายทีวีพูล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
137/2558 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําหลักสูตรศิลปกรรม
ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส. ของวิทยาลัยชางศิลป
ปงบประมาณ 2558 ณ เดอะบลูม บายทีวีพูล อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา
138/2558 ดําเนินการประชุมจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยชางศิลป พุทธศักราช
2559 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและนิทรรศการ
วิทยาลัยชางศิลป
157/2558 โครงการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะและเขียนภาพโบราณสถาน
(Landscape) ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงป 1 ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัด
บุรีรัมย และ จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2558
158/2558 ดําเนินงานเขียนภาพประกอบฉากเวทีการแสดงในงานสโมสร
สันติบาต ณ สนามหญาหนาตึกไทยคูฟา
ทําเนียบรัฐบาล
160/2558 กิจกรรมวันพอแหงชาติ

กําหนดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติ
28 กรกฎาคม 2558
1-15 สิงหาคม 2558
30 สิงหาคม2558
11 สิงหาคม 2558
22 กรกฎาคม – 7
สิงหาคม 2558
23 สิงหาคม 2558
9 กันยายน 2558
9 กันยายน – 19
กันยายน 2558
28 สิงหาคม 2558
1 กันยายน 2558
26 กันยายน 2558
25-27 กันยายน 2558

5 – 7 ตุลาคม 2558

24-27 ธันวาคม
2558
7 ธันวาคม 2558
30 พฤศจิกายน 2558
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ลําดับ
ที่
31
32
33

34
35
36
37
38
39

40
41

42

43
44
45

คําสั่งที่

โครงการ / กิจกรรม

168/2558 โครงการแนะแนวทางการศึกษาตอ ปการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง
173/2558 โครงการแนะแนวทางการศึกษาตอ ปการศึกษา 2559
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
175/2558 โครงการจัดนํานักศึกษาไปเขียนภาพทิวทัศนนอกสถานศึกษา
ของนักศึกษาระดับ ศ.ปวส. ปที่ 1-2 สาขาวิชา จิตรกรรม ณ
อุทยานแหงชาติหวยยาง อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
3/2559 โครงการแนะแนวทางการศึกษาตอ ปการศึกษา 2559
ณ หอประชุม โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
4/2559 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559
6/2559 โครงการจัดนํานักเรียนฝกหัดเขียนภาพทิวทัศนทางทะเล ของ
นักเรียนระดับ ศ.ปวช.ชั้น ปที่ 3
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
8/2559
กิจกรรมกีฬาสีปใหมสัมพันธตานภัยยาเสพติด-เอดส
ประจําปการศึกษา 2558
9/2559 โครงการสงความสุขปใหม 2559
10/2559 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานในโครงการฝกอบรม
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขาชางศิลปไทย) ณ
อุทยานพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
11/2559 โครงการจัดนํานักเรียนฝกหัดเขียนภาพทิวทัศนนอก
สถานศึกษา ของนักเรียนระดับ ศ.ปวช. ชั้น ปที่ 2
13/2559 ดําเนินการรวมกับคณะกรรมการควบคุมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา
2558
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เอกวิทยบริหารธุรกิจ เขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
19/2559 โครงการผลิตภัณฑวัฒนธรรมสรางสรรค ทุนทางวัฒนธรรม
สรางมูลคาจากภูมิปญญาไทยกาวไปทั่วโลก
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
20/2559 กิจกรรม เนื่องในงาน “วันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ชาง
ศิลป ครบรอบ 64 ป” ประจําป 2559
31/2559 โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมบริการศิลปะ
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
37/2559 จัดประชุมผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ณ วิทยาลัยชางศิลป

กําหนดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติ
16 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558
12 - 19 มกราคม
2559
7 มกราคม 2559
9 มกราคม 2559
31 มกราคม - 5
กุมภาพันธ 2559
20 มกราคม 2559
20 มกราคม 2559
6 กุมภาพันธ 2559

8–12 กุมภาพันธ
2559
2 –21 กุมภาพันธ
2559

1– 26 กุมภาพันธ
2559
4 มีนาคม 2559
19-23 กุมภาพันธ
2559
4 มีนาคม 2599

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
โครงการ กิจกรรม
ปการศึกษา2558
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กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ศ.ปวช.ปที่ 1 และนักศึกษา ระดับ ศ.ปวส.ปที่ 1
ประจําปการศึกษา 2558
11 พฤษภาคม 2558
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พิธีไหวครูและครอบครูศิลปะ ประจําปการศึกษา 2558
4 มิถุนายน 2558
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โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจําป 2558
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร 19 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2558

289

กิจกรรมวันแมแหงชาติ
11 สิงหาคม 2558

290

กิจกรรมวันศิลป พีรศรี
9 กันยายน 2558

291

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.
25 - 27 กันยายน 2558

292

กิจกรรมวันพอแหงชาติ
30 พฤศจิกายน 2558

293

กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชิดเจิมศิลป ณ หอศิลป วิทยาลัยชางศิลป
8 ธันวาคม 2558

294

ประกวดวาดภาพเกาะลอย ปที่ 21 หัวขอ "ศรีราชา เมืองนาอยู เมืองนาเที่ยว"
12 ธันวาคม 2558

295

นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยความสัมพันธไทย - ญี่ปุน 2559
8 - 31 มกราคม 2559

296

นิทรรศการศิลปกรรมแสดงเดี่ยว โดย ปรีกมล เชี่ยววานิช อาจารยหมวดวิชาจิตรกรรม
7 มกราคม 2559

297

วันเด็กแหงชาติ
9 มกราคม 2559

298

กิจกรรมกีฬาสีปใหมสัมพันธตานภัยยาเสพติด-เอดส ประจําปการศึกษา 2558
19 มกราคม 2559

299

นิทรรศการทัศนศิลป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24 - 25 มกราคม 2559 ณ พิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา จ. เชียงใหม

300

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู สาขาชางศิลปไทย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ วิทยาลัยชางศิลป
นิทรรศการผลงานผูเขาฝกอบรม 6 - 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559

301

นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัย ความสัมพันธไทย - อินโดนิเซีย 2559
16 มีนาคม 2559

302

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปลูกศรัทธา

303

คณะทํางาน
อํานวยการผลิต
ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายบริหาร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายกิจการนักศึกษา
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายศิลปวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายวิชาการ
จัดทํารูปเลม
นายเสกสรรค ขวัญศรี
นางสาวไพรินทร ชมมะลิ
นางชลาลัย ชูอําไพ
นางนันทนลิน นิ่มเกตุ
นายนรวีร โชติวรานนท
นางพัฑรธัญญา หลอสกุล
นางสาวอังคนา เอมแบน
ขอขอบคุณ
นายนิมิตร รอดรับบุญ
นายบดินทร สิงหเสนี
นายโอฬาร ชํานิ
นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร
สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ
นางสาวสิริกร บุตรสาลี

การเงิน
นางอารยา กองสุวรรณ
นางสาวภมร คงทน
นางสาวนิภาพร แสงประทุม

cfa.bpi.ac.th

