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ตอๆ ไป
คณะผูจัดทํา
งานสารสนเทศ ฝายวิชาการ
วิทยาลัยชางศิลป

ค

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
ขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ

1

กระทรวงวัฒนธรรม

2

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

6

ประวัติวิทยาลัยชางศิลป

10

ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยชางศิลป

15

หลักสูตรการเรียนการสอน

23

โครงสรางการบริหารงานภายในวิทยาลัยชางศิลป

24

ฝายบริหาร

27

ฝายวิชาการ

29

ฝายกิจการนักศึกษา

31

ฝายศิลปวัฒนธรรม

33

ทําเนียบบุคลากรวิทยาลัยชางศิลป

36

ขอมูลจํานวนบุคลากร

40

คณะกรรมการประจําวิทยาลัย

41

บุคลากรวิทยาลัยชางศิลป

42

การปฏิบัติหนาที่และการพัฒนาตนเองของบุคลากร

60

ง

สารบัญ
หนา
ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา

206

รางวัลของครู-อาจารย

215

รางวัลของนักเรียน นักศึกษา

220

รายชื่อทุนการศึกษา

231

สรุปการปฏิบตั งิ าน โครงการ กิจกรรม

234

ประมวลภาพการปฏิบตั งิ าน โครงการ กิจกรรม

237

ขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ

2

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

6

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

8

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
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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

26

-

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
ที่

เลขที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8

98
67
68
69
71
72
73
74

9

76

10
11
12
13
14
15

77
78
80
82
83
84

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
นายอดินันท ดามะอู
นายพิสิต ประทุมชาติ
นางเมตตา สุวรรณศร
นายศรัณย โรจนพนัส
นายนภพงศ กูแร
นายโอฬาร ชํานิ
นายสิขเรศ ศิริไพบูลย
นางสาวพรรณทิพา ประสาท
ศิลป
นางสาวศันสนีย รุงเรืองสาคร
นายธีรยุทธ จั่นฝงเพ็ชร
นายสมศิลป แพทยคุณ
นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร
นายนิมิตร รอดรับบุญ
นายสรรเพ็ชญ โองเพ็ชร

16

85

17

86

ตําแหนง/
ระดับ
อาจารย
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ครู

วิทยฐานะ

วุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ

รายวิชาที่สอน/งาน

ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.ม.
ศ.ม.
ศป.ม.
วท.ม.
ศป.ม.

ประติมากรรม
ภาพพิมพ
จิตรกรรม
ภาพพิมพ
จิตรกรรม
ภาพพิมพ
คณิตศาสตรประยุกต
ทัศนศิลป

ประติมากรรม
องคประกอบศิลป
จิตรกรรม
ภาพพิมพ
จิตรกรรม
ภาพพิมพ
คณิตศาสตร
วาดเสน

ครูชํานาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ตกแตงภายใน

ออกแบบตกแตง

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ศป.ม.
ศป.ม.
ศป.บ.
กศ.ม.
วท.บ.
ศป.บ.

ภาพพิมพ
ทัศนศิลป
ประติมากรรม
เทคโนโลยีการศึกษา
เวชนิทัศน
ภาพพิมพ

นางสาวไพรินทร ชมมะลิ

ครู

ครูชํานาญการ

ศษ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

นางธนิดา พลอินทร

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.ม.

องคประกอบศิลป
คอมพิวเตอร
ประติมากรรม
กายวิภาค ทฤษฎีสี
กายวิภาค
ภาพพิมพ
คอมพิวเตอร
กราฟกส
สังคมศึกษา

18

88

นางสาววลัยลักษณ นัคราเรือง

ครู

ครูชํานาญการ

คอ.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและ
เทคนิคการศึกษา

19
20
21
22
23
24
25

90
91
94
95
99
102
103

นางสาวพัชรินทร อนวัชประยูร
นายเสกสรรค ขวัญศรี
นายบุญเลิศ ใจทน
นางสาวศิริลักษณ พุมกําพล
นายประดิษฐ ตั้งประสาทวงศ
นางอรนิต วาศภูติ ดะหลนั
นายวิโรจน กลอมมานพ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ศป.ม.
ศป.บ.
ค.ม.
กศ.ม.
ศป.ม.
ศป.ม.
ศษ.บ.

จิตรกรรม
ภาพพิมพ
พลศึกษา
การวัดผลการศึกษา
จิตรกรรม
ทัศนศิลป
ศิลปศึกษา

26

104

นางนาฏยา สอาดวุฒิเจริญ

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

อุตสาหกรรมศึกษา

27
28
29
30
31
32
33

105
106
108
110
114
115
116

นางศิริรัตน คําพัฒน
นายเจริญ วองปรีชากุล
นายธนดล ฟกเขียว
นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค
นางสาวอัจฉรา พิมพสกุล
นายปรีกมล เชี่ยววานิช
นายคมสันต คืนดี

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ

ค.ม.
ศป.ม.
ค.บ.
วท.ม.
กศ.ม.
ศ.ม.
ศษ.บ.

34

120

นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

ครู

ครูชํานาญการ

กศ.ม.

35

121

นางพัฑรธัญญา หลอสกุล

ครู

ครูชํานาญการ

ศศ.บ.

หลักสูตรและการสอน
ประติมากรรม
พลศึกษา
การศึกษาวิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
จิตรกรรม
ศิลปกรรม
การวิจยั และสถิติ
ทางการศึกษา
บรรณารักษศาสตร

ทัศนียวิทยา
จิตรกรรม
คอมพิวเตอร
พลศึกษา 2
คณิตศาสตร
วาดเสน
องคประกอบศิลป
ศิลปะไทย
คอมพิวเตอร
กราฟกส
สังคมศึกษา
ประติมากรรม
พลศึกษา
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
จิตรกรรม
วาดเสน
คณิตศาสตร
พัฒนาผูเรียน

38
ตําแหนง/
ระดับ
ครู
ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

วุฒิ
การศึกษา
ปวส.
ศป.ม.

นางศุภากาญจน รัตนะ

ครู

ครูชํานาญการ

คอ.ม.

125
127
128
131
132
133
134
135
136

นายอุเทน หลอสกุล
นายจรัญ หนองบัว
นางทรงสกุล ภาชีทรัพย
นายสนั่น รัตนะ
นางเรืองบุญญ ธรรมสรศักดิ์
นางอารยา กองสุวรรณ
นายเดชา สายสมบูรณ
นางอรนุช อารียพงศา
นายศักดิ์ชาย บุญอินทร

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

ศป.บ.
ศป.ม.
กศ.ม.
กศ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศป.บ.
ศษ.บ.
ศป.ม.

48

138

นายปพนพัทธ ศรีพฤกษชาติ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

คอ.ม.

49

139

นางรัชดาภรณ ศรีพฤกษชาติ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

สถ.ม.

50

140

นางสาวจริยา ธรรมบุญ

ครู

ครูชํานาญการ

ศศ.ม.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

141
142
143
144
145
146
148
149
150
151
152
153

นายบุญนาย ซาเฮียง
นายวชิระ กอนทอง
นางอัธยา สัจสวัสดิ์
นางประภา กลอมมานพ
นายขจิตร สังขผาด
นางพจมาลย จิตติวงศสมาน
นายบดินทร สิงหเสนี
นายจรัญ แซตั้ง
นายประสิทธิ์ มุกดามณี
นายสพราง รักปทุม
นายสมศักดิ์ สังคะวัง
นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ

ศป.ม.
ศป.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ศป.ม.
กศ.บ.
ศป.บ.
ศ.ม.
ศษ.บ.
อนุปริญญา
วท.ม.

63

210

นางอัญชุลี อําไพศรี

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

64

156

นางสาวมัณทนีย นาพนัง

ครู

ครูชํานาญการ

ศป.ม.

สถาปตยกรรมภายใน
จารึกภาษาตะวันออก ,
ภาษาสันสกฤต
ศิลปไทย
จิตรกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา
ศิลปศึกษา
คอมพิวเตอร
ศิลปไทย
ศิลปศึกษา
ออกแบบภายใน
เครือ่ งเคลือบดินเผา
ภาพพิมพ
สถาปตยกรรมไทย
สถิตปิ ระยุกต
ทัศนศิลปและการ
ออกแบบ
ทัศนศิลป

65

202

นางสาวนันทนลิน นิ่มเกตุ

ครู

ครูชํานาญการพิเศษ

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

66
67
68
69
70
71

109
113
65
64
98
111

นายนรวีร โชติวรานนท
นางสาวสุพรรณิการ ติรณปริญญ
นายณรงค แสงสวัสดิ์
นางสาวชลาลัย เปรมวิศษิ ฐ
นางสาวสิริกร บุตรสาลี
นายโชคอภินันท ทวีสุข

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ค.บ.
คอ.บ.
วท.บ.

จิตรกรรม
เครือ่ งเคลือบฯ
ประติมากรรม
วิทยาศาสตรทั่วไป
สถาปตยกรรมภายใน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ที่

เลขที่

ชื่อ-สกุล

36
37

122
123

นายศุภกร ศรีธรี ประเสริฐ
นายวรา ชัยนิตย

38

124

39
40
41
42
43
44
45
46
47

วิทยฐานะ

สาขาวิชาที่สําเร็จ

รายวิชาที่สอน/งาน

ชางอิเล็กทรอนิกส
ภาพพิมพ
หลักสูตรและการสอน
อาชีวศึกษา
มัณฑนศิลป
เครื่องเคลื่อบดินเผา
เทคโนโลยีการศึกษา
ศิลปศึกษา
บรรณารักษศาสตร
การจัดการทั่วไป
ประติมากรรม
ออกแบบตกแตง
จิตรกรรม

ภาพพิมพ

เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา

ภาษาไทย
ทฤษฎีสี ปวศ.
เครือ่ งเคลือบดินเผา
องคประกอบศิลป
สิปปหมู
พัฒนาผูเรียน
การงานอาชีพ
ประติมากรรม
ออกแบบตกแตง
องคประกอบศิลป
วาดเสน,ภาพพิมพ
ออกแบบตกแตง
ประวัตศิ าสตรศลิ ป
สิปปหมู
วาดเสน
การงานอาชีพ
สถาปตยกรรมไทย
สถาปตยกรรมไทย
สิปปหมู
ลายรดน้ํา
ออกแบบตกแตง
เครือ่ งเคลือบดินเผา
ชวยราชการ
สถาปตยกรรมไทย
คณิตศาสตร
เครือ่ งเคลือบดินเผา
ภาพพิมพ
คอมพิวเตอร,กาย
วิภาค
จิตรกรรม
เครือ่ งเคลือบฯ
ประติมากรรม
วิทยาศาสตร
ทฤษฎีสี
พลศึกษา

39
วิทยฐานะ

วุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชาที่สําเร็จ

รายวิชาที่สอน/งาน

ชํานาญงาน

ศศ.บ.

ภาษาไทย

งานธุรการ

เจาพนักงาน
ธุรการชํานาญ
งาน

ชํานาญงาน

รป.ม.

การบริหารทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวสุนีย เขงเจริญ

เจาพนักงาน
ธุรการชํานาญ
งาน

ชํานาญงาน

ปวช.

นางสาวนิภาพร แสงประทุม

เจาพนักงาน
การเงิน
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงาน

บธ.บ.

ที่

เลขที่

ชื่อ-สกุล

72

154

นางรัชนี ซอเซวี

73

157

สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ

74

158

75

155

ตําแหนง/
ระดับ
เจาพนักงาน
ธุรการชํานาญ
งาน

งานธุรการ

บัญชี

งานการเงิน

40

จํานวนขาราชการและบุคคลากรปการศึกษา 2559
รายงาน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น
ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ชาย
38
3
3
7
51

หญิง
37
1
2
5
45

รวม
75
4
5
12
96

41

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

ผูชวยเลขานุการ

16. นางสาวอังคนา เอมแบน

ผูชวยเลขานุการ

42

บุคลากรวิทยาลัยช่างศิลป

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

นายโชคอภินันท์ ทวีสุข

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

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 2559

61

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่

ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

16 พฤษภาคม 2559

2

19 พฤษภาคม 2559

3

19 พฤษภาคม 2559

ประชุมการจัดการทําแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป หองประชุม ชั้น 1
งบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันฯ อาคารอนุสรณชางศิลป
ประจําป พ.ศ. 2560 - 2564
40 ป

2

4

19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

4

5

19 พฤษภาคม 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

6

19 พฤษภาคม 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

7

19 พฤษภาคม 2559

ประชุมประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะ กรรมการดําเนินงานฯ ทุก
ฝาย เนื่องในพิธีไหวครูสามัญและพิธีครอบครูศิลปะ วิทยาลัยชางศิลป
ประจําปการศึกษา 2559
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทําหลักสูตรทัศนศิลป นานาชาติ สาขาวิชาศิลปะรวมสมัย ประจําป
งบประมาณ 2559
ประชุมเพื่อรวมพิจารณาปรับแกความสอดคลอง ความเหมาะสม ความถูกตอง
ของเนื้อหาและรูปแบบหลักสูตรศิลปกรรม ระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส.

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

4

8

23 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2559 หองประชุมสํานักงาน
อธิการบดี เรือนเขียว
สบศ.วังหนา

4

9

25 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมงานประกวดศิลปกรรมเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 11

4

11 1 มิถุนายน 2559

12 3 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุม
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

10 25 พฤษภาคม 2559

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
เขารวมประชุมเตรียมความพรอมพิธีการรับเสด็จฯ งานประกวดศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 11

นายบุญพาด ฆังคะมะโน

หองประชุม 1 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหนา

หองประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
เขาเฝาฯ รับเสด็จพระเจาวงวงคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาส พิพิธภัณฑสถาน
เสด็จไปประทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและ
แหงชาติ หอศิลป
เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 11
เขารวมประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ผานระบบ Web
สบศ.วังหนา
Conference

4

4

8

4

62

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่

ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
สถานที่

13 3 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ผานระบบ Web
Conference

14 6 มิถุนายน 2559

เขารวมพิธีเปดงานนิทรรศการโครงการศิลปนิพนธ คณะศิลปวิจิตร ปการศึกษา หอศิลปวังหนา สบศ.
2558
เขารวมพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2559
วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช
หองประชุม 1 อาคาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
อํานวยการ
เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2559 หองประชุมสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

3

เขารวมพิธีไหวครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปการศึกษา 2559

4

15 16 มิถุนายน 2559
16 21 มิถุนายน 2559
17 22 มิถุนายน 2559

18 23 มิถุนายน 2559

19 24 มิถุนายน 2559

20 25 มิถุนายน 2559
21 27 มิถุนายน 2559

22 28 มิถุนายน 2559

23 30 มิถุนายน 2559
24 1 สิงหาคม 2559
25 1 สิงหาคม 2559
26 4 สิงหาคม 2559

27 9 สิงหาคม 2559
28 12 สิงหาคม 2559
29 17 สิงหาคม 2559

สบศ.วังหนา

จํานวน
ชั่วโมง
4

วัดบวรสถานสุทธาวาส
(โบสถวัดพระแกววัง
หนา)
เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุน
หองประชุม 2 ชั้น 2
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐานของ สํานักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สบศ.ศาลายา
เขารวมประชุมสามัญ ประจําป 2558
ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา
เขารวมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
หองประชุมชั้น 7 คณะ
ศิลปวิจิตร ศาลายา
เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 6/2559

หองประชุมชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมเปนเกียรติพิธีไหวครู ครอบครูศิลปะ ประจําปการศึกษา 2559
หอประชุมวิทยาลัยชาง
ศิลป สุพรรณบุรี
เขารวมโครงการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โรงแรงรอยัลซิตี้ ปน
เกลา
เขารวมประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายประเทศ หองประชุม 1 ชั้น 19
ไทย 4.0 ดานวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒธนธรรม
เขารวมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "Start Up Thailand 4.0 เตรียมความ
หองเมจิก 2 โรงแรมมิ
พรอมขับเคลื่อนองคกรดานนวัตกรรม"
ราเคิลแกรนด คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ
เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําวารสารพัฒนศิลป
หองประชุม 1 ชั้น 2
สบศ.วังหนา
เขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต และตักบาตรพระสงฆ 185 รูป เนื่องในโอกาส มณฑลพิธีทอง
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
สนามหลวง
เขารวมงาน Forum สําหรับผูบริหาร "ผูบริหารกับการลดตนทุนดานพลังงาน หองเธียรา ชั้น 3
ดวย ESCO"
โรงแรมเมเบิ้ล ถนน
บางนา-ตราด กรุงเทพฯ

8
3
4

4

4
4

4

8
8
8
8

4
8
2
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ชื่อกิจกรรม

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
สถานที่

30 17 สิงหาคม 2559

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2559 หองประชุมสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

31 17 สิงหาคม 2559

เขารวมประชุมผานระบบ (Video Conference) ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมทั่วประเทศ
เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการปรับโครงสรางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่
1/2559
เขารวมประชุมวิชาการเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
ไทย เขตภาคกลาง ประจําป 2559 หัวขอจัดประชุมวิชาการเรื่อง "วิถีเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21"

32 18 สิงหาคม 2559
33 19 สิงหาคม 2559

34 29 สิงหาคม 2559

35 29 สิงหาคม 2559

36 30 สิงหาคม 2559

37 31 สิงหาคม 2559
38 31 สิงหาคม 2559
39 1 กันยายน 2559

40 2 กันยายน 2559

41 3 กันยายน 2559
42 12 กันยายน 2559

43 14 กันยายน 2559

หองศูนยประกัน
คุณภาพการศึกษา
หองประชุม 1 ชั้น 2
สบศ.วังหนา
หองประชุมมงกุฏเวช
อาคารพระมงกุฏเกลา
เวชวิทยา วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฏ
เกลา

เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่
4/2559
เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 8/2559

จํานวน
ชั่วโมง
4

2
4
8

หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอํานวยการ สบ
ศ.วังหนา
หองประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
เขารวมถายภาพหมูพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558
บริเวณหลังอนุสาวรีย
สมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว โรงละคร
แหงชาติ
เขารวมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป หอศิลปวังหนา

4

เขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ประจําปการศึกษา 2558
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถายทอดแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.2560-2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

โรงละครแหงชาติ

8

หองประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

4

เขารวมงานนิทรรศการ “โครงการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะ
ศิลปะวิจิตร ไตรมาสที่ 4 กิจกรรมที่ 3
เขารวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการศิลปกรรมวิชาการ และสัปดาหวิชาการ
ประจําป 2559
เปนวิทยากรใหความรูในการจัดทํามาตรฐานผูสําเร็จการศึกษา

บริเวณโถงชั้น 1 คณะ
ศิลปวิจิตร สบศ.

4

หางสรรพสินคาบิ๊กซี
สาขาสุพรรณบุรี
หองประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

4

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2559 หองประชุมสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

4

8

4

8

4
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44 14 กันยายน 2559

45 14 กันยายน 2559

46 15 กันยายน 2559

ชื่อกิจกรรม

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
สถานที่

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการปรับโครงสรางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ หองประชุม 1 ชั้น 2
2/2559
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
เขารวมประชุมเพื่อรายงานความคืบหนาการดําเนินการตรวจเยี่ยมรอง
หองประชุมสํานักงาน
นายกรัฐมนตรี
อธิการบดี สบศ.วังหนา

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

47 15 กันยายน 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมตรวจสอบคุณบัติ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดนที่ประสพผลสําเร็จเปน
ที่ประจักษ
เขารวมเปนเกียรติในงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ.2559

หองประชุม ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จังหวัด
นครปฐม

4

4

48 16 กันยายน 2559

เขารวมการตรวจเยี่ยมรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)

สบศ.วังหนา

4

49 17 กันยายน 2559

เขารวมประชาพิจารณ โครงการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

หองประชุมประดับเงิน
โรงแรมเพชรรัชต การ
เดน จังหวัดรอยเอ็ด

8

50 26 กันยายน 2559

เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาผลในการปฏิบัติงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณใหกับเจาหนาที่ของกระทรวงวัฒนธรรม

หองเมจิก 3 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

4

51 28 กันยายน 2559

วิทยาลัยชางศิลป

3

52 28 กันยายน 2559

เขารวมประชุมผาน Video Conference ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมทั่วประเทศ
เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9/2559

หองประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา

4

53 29 กันยายน 2559

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9/2559

4

54 3 ตุลาคม 2559

เขารวมพิธีเปดงานโครงการนิทรรศการศิลปกรรม โดยผูเขาอบรมหลักสูตร
ศิลปะสําหรับบุคคลทั่วไป (และศิลปนรับเชิญ)

หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หอศิลปวังหนา สบศ.

55 7 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบและกรรมการ
ประจําหลักสูตรของแตละหนวยงานในสังกัดประชุมทางไกล (Video
Conference)

วิทยาลัยชางศิลป

3

56 7 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมผานระบบ (Video Conference) ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมทั่วประเทศ

วิทยาลัยชางศิลป

3

4
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57 10 ตุลาคม 2559

58 10 ตุลาคม 2559
59 18 ตุลาคม 2559

ชื่อกิจกรรม

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
สถานที่

เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ครั้งที่ 1/2559

หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอํานวยการ สบ
ศ.วังหนา
เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการปรับโครงสรางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ หองประชุม 1 ชั้น 2
3/2559
สบศ.วังหนา
เขารวมประชุคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงครู หองประชุมสํานักงาน
เปนตําแหนงคณาจารย ครั้งที่ 3/2559
อธิการบดี สบศ.วังหนา

จํานวน
ชั่วโมง
4

4
4

60 18 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
10/2559

หองประชุมสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

4

61 27 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 10/2559

4

62 3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

63 3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

64 5 พฤศจิกายน 2559

เขารวมงานแถลงขาง “Bangkoko Artisan 2016 เทศกาลศิลปะศิลปน
กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2”
เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการยุทธศาสตรดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

4

66 15 พฤศจิกายน 2559

ศูนยการคา ธัญญา
พารค ศรีนครินทร
หองประชุม 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมประชุมคณะกรรมการนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดตําแหนง
หองประชุม ชั้น 2
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ ตําแหนง
สํานักงานอธิการบดี
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตําแหนงนายชางเทคนิคปฏิบัติงาน ไปขึ้นบัญชี สบศ.ศาลายา
เปนผูสอบแขงขันไดในนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหนงนิติกร
ปฏิบัติการ ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตําแหนงนายชางไฟฟา
ปฏิบัติงาน

4

67 16 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมการหอศิลปวังหนา

หองประชุม 4 ตึก
อํานวยการ ชั้น 2 สบศ.
วังหนา

4

68 18 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ประจําป 2560 ผานระบบ Video Conference

หองประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยชาง
ศิลป

3

65 9 พฤศจิกายน 2559

3
4
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3

69 22 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
11/2559

หองประชุมสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

70 23 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมระบบ Video Conference ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม

71 25 พฤศจิกายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะหการเสนอของบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2561 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองประกันคุณภาพ
การศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป
หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

72 25 พฤศจิกายน 2559

หองประชุม ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หองประชุม 2 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

4

73 25 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมคณะดําเนินงานโครงการวาดภาพเพื่อนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใตหัวขอ
“พอของแผนดิน”
เขารวมประชุมโครงการจัดกิจกรรม “พุทธรักษอาลัยพอ” ในวันจันทรที่ 5
ธันวาคม 2559 เพื่อประกาศความจงรักภักดี แสดงออกถึงความอาลัยและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพปที่ 89

74 25 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 11/2559

หองประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา

4

75 28 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 11/2559

หองประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา

4

76 28 พฤศจิกายน 2559

ประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2/2559

3

8

4

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจางงานปรับปรุงรั้วดานหนา ริมทางรถไฟพรอม หองประชุม 2 อาคาร
ทางเทา
อํานวยการ

4

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

79 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ศ.ปวช.ปที่ 3
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู
(สาขาชางศิลปไทย) ประจําป 2559 เพื่อปรึกษาหารือการจัดนิรรศการผลงาน
ศิลปะ

80 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

77 29 พฤศจิกายน 2559

78 14 ธันวาคม 2559

3

3

4
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4

81 20 ธันวาคม 2559

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2559

หองประชุมสํานักงาน
อธิการบดี เรือนเขียว
สบศ.วังหนา

82 28 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย

หองประชุม 2
อาคารอํานวยการ

4

83 29 ธันวาคม 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2/2559 ผานระบบการประชุมทางไกล (Video
Conference)
เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการปรับโครงสรางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่
4/2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองศูนยประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป
หองประชุม 1 ชั้น 2
สบศ.วังหนา
หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

86 3 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

87 4 มกราคม 2560

เขารวมทําบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม

สบศ.วังหนา
ภายในพระอุโบสถบวร
สถานสุทธาวาส (โบสถ
พระแกววังหนา)

4

88 4 มกราคม 2560

เขารวมประชุมการเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิดานชางศิลป
หรือทัศนศิลป
เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ครั้งที่ 1/2560

หองประชุม ชั้น 7
คณะศิลปวิจิตร
หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอํานวยการ สบ
ศ.วังหนา
บริเวณโรงละคร
แหงชาติและพระที่นั่ง
พุทไธสวรรย
พิพิธภัณฑสถานแหชง
ชาติ พระนคร

4

84 29 ธันวาคม 2559
85 29 ธันวาคม 2559

89 6 มกราคม 2560

90 7 มกราคม 2560

เขารวมพิธีถวายราชสักการะและบําเพ็ญพระราชกุศล
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว

91 10 มกราคม 2560

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 1/2560

92 12 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสาธิตการเขียนภาพ
ศิลปะไทยในโครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขา
ชางศิลปไทย)
ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะดานชางศิลปไทย
ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

93 17 มกราคม 2560
94 17 มกราคม 2560

4
3

4

8

หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

4

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

3
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95 19 มกราคม 2560
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สถานที่
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8

วิทยาลัยนาฏศิลป

96 23 มกราคม 2560

เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมขาราชการครูในภาควิชาศิลปสากลทุกทาน

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

97 24 มกราคม 2560

ประชุมเกี่ยวกับการสํารวจความตองการเปดหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง

3

98 30 มกราคม 2560

เขารวมประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินโครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ประจําป 2560 (ครั้งที่ 3) ผานระบบ Video Conference
เขารวมประชุมประชาพิจารณมาตรฐานชาติดานนาฏศิลปไทย ดุริยางคศิลป
ไทยและชางศิลปไทย (ภาคกลาง) ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองศูนยประกัน
คุณภาพการศึกษา
โรงละครวังหนา สบศ.
วังหนา
หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

99 31 มกราคม 2560
100 1 กุมภาพันธ 2560

4
4
4

เขารวมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ประจําป อุทยาน ร.2
2560
เขารวมประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2560
หองประชุม 1 ชั้น 19
กระทรวงวัฒนธรรม

8

103 10 กุมภาพันธ 2560

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการปรับโครงสรางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปครั้งที่
1/2560

หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

4

104 10 กุมภาพันธ 2560

เขารวมประชุมความพรอมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ “ดวยใจภักดิ์
อัครศิลปน แหงสยาม”

หองโถงหอศิลป สบศ.
วังหนา

3

105 10 กุมภาพันธ 2560

เขารวมประชุมโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 12

หองประชุม 4 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
สบศ.วังหนา

4

106 17 กุมภาพันธ 2560

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2/2560 (สัญจร)

8

107 20 กุมภาพันธ 2560

เขารวมนําเสนอมาตรฐานชาติในการประชุมประชาพิจารณมาตรฐานชาติดาน
นาฏศิลปไทย ดุริยางคศิลปไทยและชางศิลปไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 4 และ
รวมงานวันวิชาการ

หองสมุด อาคาร 1 ชั้น
2 วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม

108 1 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมการมีสวนรวมภาคประชาชน (ราง) มาตรฐานชาติดานนาฏศิลป โรงละครวังหนา สบศ.
ไทย ดุริยางคศิลปไทย และชางศิลปไทย
วังหนา

4

109 3 มีนาคม 2560

เขารวมพิธีเปดงานนิทรรศการศิลปกรรมนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร ประจําป
การศึกษา 2559

3

101 4 กุมภาพันธ 2560
102 6 กุมภาพันธ 2560

หอศิลปวังหนา สบศ.

4

8
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8

เปนวิทยากรโครงการสรางสรรคประติมากรรมเพื่อปรับภูมิทัศนเมือง
ประจวบคีรีขันธ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

พิพิธภัณฑเมือง
ประจวบคีรีขันธ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

113 13 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป และผูที่เกี่ยวของ เพื่อ
ปรึกษาหารือการเปนเจาภาพกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 4 ป พ.ศ.
2561
เขารวมประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม

หองประชุม 1 ชั้น 19
กระทรวงวัฒนธรรม

4

114 13 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 3/2560

หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

4

115 14 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2560 หองประชุมเรือนเขียว
สบศ.วังหนา

4

116 15 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

117 17 มีนาคม 2560

ประชุมรวมพิจารณากําหนดรายการเขารวมแขงขันทักษะวิชาการสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเปนเจาภาพ ในวันที่ 17 สิงหาคม
2560
เขารวมประชุมหารือการดําเนินการจัดบุคลากรรวมบริการประชาชนในงาน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

หองประชุมเรือนเขียว
สบศ.วังหนา

4

119 17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

120 17 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรองรับการเปนเจาภาพกีฬาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ครั้งที่ 4

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

121 20 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

122 28 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมคณะกรรมการติดตามรายงานผลการปฏิบัติ
หองประชุม 1 ชั้น 5
ราชการภายใต แผนปฏิบัติราชการประจําปของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ สบศ.ศาลายา
1/2560

4

123 28 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

4

111 6 มีนาคม 2560

112 6 มีนาคม 2560

118 17 มีนาคม 2560

หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

3

2
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นายบุญพาด ฆังคะมะโน
สถานที่

124 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

125 2 พฤษภาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ

126 2 พฤษภาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ประจําปการศึกษา 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

127 6 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

3

128 6 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย

129 13 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

130 7 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจางพัฒนาระบบเชื่อมตอเครือขายอินแตอรเน็ต หองประชุม 1 อาคาร
และระบบโทรศัพทภายในวิทยาลัย
อํานวยการ
เขารวมประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 8/2559 ผานระบบ วิทยาลัยชางศิลป
Web Conference ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั่วประเทศ

2

132 10-11 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16

133 10-11 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16

134 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

8

135 12 กรกฏาคม 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําวารสารพัฒนศิลป

หองประชุม 2 ชั้น 2
สบศ.ศาลายา
เขารวมพิธีเปดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการ หองประชุม 1 ชั้น 5
สอนออนไลน (LMS: Course Ville)
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2559 หองประชุมสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

4

131 1 กรกฏาคม 2559

136 12 กรกฏาคม 2559

137 13 กรกฏาคม 2559

138 15-16 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
2559

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

จํานวน
ชั่วโมง
4

วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด

2

3
4

3

4

4

2 วัน
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139 15-17 กุมภาพันธ 2560

เขารวมงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21

140 19-20 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"รูปแบบการปรับโครงสราง
องคกรและการวางแผนอัตรากําลังที่เหมาะสม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ปงบประมาณ พ.ศ.2559
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแผน
กลยุทธการพัฒนาสถาบันฯ ประจําป พ.ศ.2560-2564
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแผน
กลยุทธการพัฒนาสถาบันฯ ประจําป พ.ศ.2560-2564
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1

141 2-3 มิถุนายน 2559

142 2-3 มิถุนายน 2559

143 23-25 พฤษภาคม 2559

144 23-25 พฤษภาคม 2559

145 25 กรกฏาคม 2559

146 25-26 กรกฏาคม 2559

147 25-26 มกราคม 2560

148 26 กรกฏาคม 2559

149 26 กรกฏาคม 2559

150 26-27 กันยายน 2559

151 27 กรกฏาคม 2559

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
สถานที่

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

สบศ.ศาลายา และ
Royal Riverkwai
Resort & Spa
หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หองประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมประชุมพิจารณากรอกขอมูลแบบสํารวจใหหลักฐานเชิงประจักษ
หองประชุม ชั้น 5
Evidence-based Integrity & Transparency Assessment ตามโครงการ สํานักงานอธิการบดี
ประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
สบศ.ศาลายา
(Integrity & Transparency)
เขารวมโครงการวิพากยหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตร
หองไพลิน โรงแรม
ปรับปรุง พ.ศ.2560)
เดอะ รอยัล เจมส
กอลฟ รีสอรท
เขารวมโครงการอบรมใหความรูการบริหารความเสี่ยงในองคกร
หองประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา
เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่
3/2559
เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 7/2559

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน
หองจูปเตอร โรงแรมมิ
กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ราเคิล แกรนด คอน
เวนชั่น เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจางพัฒนาระบบเชื่อมตอเครือขายอินแตอรเน็ต หองประชุม 2 อาคาร
และระบบโทรศัพทภายในวิทยาลัย
อํานวยการ

จํานวน
ชั่วโมง
3 วัน

16

16

16

24

24

4

16

4

4

4

16

3
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152 28-29 กรกฏาคม 2559

153 3 กุมภาพันธ 2560

ชื่อกิจกรรม

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
สถานที่

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนแผนแมบทของ
หองประชุม 1 ชั้น 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2560-2579
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

จํานวน
ชั่วโมง
16

4

154 30-31 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะหและ
วางแผนอัตรากําลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2559”

155 30-31 พฤษภาคม 2559

ครู เขารวมโครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะหและ สถาบันบัณฑิตพัฒน
วางแผนอัตรากําลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ศิลป และสถานที่ใน
2559”
ตางจังหวัด (อําเภอหัว
หิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ)

2 วัน

156 30-31 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมสมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกร
โรงแรมแอมบาสเดอร
ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12
(สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ประจําป 2560 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education
Teaching and Learning Development”

16

157 31 ตุลาคม 2559 2 พฤศจิกายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนแมบทพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป และสถานที่ใน
ตางจังหวัด (อําเภอหัว
หิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ)

16

ซีแอนดซี เขาใหญ รี
สอรท (ซับใต) จังหวัด
นครราชสีมา
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

159 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

160 3-6 ตุลาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํามาตรฐานชาติ ดานนาฏศิลป
ดานดนตรี และดานทัศนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

4 วัน

161 4-6 มกราคม 2560

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําเกณฑมาตรฐานชาติดาน
นาฏศิลปไทย ดนตรีไทย และชางศิลปไทย ครั้งที่ 2

รอยัล ริเวิรแคว รีสอรท
แอนด สปา
จังหวัดกาญจนบุรี
เดอะ เกรซ อัมพวา
รีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม

162 5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

16

163 7 กรกฏาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

158 3-5 มิถุนายน 2559

3 วัน

3 วัน

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่

ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

นายบุญพาด ฆังคะมะโน
สถานที่

164 7-12 มีนาคม 2560

เดินทางไปราชการ โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมในกลุม สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประเทศอาเซียน นิทรรศการศิลปกรรมไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม

165 8-9 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการเสริมสรางความรูดานการปองกันและลดความเสี่ยง สบศ. จังหวัดนครปฐม
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จํานวน
ชั่วโมง
6 วัน

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

ชื่อกิจกรรม

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

2

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

3

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

4

18 พฤศจิกายน 2559

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

5

13 ธันวาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

6

19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

7

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

8

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

9

1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

4

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

4

10 16 พฤษภาคม 2559
11 19 พฤษภาคม 2559

12 3-5 มิถุนายน 2559

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

วันเดือนป

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

2

3 วัน

13 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

4

14 5 พฤษภาคม 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีฉัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช 2559

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3 วัน

15 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

16 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

17 20 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

18 25 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

19 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะนําการแตงกายที่เหมาะสมแกประชาชน

ทองสนามหลวง

6

20 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

4

21 21 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

23 กันยายน 2559

9

5-6 กันยายน 2559

เขารวม "โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําป 2559"
เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุมวิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี
โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

3

8
16

10 30 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมมอบนโยบายพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของ
นักศึกษาวิชาทหาร ประจําปการศึกษา 2559

หองเรียน 305
โรงเรียนรักษาดินแดน
ศูนยการกําลังสํารอง

4

11 25 พฤศจิกายน 2559

เขารวมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ณ พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

หนวยบัญชาการ
รักษาดินแดน

4

12 29 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุม เพื่อรับฟงคําชี้แจงกําหนดใหมีการฝกภาคสนามของนักศึกษา
วิชาทหาร ประจําป 2559

หองมัทนะพาธา
อาคารสวนเจาเชตุ
หนวยบัญชาการรักษา
ดินแดน

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

13 8 ธันวาคม 2559

เขารวมพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ประจําปการศึกษา 2559

บริเวณลาน
อเนกประสงค กองทัพ
ภาคที่ 1 ภายในกรม
ทหารราบที่ 11 รักษา
พระองค

14 3 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

15 23-25 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

16 3-5 มิถุนายน 2559

17 23-25 พฤษภาคม 2559

18 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

8

24

3 วัน

24

3 วัน

19 31 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

20 31 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมเตรียมการรับสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเขาฝก หองมัทนะพาธา
วิชาทหาร (สวนกลาง) ประจําปการศึกษา 2560 ภายในหนวยบัญชาการรักษา อาคารสวนเจาเชตุ ชั้น 2
ดินแดน

4

21 27-31 มีนาคม 2560

เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ตามบันทึกขอตกลง
MOU กิจกรรมยอย 2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไทย-เวียดนาม 2017

คณะศิลปวิจิตร สบศ.

40

22 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

8

23 28-29 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมพิธีไหวครูนักศึกษาวิชาทหารประจําปการศึกษา 2559
ลานวรรณสมิต
โรงเรียนรักษาดินแดน
ศูนยการกําลังสํารอง

16

24 4 สิงหาคม 2559

ทองสนามหลวง

จํานวน
ชั่วโมง
8

6

4
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นายอดินันท ดามะอู

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

3-5 มิถุนายน 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

9

3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3

3 วัน

3 วัน

10 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะนําการแตงกายที่เหมาะสมแกประชาชน

ทองสนามหลวง

6

11 31 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

12 31 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6
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นายพิสิต ประทุมชาติ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

27 ตุลาคม 2559

9

23-25 พฤษภาคม 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
วัดราชบพิธสถิตมหา
พุทธศักราช 2559
สีมาราม
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

10 3-5 มิถุนายน 2559

11 23-25 พฤษภาคม 2559

12 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3

8
24

3 วัน

24

3 วัน

13 13 มีนาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพะราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

14 25 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

15 30 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

80

นางเมตตา สุวรรณศร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

15, 22, 29
ตุลาคม 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เปนอาจารยบรรยายพิเศษ
ตึกสํานักงานอธิการบดี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม รายวิชาการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางวัฒนธรรม ในสังคมฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค
ตลิ่งชัน

9

25 พฤศจิกายน 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ พระบรมราชานุสรณ
เกลาเจาอยูหัว ในอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต พุทธศักราช 2559
สวนลุมพินี

3

24

4

10 3-7 มิถุนายน 2559

เขารวมกิจกรรม Art Camp ประจําป 2559

จังหวัดกระบี่

5 วัน

11 3 - 7 มิถุนายน 2559

เขารวมกิจกรรม Art Camp ประจําป 2559

จังหวัดกระบี่

5 วัน

12 2 กุมภาพันธ 2560

เปนวิทยากรบรรยายพิเศษใหแกนักศึกษาระดับปริญญาเอก รายวิชาการศึกษา หองภาพยนตร อาคาร
พิเศษ สําหรับนักศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ภาค ศูนยปฏิบัติการ
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559
ทัศนศิลปสิรินธร คณะ
จิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร

8

13 28 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

6

ทองสนามหลวง
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นางเมตตา สุวรรณศร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4 วัน

14 5, 12, 19, 26
มีนาคม 2560

เปนอาจารยพิเศษบรรยายรายวิชาการจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป

ตึกสํานักงานอธิการบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

15 2, 9 เมษายน 2560

บรรยายรายวิชาการจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑสถาน
และหอศิลป

ตึกสํานักงานอธิการบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

16

16 17-19 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนและนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาทัศศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558

บานพักรับรอง บริษัท
ปตท.จํากัด (มหาชน)
เขาบอยา อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี

3 วัน

82

นายศรัณย โรจนพนัส

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

23 กันยายน 2559

9

25 ตุลาคม 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุมวิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี
พระลานพระราชวังดุสิต

เขารวม "โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําป 2559"
เขารวมพิธีพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวัน “ปยมหาราช” พุทธศักราช
2559
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

10 3-5 มิถุนายน 2559

3

8
4
3 วัน

11 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

12 13 มีนาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพะราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

13 22 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

12

14 25-26 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการวิพากยหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560)

หองไพลิน โรงแรม
เดอะ รอยัล เจมส
กอลฟ รีสอรท

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

20 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมอนุกรรมการดําเนินยุทธศาสตรดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน

9

25 ตุลาคม 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
พระลานพระราชวังดุสิต

เขารวมพิธีพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวัน “ปยมหาราช” พุทธศักราช
2559
เขารวมประชุมโครงการจัดกิจกรรม “พุทธรักษอาลัยพอ” ในวันจันทรที่ 5
หองประชุม 2 ชั้น 2
ธันวาคม 2559 เพื่อประกาศความจงรักภักดี แสดงออกถึงความอาลัยและสํานึก สํานักงานอธิการบดี
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สบศ.ศาลายา
ในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพปที่ 89

4

เขารวมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ หองประชุม 3 ชั้น 2
ครูชํานาญการพิเศษ
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
เดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย

4

10 25 พฤศจิกายน 2559

11 20 ธันวาคม 2559

12 11-13 กุมภาพันธ 2560

3

8

4

3 วัน

13 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

14 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

15 15-16 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
2559

2 วัน

วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

16 31 สิงหาคม 2559
17 23 มีนาคม 2560

ชื่อกิจกรรม
เขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ประจําปการศึกษา 2558
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

โรงละครแหงชาติ

จํานวน
ชั่วโมง
8

ทองสนามหลวง

6

สถานที่

18 7-12 มีนาคม 2560

เดินทางไปราชการ โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมในกลุม สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประเทศอาเซียน นิทรรศการศิลปกรรมไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม

19 16 มิถุนายน 2559

เขารวมพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2559

20 17 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมคณะทํางานฝายวิชาการ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัด
การศึกษาดานวัฒนธรรมกับบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย
เขารวมประชุมคณะทํางานฝายวิชาการ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัด
การศึกษาดานวัฒนธรรมกับบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย
เขารวมประชุมการจัดทําแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา
2560

21 22 มิถุนายน 2559

22 27 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช
หองประชุมชั้น 5 ตึก
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หองประชุมชั้น 5 ตึก
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
ตึกสํานักงานอธิการบดี
หองประชุมชั้น 5
ศาลายา
หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอํานวยการ สบ
ศ.วังหนา
หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

6 วัน

8
4

4

4

23 4 กรกฏาคม 2559

เขารวมประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินงานโครงการเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

24 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

25 13-15 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํามาตรฐานการประเมินผูเรียน
โรงแรงรัตนโกสินทร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ราชดําเนิน กรุงเทพฯ

24

26 14 กรกฏาคม 2559

เปนกรรมการตัดสินการประกวดเทียนจํานําพรรษา

8

ลานวัฒนธรรม สวน
พระนคร เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

4

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 กันยายน 2559

เขารวมประชาพิจารณ โครงการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

หองประชุมประดับเงิน
โรงแรมเพชรรัชต การ
เดน จังหวัดรอยเอ็ด

8

8

5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

16

9

12-16 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอหัวขอโครงการวิจัยและงาน
สรางสรรค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561

หองประชุม 1-4 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

40

10 26 กันยายน 2559

เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาผลในการปฏิบัติงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณใหกับเจาหนาที่ของกระทรวงวัฒนธรรม

หองเมจิก 3 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

4

11 26-27 กันยายน 2559

เขารวมประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน
กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

16

12 3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองจูปเตอร โรงแรมมิ
ราเคิล แกรนด คอน
เวนชั่น เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

ชื่อกิจกรรม

13 13 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

14 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

15 16 มกราคม 2560

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
หองประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

8

16 25-26 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขารวมโครงการอบรมใหความรูการบริหารความเสี่ยงในองคกร

17 1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

4

18 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
ครู เขารวมโครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะหและ สถาบันบัณฑิตพัฒน
วางแผนอัตรากําลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ศิลป และสถานที่ใน
2559”
ตางจังหวัด (อําเภอหัว
หิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ)

2

19 23-25 พฤษภาคม 2559

20 30-31 พฤษภาคม 2559

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

วันเดือนป

21 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

22 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

23 23-25 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

4

24

2 วัน

3 วัน

4

24
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

24 30-31 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะหและ
วางแผนอัตรากําลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2559”

25 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

26 15-17 กุมภาพันธ 2560

เขารวมงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

3 วัน

27 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

28 26 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

29 28 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

4

30 31 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

31 30-31 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมสมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกร
โรงแรมแอมบาสเดอร
ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12
(สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ประจําป 2560 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education
Teaching and Learning Development”

16

32 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
เขารวมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมความพรอมในการ หองฝายบริหาร อาคาร
บริหารงบประมาณในสวนของงบบุคลากร ในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา อํานวยการ

4

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอให หองประชุม 1-4 ขั้น 2
ไดรับทุน
อาคารสํานักงานฮิการ
บดี สบศ.วังหนา
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
หองประชุม Sapphire
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

16

33 21 มิถุนายน 2559
34 30 มิถุนายน 2559

35 23-24 มิถุนายน 2559

36 11 กรกฏาคม 2559

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป และสถานที่ใน
ตางจังหวัด (อําเภอหัว
หิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ)

จํานวน
ชั่วโมง
16

3
3

8
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37 12 กรกฏาคม 2559

38 28-29 กรกฏาคม 2559

39 8 สิงหาคม 2559

40 15-16 สิงหาคม 2559
41 19-20 สิงหาคม 2559

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน (LMS : Course Ville)

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมการสรรหากรรมการสภาสถาบันจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู
หองประชุมสํานักงาน
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

เขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
2559
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"รูปแบบการปรับโครงสราง
องคกรและการวางแผนอัตรากําลังที่เหมาะสม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ปงบประมาณ พ.ศ.2559

วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด
สบศ.ศาลายา และ
Royal Riverkwai
Resort & Spa

จํานวน
ชั่วโมง
8

16

8

2 วัน
16
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ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

10-13 พฤศจิกายน 2559 เดินทางไปตางประเทศ

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 วัน

9

16-19 พฤษภาคม 2559

ประเทศญี่ปุน

4 วัน

เดินทางไปตางประเทศ

3

10 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

11 16-19 พฤษภาคม 2559

เดินทางไปตางประเทศ

4 วัน

12 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

13 13 มีนาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพะราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

14 24 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

15 12-16 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอหัวขอโครงการวิจัยและงาน
สรางสรรค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561

หองประชุม 1-4 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

40

ประเทศญี่ปุน

3 วัน
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ลําดับที่

วันเดือนป

16 27 ตุลาคม 2559
17 28-29 กรกฏาคม 2559

18 26-31 สิงหาคม 2559

ชื่อกิจกรรม
เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
พุทธศักราช 2559
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
เดินทางไปตางประเทศ

สถานที่
วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม
หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
สาธารณรัฐเกาหลี

จํานวน
ชั่วโมง
8
16

6 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
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ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

13 มีนาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพะราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

9

25 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

10 30 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

3

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

23 กันยายน 2559

9

12-16 กันยายน 2559

เขารวม "โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําป 2559"
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอหัวขอโครงการวิจัยและงาน
สรางสรรค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุมวิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี
หองประชุม 1-4 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

พระที่นั่งอนันตสมาคม

3

8
40

10 10 ธันวาคม 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ประจําปพุทธศักราช 2559

4

11 23 กันยายน 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หองประชุม ชั้น 4
เขตลาดกระบัง ครั้งที่ 3/2559 ครั้งที่ 4/2559
สํานักงานเขตลาดกระบัง

4

12 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

13 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการศิลปกรรม : โรงแรมในจังหวัด
กรณีศึกษาโบราณสถานในจังหวัดจันทบุรี”
จันทบุรี และ
โบราณสถานตาง ๆ ใน
จังหวัดจันทบุรี

3 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

14 5 มิถุนายน 2559

เปนกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

15 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

16 3 - 5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการศิลปกรรม : โรงแรมในจังหวัด
กรณีศึกษาโบราณสถานในจังหวัดจันทบุรี”
จันทบุรีและ
โบราณสถานตาง ๆ ใน
จังหวัดจันทบุรี
เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

3 วัน

17 28 มีนาคม 2560

วิทยาลัยเพาะชาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร

จํานวน
ชั่วโมง
8

4

18 29 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

19 5 มิถุนายน 2559

เปนกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

วิทยาลัยเพาะชาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร

8

20 5 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
เปนกรรมการตัดสินการแขงขันการสรางสรรคงานสื่อผสม "งานสรรพศาสตร
ตลาดวิชา" แขงขันทางวิชาการและนําเสนอผลงาน Best Practice ปการศึกษา
2559

โรงละครวังหนา สบศ.
วังหนา
โรงอาหารหนาหอง
ศิลปะ โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ ต.
ปากน้ํา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ

8

21 23 สิงหาคม 2559

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

20 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมอนุกรรมการดําเนินยุทธศาสตรดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน

9

31 ตุลาคม 2559 2 พฤศจิกายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนแมบทพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
ซีแอนดซี เขาใหญ รี
สอรท (ซับใต) จังหวัด
นครราชสีมา
ณ หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
หองประชุม ชั้น 8
อาคาร 50 ป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร

10 20 ธันวาคม 2559

เขารวมประชุมเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 19(5)

11 16 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขารวม “โครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
สายศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2559
(รุนที่ 2)”

12 9-10 กุมภาพันธ 2560

3

8

3 วัน

4

8
16

13 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

14 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

15 14 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

16 28 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

17 7-12 มีนาคม 2560

เดินทางไปราชการ โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมในกลุม สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประเทศอาเซียน นิทรรศการศิลปกรรมไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม

18 9 มิถุนายน 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พ.ศ.2559

พระบรมราชานุสาวรีย
เชิงสะพานพระราม 8

4

19 30 สิงหาคม 2559

เขารวมถายภาพหมูพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558

บริเวณหลังอนุสาวรีย
สมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว โรงละคร
แหงชาติ

8

20 1 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โรงแรงรอยัลซิตี้ ปน
เกลา

6
6 วัน

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

16 มกราคม 2560

9

26 มีนาคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
ทองสนามหลวง

6

10 31 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

3

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

18 พฤศจิกายน 2559

9

10 ธันวาคม 2559

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ประจําปพุทธศักราช 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

3

8

พระที่นั่งอนันตสมาคม

4

10 29 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

11 10 สิงหาคม 2559

เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ใหนางสาวปรีดานันท ประสิทธิ์เวช
สังกัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี จัดทําวิจัยเรื่อง "การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การพยาบาลผูปวยกอนและหลังผาตัด "

0

0
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

14-16 ธันวาคม 2559

เปนวิทยากรบรรยายการสรางสรรคฉากประกอบการแสดง เพื่อใหเกิดความ
สมจริงและมีความสมบูรณ

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองปฏิบัติการศิลปะ
อาคารสานศิลปสถาน
โรงเรียนสตรีวิทยา

9

21 มกราคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

10 25 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมงานประกวดศิลปกรรมเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 11

หองประชุม 1 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหนา

4

11 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

12 2 มิถุนายน 2559 29 กันยายน 2559
(ทุกวันพฤหัสบดี)

เปนอาจารยสอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สอนรายวิชากายวิภาค
สําหรับผูศึกษาศิลปะ ใหแกนักศึกษาชั้น
ปที่ 1

หอง 553-554 อาคาร ภาคเรียน
ศิลปศึกษา สบศ.วังหนา
ที่ 1

13 25 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมงานประกวดศิลปกรรมเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 11

หองประชุม 1 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหนา

3

24

3 วัน

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

14 3-5 มิถุนายน 2559

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

จํานวน
ชั่วโมง
3 วัน

15 21 – 23 กุมภาพันธ 2560 ปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษาฝายฉากการแสดง
ศิลปะนิพนธใหกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปที่ 5 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา

โรงละครแหงชาติ

3 วัน

16 15-17 กุมภาพันธ 2560

เขารวมงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

3 วัน

17 9 มีนาคม 2560

เปนผูชวยประกอบพิธีไหวครูศิลปะ ประจําปการศึกษา 2559

อาคารที่ทําการ
คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร ศูนยรังสิต

8

18 24 มีนาคม 2560

เขารวมพิธีปจฉิมนิเทศและผูกขอมือ

โรงละครวังหนา สบศ.
วังหนา

8

19 25 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

20 26 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

21 16 มิถุนายน 2559

เปนผูชวยประกอบพิธีไหวครูชางศิลป

22 23 มิถุนายน 2559

เปนผูชวยประกอบพิธีไหวครูชางศิลป

23 30 มิถุนายน 2559

เปนผูชวยประกอบพิธีไหวครูชางศิลป

24 2 มิถุนายน 2559 -29
กันยายน 2559

เปนอาจารยสอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สอนรายวิชากายวิภาค
สําหรับผูศึกษาศิลปะ ใหแกนักศึกษาชั้น
ปที่ 1

วิทยาลัยชางศิลป
8
นครศรีธรรมราช
วัดบวรสถานสุทธาวาส
8
(โบสถวัดพระแกววัง
หนา)
หอประชุมวิทยาลัยชาง
8
ศิลป สุพรรณบุรี
หอง 553-554 อาคาร
ทุกวัน
ศิลปศึกษา สบศ.วังหนา พฤหัสบดี

25 14 กรกฏาคม 2559

เปนประธานในพิธีครอบครูศิลปะประจําปการศึกษา 2559

26 18 สิงหาคม 2559

เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"

27 29-31 สิงหาคม 2559

ปฏิบัติหนาที่อนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ แสง เสียง บันทึกภาพและสื่อสาร โรงละครแหงชาติ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558

หองประชุมวิทยาลัย
เทคโนโลยีครัววันดี
บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

8
4

3 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

28 1 สิงหาคม 2559
29 18 สิงหาคม 2559

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

เขารวมโครงการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โรงแรงรอยัลซิตี้ ปน
เกลา
เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
ลานพระบรมราชานุ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"
สาวรียพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

จํานวน
ชั่วโมง
8
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

27 ตุลาคม 2559

9

25 มีนาคม 2560

เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
พุทธศักราช 2559
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม
ทองสนามหลวง

6

10 30 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

3

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
วันเดือนป

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

2 กันยายน 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เขารวมโครงการอบรมสัมมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูใน โรงแรมไมดา ทวารวดี
ศตวรรษ ที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป
แกรนด จังหวัดนครปฐม

9

3 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

10

30 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

11

16-17 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการและ
ดูแลรักษา Server ดวย Linux Server

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 4
อาคาร 5 คณะ
ศิลปศึกษา สบศ.วังหนา

16

12

2 พฤษภาคม 2560

ประชุมผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําป 2560 โรงแรมมิราเคิลแกรนด
คอนเวนชั่น
28-29 กรกฏาคม 2559 เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

8

13

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

ลําดับที่

3

8

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

2 กันยายน 2559

เขารวมโครงการอบรมสัมมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูใน โรงแรมไมดา ทวารวดี
ศตวรรษ ที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป
แกรนด จังหวัดนครปฐม

8

8

5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

16

9

18 พฤศจิกายน 2559

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขารวมประชุมเพื่อนําเสนอโครงการและเขียนโครงการใหสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

10 30 พฤศจิกายน 2559

11 22-24 ธันวาคม 2559

12 4-6 มกราคม 2560

หองประชุม 1 ตึก
อํานวยการ ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
เขารวมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน แบบ โรงแรมไมดา ทวารวดี
Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา แกรนด ตําบลหวย
และระดับพื้นฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและระดับพื้นฐาน จระเข อําเภอเมือง
การศึกษา
จังหวัดนครปฐม
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสงเสริมศัยกภาพและ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ความกาวหนาทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน (การจัดทําผลงาน
ศิลป และโรงแรมเดอะ
ผศ. รศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
รอยัล เจมส กอลฟ รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

3

4

24

3 วัน
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ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่
หองประชุม 3 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหนา

จํานวน
ชั่วโมง
4

13 24 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการฝายประเมินผลการจัดงาน โครงการประกวด
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 11

14 1 มิถุนายน 2559

เขาเฝาฯ รับเสด็จพระเจาวงวงคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาส พิพิธภัณฑสถาน
เสด็จไปประทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและ
แหงชาติ หอศิลปะ
เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 11

8

15 24 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการฝายประเมินผลการจัดงาน โครงการประกวด
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 11

4

16 1 มิถุนายน 2559

นํานักเรียน นักศึกษา เขาเฝาฯ รับเสด็จ
พิพิธภัณฑสถาน
พระเจาวงวงคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาส เสด็จไปประทาน แหงชาติ หอศิลปะ
รางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่
11

8

17 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

18 28 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

4

19 31 มีนาคม 2560 13 เมษายน 2560

เดินทางไปตางประเทศ

14 วัน

20 15-16 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
2559

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สมาพันธรัฐสวิส และ
สาธารณรัฐอิตาลี
วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด

หองประชุม 3 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหนา

2 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม
ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
เขารวมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (งานเกษียณอายุ
ราชการ) ปงบประมาณ พ.ศ.2559
เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

สถานที่
อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
โรงละครวังหนา สบศ.

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

16 พฤษภาคม 2559

2

5 กันยายน 2559

3

5-6 กันยายน 2559

4

19 – 21 กันยายน 2559

เขารวมโครงการพัฒนาความรวมมือและเชื่อมโยงดานศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศอาเซียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ พ.ศ.2559

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป วังหนา

3 วัน

5

19 – 21 กันยายน 2559

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศิลปะและดนตรีแหงชาติลาว

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

3 วัน

6

9 มิถุนายน 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พ.ศ.2559

พระบรมราชานุสาวรีย
เชิงสะพานพระราม 8

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

8
16

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

23 กันยายน 2559

9

18 พฤศจิกายน 2559

10 29 มีนาคม 2560

เขารวม "โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําป 2559"
เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุมวิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

11 16-20 กรกฏาคม 2559

เดินทางไปตางประเทศ

ทองสนามหลวง
เขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

3

8
8

6
5 วัน
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นางสาวพัชรินทร อนวัชประยูร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

12-16 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอหัวขอโครงการวิจัยและงาน
สรางสรรค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1-4 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

9

19 กันยายน 2559

เปนกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพเนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู กรมทรัพยากรน้ํา
คลอง แหงชาติ ประจําป 2559
เขาเฝารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ พระบรมราชานุสรณ
เกลาเจาอยูหัว ในอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต พุทธศักราช 2559
สวนลุมพินี

10 25 พฤศจิกายน 2559

3

40

4
4

11 5 มิถุนายน 2559

เปนกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

วิทยาลัยเพาะชาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร

8

12 28 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

13 26 มีนาคม 2560

เปนกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชา
ศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาลัยเพาะชาง

8
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นางสาวพัชรินทร อนวัชประยูร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

14 5 มิถุนายน 2559

เปนกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

วิทยาลัยเพาะชาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร

15 28-29 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

จํานวน
ชั่วโมง
8

16
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นายเสกสรรค ขวัญศรี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
22 พฤศจิกายน 2559

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

5

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

6

19-20 ธันวาคม 2559

16

7

1 กรกฏาคม 2559

8

11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเว็บไซตหนวยงาน หองปฏิบัติการ
ภายใตเว็บไซตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
คอมพิวเตอร ชั้น 4
อาคาร 5 คณะ
ศิลปศึกษา
เขารวมอบรมหลักสูตรผูดูแลระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
หองประชุม Sapphire
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

3

8

8
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นายบุญเลิศ ใจทน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

16

7

22-24 ธันวาคม 2559

21 มกราคม 2560

โรงแรมไมดา ทวารวดี
แกรนด ตําบลหวย
จระเข อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

24

8

เขารวมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน แบบ
Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับพื้นฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและระดับพื้นฐาน
การศึกษา
เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9

22 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

12

10 18 สิงหาคม 2559

เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"

บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

4

11 18 สิงหาคม 2559

เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"

ลานพระบรมราชานุ
สาวรียพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

4

3

8
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นางสาวศิริลักษณ พุมกําพล

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

18 พฤศจิกายน 2559

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

7

29 ธันวาคม 2559

4 พฤษภาคม 2559

หองศูนยประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป
หองรองผูอํานวยการ
วิทยาลัย ฝายบริหาร

3

8

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 2/2559 ผานระบบการประชุมทางไกล (Video
Conference)
เขารวมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดการความรูสายสนับสนุนดานการจัดทําคําของบประมาณงบลงทุน

9

27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะนําการแตงกายที่เหมาะสมแกประชาชน

ทองสนามหลวง

6

10 30 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

11 7-8 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได

หองประชุม 1 ชั้น 5
สบศ.ศาลายา

16

12 15-16 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
2559

วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด

2 วัน

3

3
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นายประดิษฐ ตั้งประสาทวงศ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

12-16 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอหัวขอโครงการวิจัยและงาน
สรางสรรค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1-4 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

9

4 ธันวาคม 2559

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชิญเปนอนุกรรมการจัดงานกิจกรรม ประจําป 2559
หัวขอ “Celebrons les 160 ans de relations franco-thaies”

โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนน
เจริญกรุง เขตบางรัก
กรุงเทพฯ

8

โรงเรียนอัสสัมชัญ

4

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
ทองสนามหลวง

8

12 26 มีนาคม 2560

เปนอนุกรรมการจัดงานกิจกรรมประจําป 2559 จัดโดย สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

6

13 31 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

14 17 สิงหาคม 2559

เปนวิทยากรโครงการหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นใหแกวิทยาลัยศิลปศึกษา
คณะศิลปวิจิตร สบศ.
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการสัมมนาและสาธิตการสรางสรรค
งานศิลปะ

10 4 ธันวาคม 2559

11 16 มกราคม 2560

3

40

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

3-6 ตุลาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํามาตรฐานชาติ ดานนาฏศิลป
ดานดนตรี และดานทัศนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
รอยัล ริเวิรแคว รีสอรท
แอนด สปา
จังหวัดกาญจนบุรี

9

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

10 13 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

11 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

12 4-6 มกราคม 2560

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสงเสริมศัยกภาพและ
ความกาวหนาทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน (การจัดทําผลงาน
ผศ. รศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป และโรงแรมเดอะ
รอยัล เจมส กอลฟ รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

3 วัน

13 1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

4

3

4 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

14 19 พฤษภาคม 2559

15 23-25 พฤษภาคม 2559

16 3-5 มิถุนายน 2559

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

จํานวน
ชั่วโมง
2

24

3 วัน

17 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

4

18 23-25 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

24

19 3-5 มิถุนายน 2559

3 วัน

20 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

21 22 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

12

22 28 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

4

23 7-12 มีนาคม 2560

เดินทางไปราชการ โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมในกลุม สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประเทศอาเซียน นิทรรศการศิลปกรรมไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม

24 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

25 21 มิถุนายน 2559
26 13-15 กรกฏาคม 2559

27 28-29 กรกฏาคม 2559

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํามาตรฐานการประเมินผูเรียน
โรงแรงรัตนโกสินทร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ราชดําเนิน กรุงเทพฯ
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

6 วัน

4
3
24

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

28 18 สิงหาคม 2559

เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"

บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

29 30 สิงหาคม 2559

เขารวมถายภาพหมูพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558

บริเวณหลังอนุสาวรีย
สมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว โรงละคร
แหงชาติ

8

30 31 สิงหาคม 2559

เขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ประจําปการศึกษา 2558
เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"

โรงละครแหงชาติ

8

ลานพระบรมราชานุ
สาวรียพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

4

32 19 สิงหาคม 2559

เขารวมประชุมวิชาการเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
หองประชุมมงกุฏเวช
ไทย เขตภาคกลาง ประจําป 2559 หัวขอจัดประชุมวิชาการเรื่อง "วิถีเรียนรูใน อาคารพระมงกุฏเกลา
ศตวรรษที่ 21"
เวชวิทยา วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฏ
เกลา

8

33 23 สิงหาคม 2559

เปนกรรมการตัดสินการแขงขันการสรางสรรคงานสื่อผสม "งานสรรพศาสตร
โรงอาหารหนาหอง
ตลาดวิชา" แขงขันทางวิชาการและนําเสนอผลงาน Best Practice ปการศึกษา ศิลปะ โรงเรียนสตรี
2559
สมุทรปราการ ต.
ปากน้ํา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ

8

31 18 สิงหาคม 2559
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู หองประชุม 2 อาคาร
(สาขาชางศิลปไทย) ประจําป 2559 เพื่อปรึกษาหารือการจัดนิรรศการผลงาน อํานวยการ
ศิลปะ

3

8

12 มกราคม 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

9

17 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสาธิตการเขียนภาพ
ศิลปะไทยในโครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขา
ชางศิลปไทย)
ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะดานชางศิลปไทย
ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

3

10 17 มีนาคม 2560
11 5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

12 19 กันยายน 2559

เปนกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพเนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู กรมทรัพยากรน้ํา
คลอง แหงชาติ ประจําป 2559
เดินทางไปตางประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย
รวมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 จังหวัดสมุทรปราการเพื่อศึกษาดูงาน
สาธยายพระไตรปฎกนานาชาติ ครั้งที่ 12

13 2-12 ธันวาคม 2559

14 16 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

3

2
16

4
11 วัน

8
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นายวิโรจน กลอมมานพ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
6

15 29 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

16 28 กรกฏาคม 2559

เขารวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลง
กรณ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมหาราชวัง

8

17 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

8

18 28-29 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16
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นางนาฎยา สะอาดวุฒิเจริญ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

23 กันยายน 2559

9

2 กันยายน 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เขารวม "โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
หองประชุมวิทยาลัย
ทางการศึกษา ประจําป 2559"
ชางศิลปสุพรรณบุรี
เขารวมโครงการอบรมสัมมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูใน โรงแรมไมดา ทวารวดี
ศตวรรษ ที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป
แกรนด จังหวัดนครปฐม
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเว็บไซตหนวยงาน หองปฏิบัติการ
ภายใตเว็บไซตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
คอมพิวเตอร ชั้น 4
อาคาร 5 คณะ
ศิลปศึกษา
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ทองสนามหลวง

16

12 1-3 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใชงานคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ
และดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน
คอมพิวเตอร
ชั้น 4 อาคาร 5 คณะ
ศิลปศึกษา สบศ.วังหนา

24

13 14-15 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการและ
ดูแลรักษา Server ดวย Windows Server 2012 R2

16

10 19-20 ธันวาคม 2559

11 29 มีนาคม 2560

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 4
อาคาร 5 คณะ
ศิลปศึกษา สบศ.วังหนา

3

8
8

6
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นางศิริรัตน คําพัฒน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

4 ตุลาคม 2559

เขารวมสัมมนาอาจารยแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12

หองศักดิ์ ผาสุกนิรันต
อาคารหอประชุมพอขุน
รามคําแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

8

8

29 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน นักศึกษาผูพิการ และผูดอยโอกาส

4

9

16 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองประชุม 4 ตึก
อํานวยการ
สบศ.วังหนา
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
ทองสนามหลวง

10 27 มีนาคม 2560
11 2 พฤษภาคม 2560

ประชุมผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําป 2560 โรงแรมมิราเคิลแกรนด
คอนเวนชั่น

3

8
6
8
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นายเจริญ วองปรีชากุล

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

9

13 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

10 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

11 20 ธันวาคม 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ หองประชุม 3 ชั้น 2
ครูชํานาญการพิเศษ
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
เขารวมงาน “ปริทัศน นวมินทร เตรียมพัฒน
โรงเรียนนวมินทราชินู
ครั้งที่ 13”
ทิศ เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ จังหวัด
สมุทรปราการ

4

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

8

12 18 มกราคม 2560

13 3 มกราคม 2560

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

3

4

8
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นายเจริญ วองปรีชากุล

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

14 1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

15 10 กุมภาพันธ 2560

เขารวมเปนเกียรติในงานวันคลายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อนุสาวรียทานเจาคุณ
ทหาร (เจาพระยาสุ
รวงษไวบวัฒน) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

3

16 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

2

17 30 พฤษภาคม 2559

เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป
พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
หนาอาคารรัฐสภา

18 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

19 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

4

20 30 พฤษภาคม 2559

เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
หนาอาคารรัฐสภา

4

21 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

22 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

23 28 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

24 27-31 มีนาคม 2560

เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ตามบันทึกขอตกลง
MOU กิจกรรมยอย 2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไทย-เวียดนาม 2017

คณะศิลปวิจิตร สบศ.

40

25 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

4

3 วัน

3 วัน
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นายเจริญ วองปรีชากุล

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
บริษัทมั่นคงเคหะการ
จํากัด (มหาชน)
หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร
หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

จํานวน
ชั่วโมง
3

26 6 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

27 21 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

28 24 มิถุนายน 2559

เปนกรรมการตัดสินงานประกวดรางวัล "มั่นคงอวอรดส"

29 29 มิถุนายน 2559

เปนกรรมการตัดสินงานประกวดรางวัล "มั่นคงอวอรดส"

30 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

31 24 สิงหาคม 2559

เขารวมพิธีถวายพานพุมสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอม ลานอุทยานพระจอม
เกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา เกลา สถาบัน
คุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 56 ป
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

2

32 1 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โรงแรงรอยัลซิตี้ ปน
เกลา

8

3
8
8
8

123

นายธนดล ฟกเขียว

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

6-9 พฤศจิกายน 2559

เดินทางไปตางประเทศ

ประเทศญี่ปุน

8

21 มกราคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

9

15-17 กุมภาพันธ 2560

เขารวมงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

10 30 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

11 18 สิงหาคม 2559

เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"

บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

4

12 18 สิงหาคม 2559

เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"

ลานพระบรมราชานุ
สาวรียพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

4

3

4 วัน

8

3 วัน
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นายนรวีร โชติวรานนท

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

23 กันยายน 2559

9

12-16 กันยายน 2559

เขารวม "โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําป 2559"
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอหัวขอโครงการวิจัยและงาน
สรางสรรค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุมวิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี
หองประชุม 1-4 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

3

8
40

10 16 พฤศจิกายน 2559

เปนกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปการศึกษา 2559

โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี)
สมุทรปราการ

8

11 3 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

12 4-6 มกราคม 2560

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสงเสริมศัยกภาพและ
ความกาวหนาทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน (การจัดทําผลงาน
ผศ. รศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป และโรงแรมเดอะ
รอยัล เจมส กอลฟ รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

3 วัน
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นายนรวีร โชติวรานนท

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่
พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
หนาอาคารรัฐสภา

จํานวน
ชั่วโมง
4

13 30 พฤษภาคม 2559

เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

14 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

15 30 พฤษภาคม 2559

เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

16 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

17 28 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

4

18 31 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

19 21-23 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน (LMS : Course Ville)

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 4
อาคาร 5 คณะ
ศิลปศึกษา สบศ.วังหนา

24

20 7-12 มีนาคม 2560

เดินทางไปราชการ โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมในกลุม สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประเทศอาเซียน นิทรรศการศิลปกรรมไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม

21 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
หนาอาคารรัฐสภา

หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

3 วัน

4

3 วัน

6 วัน

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

16

8

8-9 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการเสริมสรางความรูดานการปองกันและลดความเสี่ยง สบศ. จังหวัดนครปฐม
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

16

9

25 ตุลาคม 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
พุทธศักราช 2559
เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขารวมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ครูชํานาญการพิเศษ

8

10 18 พฤศจิกายน 2559

11 27 ธันวาคม 2559

วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

13 11-13 กุมภาพันธ 2560

หองประชุม 3 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
เขารวมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน แบบ โรงแรมไมดา ทวารวดี
Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา แกรนด ตําบลหวย
และระดับพื้นฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและระดับพื้นฐาน จระเข อําเภอเมือง
การศึกษา
จังหวัดนครปฐม
เดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย

14 24 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

12 22-24 ธันวาคม 2559

ทองสนามหลวง

3

8

4

24

3 วัน
6
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

15 21-23 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน (LMS : Course Ville)

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 4
อาคาร 5 คณะ
ศิลปศึกษา สบศ.วังหนา

16 2 สิงหาคม 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเปนวิทยา
ฐานะครูชํานายการพิเศษ

หองประชุม 3 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา

จํานวน
ชั่วโมง
24

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

8

6 ตุลาคม 2559

9

6 ตุลาคม 2559

10 ภาคเรียนที่ 2/2559 ทุก
วันอังคาร
11 ภาคเรียนที่ 2/2559 ทุก
วันศุกร
12 20, 27 มกราคม 2560

3

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประเมินผลงานนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ประจําภาคเรียนที่ 1 ป คณะศิลปวิจิตร สบศ.
การศึกษา 2559
เปนอาจารยประเมินผลงานนักศึกษา รายวิชาโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปะวิจิตร
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
จังหวัดนครปฐม

2

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาศิลปะเครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผา

0

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 2
เปนอาจารยพิเศษสอนนิสิตรายวิชาเทคโนโลยีเซรามิค ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559

คณะศิลปวิจิตร จังหวัด
นครปฐม
คณะศิลปวิจิตร จังหวัด
นครปฐม
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ อําเภอองครักษ
จังหวัดนครนายก

13 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

14 ภาคเรียนที่ 1/2559 (ทุก
วันจันทร)
15 ภาคเรียนที่ 1/2559 (ทุก
วันอังคาร)

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาจิตรกรรมเครื่องเคลือบดินเผา

คณะศิลปะวิจิตร

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาพื้นฐานศิลปะ 1

คณะศิลปะวิจิตร

8
8

0
2 วัน

3 วัน

ภาคเรียน
ที่ 1
ภาคเรียน
ที่ 1
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่
พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

จํานวน
ชั่วโมง
4

16 5 พฤษภาคม 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีฉัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช 2559

17 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

18 25 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

19 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะนําการแตงกายที่เหมาะสมแกประชาชน

ทองสนามหลวง

6

20 ภาคเรียนที่ 1/2559

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาจิตรกรรมเครื่องเคลือบดินเผา

คณะศิลปะวิจิตร

21 ภาคเรียนที่ 1/2559

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาพื้นฐานศิลปะ 1

คณะศิลปวิจิตร

22 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

ทุกวัน
จันทร
ทุกวัน
อังคาร
8

3 วัน

130

นางสาวอัจฉรา พิมพสกุล

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

16

8

25 ตุลาคม 2559

พระลานพระราชวังดุสิต

4

9

14 ธันวาคม 2559

เขารวมพิธีพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวัน “ปยมหาราช” พุทธศักราช
2559
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ศ.ปวช.ปที่ 3
เขารวมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน แบบ
Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับพื้นฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและระดับพื้นฐาน
การศึกษา
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา
ศิลปะรวมสมัย

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรมไมดา ทวารวดี
แกรนด ตําบลหวย
จระเข อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
โรงแรมชลจันทร พัทยา
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3

10 22-24 ธันวาคม 2559

11 3-5 มิถุนายน 2559

3

24

3 วัน

12 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

13 13 มีนาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพะราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

14 23 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

15 15-16 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
2559

วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด

2 วัน
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นายปรีกมล เชี่ยววานิช

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

8

25 พฤศจิกายน 2559

9

21 มกราคม 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เขาเฝารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ พระบรมราชานุสรณ
เกลาเจาอยูหัว ในอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต พุทธศักราช 2559
สวนลุมพินี

3

2
4

เปนวิทยากรโครงการคาย ART CAMP “กอดดินถิ่นพอ” ครั้งที่ 1 สําหรับ
นักเรียนแผนการเรียนศิลปกรรม ในหัวขอ“การสรางสรรคผลงานสีน้ํา”จัดโดย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาศิลปากร
เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

ศิลปะสถานโฮมปารค
ไรหุบกะพง จังหวัด
เพชรบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
หนาอาคารรัฐสภา

8

11 30 พฤษภาคม 2559

เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
หนาอาคารรัฐสภา

4

12 28 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

10 30 พฤษภาคม 2559

4
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นายคมสันต คืนดี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

20 ธันวาคม 2559

9

16 มกราคม 2560

เปนผูตรวจประเมินผลงานวิชาการเพื่อใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ
เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
ทองสนามหลวง

6

10 29 มีนาคม 2560

3

8
8

11 27-31 มีนาคม 2560

เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ตามบันทึกขอตกลง
MOU กิจกรรมยอย 2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไทย-เวียดนาม 2017

คณะศิลปวิจิตร สบศ.

40

12 28 กรกฏาคม 2559

เขารวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลง
กรณ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมหาราชวัง

8

13 3 กรกฏาคม 2559

เปนวิทยากรโครงการบริการวิชาการอบรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

บานสามครู ตลาด
ริมน้ําหัวตะเข เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

8
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นายวิฑูรย ไชยดี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

1

3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

2

3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3

9 มิถุนายน 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พ.ศ.2559

พระบรมราชานุสาวรีย
เชิงสะพานพระราม 8

จํานวน
ชั่วโมง
3 วัน

3 วัน

4
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นางสาวทัศพร มหาจันทร

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

1

5 กันยายน 2559

2

26 กันยายน 2559

3

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

เขารวมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (งานเกษียณอายุ
ราชการ) ปงบประมาณ พ.ศ.2559
เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาผลในการปฏิบัติงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณใหกับเจาหนาที่ของกระทรวงวัฒนธรรม

โรงละครวังหนา สบศ.

19 – 21 กันยายน 2559

เขารวมโครงการพัฒนาความรวมมือและเชื่อมโยงดานศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศอาเซียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ พ.ศ.2559

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป วังหนา

3 วัน

4

19 – 21 กันยายน 2559

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศิลปะและดนตรีแหงชาติลาว

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

3 วัน

5

16 พฤษภาคม 2559

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ

หองเมจิก 3 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ

4

4
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นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

23 กันยายน 2559
5-6 กันยายน 2559

หองประชุมวิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี
โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

8

8

เขารวม "โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําป 2559"
เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

9

18 พฤศจิกายน 2559

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ประจําปพุทธศักราช 2559

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

พระที่นั่งอนันตสมาคม

4

เขารวมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน แบบ
Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับพื้นฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและระดับพื้นฐาน
การศึกษา
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

โรงแรมไมดา ทวารวดี
แกรนด ตําบลหวย
จระเข อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ทองสนามหลวง

24

เขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
2559

วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด

10 10 ธันวาคม 2559

11 22-24 ธันวาคม 2559

12 30 มีนาคม 2560
13 15-16 สิงหาคม 2559

3

16

6
2 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

2 กันยายน 2559

เขารวมโครงการอบรมสัมมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูใน โรงแรมไมดา ทวารวดี
ศตวรรษ ที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป
แกรนด จังหวัดนครปฐม

8

8

5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

16

9

22-24 ธันวาคม 2559

โรงแรมไมดา ทวารวดี
แกรนด ตําบลหวย
จระเข อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ราชอาณาจักรเนปาล
และสาธารณรัฐอินเดีย

24

10 2-12 ธันวาคม 2559

เขารวมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน แบบ
Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับพื้นฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและระดับพื้นฐาน
การศึกษา
เดินทางไปตางประเทศ

11 6-9 ธันวาคม 2559

เดินทางไปตางประเทศ เพื่อศึกษาดูงานศิลปะ

ประเทศญี่ปุน

12 3 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

13 17-18 พฤษภาคม 2559

เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมบํารุงหนังสือทั่วไป”

หอสมุดแหงชาติ ทา
วาสุกรี กรมศิลปากร

16

3

11 วัน

4 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3 วัน

14 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

15 17-18 พฤษภาคม 2559

เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมบํารุงหนังสือทั่วไป”

16 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

17 25 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

18 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะนําการแตงกายที่เหมาะสมแกประชาชน

ทองสนามหลวง

6

19 31 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

20 22-24 มีนาคม 2560

โรงแรมปรินซพาเลซ
มหานาค กรุงเทพฯ

24

21 30-31 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2559 และประชุมวิชาการ ในหัวขอเรื่อง
หองสมุดดิจิทัลกับการกาวสูยุค Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards
Thailand 4.0)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหองสมุดดิจิทัล

16

22 16 มิถุนายน 2559

เขารวมพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2559

หองคอมพิวเตอร ชั้น 4
ตึกคณะศิลปศึกษา สบ
ศ.วังหนา
วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช

หอสมุดแหงชาติ ทา
วาสุกรี กรมศิลปากร

16

3 วัน

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

23 กันยายน 2559

9

25 ตุลาคม 2559

เขารวม "โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําป 2559"
เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
พุทธศักราช 2559
เปนที่ปรึกษารวมสอบจบวิชาโครงงานพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสารยึดติดสูตร
น้ําสําหรับสีฝุน” และหัวขอวิชาโครงงานพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาฟลมติดกาว
อัดสําหรับงานพิมพสกีน”

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุมวิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี
วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม
หอง 323 อาคารพระ
จอมเกลา คณะ
วิทยาศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

10 25 พฤษภาคม 2559

11 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

12 25 พฤษภาคม 2559

เปนที่ปรึกษารวมสอบจบวิชาโครงงานพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสารยึดติดสูตร
น้ําสําหรับสีฝุน” และหัวขอวิชาโครงงานพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาฟลมติดกาว
อัดสําหรับงานพิมพสกีน”

13 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

หอง 323 อาคารพระ
จอมเกลา คณะ
วิทยาศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

3

8
8
8

3 วัน

8

3 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
ภาคเรียน
ที่ 2

14 ภาคเรียนที่ 2/2559

เปนที่ปรึกษารวมวิชาโครงงานพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาหมึกพิมพฐานน้ํามัน
สําหรับภาพพิมพ” ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

15 13 มีนาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพะราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

16 26 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

17 31 มีนาคม 2560 13 เมษายน 2560

เดินทางไปตางประเทศ

18 14 มิถุนายน 2559

เขารวมการสรรหาสภาคณาจารยและบุคลากร

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สมาพันธรัฐสวิส และ
สาธารณรัฐอิตาลี
สบศ.ศาลายา

14 วัน

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

16

8

22-24 ธันวาคม 2559

16 มกราคม 2560

โรงแรมไมดา ทวารวดี
แกรนด ตําบลหวย
จระเข อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
โรงแรมชลจันทร พัทยา
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

24

9

เขารวมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน แบบ
Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับพื้นฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและระดับพื้นฐาน
การศึกษา
เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา
ศิลปะรวมสมัย

10 3-5 มิถุนายน 2559

3

8
3 วัน

11 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

12 29 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

13 28 กรกฏาคม 2559

เขารวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลง
กรณ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมหาราชวัง

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะนําการแตงกายที่เหมาะสมแกประชาชน

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ทองสนามหลวง

6

9

28 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

เขารวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลง
กรณ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมหาราชวัง

8

10 28 กรกฏาคม 2559

3
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

8

7-12 มีนาคม 2560

9

24 เมษายน 2560

10 20 เมษายน 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เดินทางไปราชการ โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมในกลุม สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประเทศอาเซียน นิทรรศการศิลปกรรมไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

11 6 มิถุนายน 2559

เขารวมงานสัมมนาเผยแพรโครงการในภาพรวม “ESCO” กาวหนา ประชารัฐ
กาวไกล
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

12 21 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

13 7 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
หนวยนับจํานวนในการจัดทํายุทธศาสตร
เขาเฝารับเสด็จฯ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พ.ศ.2559

14 9 มิถุนายน 2559

3

2
6 วัน

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
0

4

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองศูนยประกัน
คุณภาพการศึกษา
พระบรมราชานุสาวรีย
เชิงสะพานพระราม 8

3

8

3
3
4

15 30 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมความพรอมในการ หองฝายบริหาร อาคาร
บริหารงบประมาณในสวนของงบบุคลากร ในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา อํานวยการ

3

16 16 กรกฏาคม 2559

เปนวิทยากรใหความรูทางดานเทคนิคการสรางสรรคงานเครื่องเคลือบดินเผา

8

วิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

17 23 สิงหาคม 2559

เขารวมชี้แจงคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560

18 29 สิงหาคม 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่
4/2559
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการและ
การบริหารจัดการหนังสือและเอกสารทางราชการ ดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
เขารวมงานสัมมนา ESCO Business Matching

19 5 สิงหาคม 2559
20 17-18 สิงหาคม 2559

21 18 สิงหาคม 2559

22 19-20 สิงหาคม 2559

23 1 กันยายน 2559

เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"รูปแบบการปรับโครงสราง
องคกรและการวางแผนอัตรากําลังที่เหมาะสม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ปงบประมาณ พ.ศ.2559
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถายทอดแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.2560-2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

สถานที่
หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หองประชุม 1 ชั้น 2
อาคารอํานวยการ สบ
ศ.วังหนา
โรงละครวังหนา สบศ.
วังหนา
หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หองเธียรา ชั้น 3
โรงแรมเมเบิ้ล ถนน
บางนา-ตราด กรุงเทพฯ
สบศ.ศาลายา และ
Royal Riverkwai
Resort & Spa
หองประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

8
16

8

16

4

24 27 กันยายน 2559

เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ หองประชุม ชั้น 7
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .....” สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน อาคารใหม
ของรัฐในสวนกลาง รุนที่ 16
กรมบัญชีกลาง

8

25 16-18 กันยายน 2559

เปนวิทยากรใหความรูในโครงการฝกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลทั่วไป ประจําป
2559

ตําบลแสมสาร อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

24

26 6 ตุลาคม 2559

ประเมินผลงานนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ประจําภาคเรียนที่ 1 ป คณะศิลปวิจิตร สบศ.
การศึกษา 2559
เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณของ หองประชุม 1 ชั้น 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 1/2560
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เปนอาจารยประเมินผลงานนักศึกษา รายวิชาโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปะวิจิตร
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
จังหวัดนครปฐม

8

27 28 ตุลาคม 2559

28 6 ตุลาคม 2559

29 3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

8

4
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ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
8

30 25 พฤศจิกายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะหการเสนอของบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2561 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

31 ภาคเรียนที่ 2/2559 ทุก
วันศุกร
32 13 ธันวาคม 2560

เปนอาจารยพิเศษ สอนรายวิชาศิลปนิพนธ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

คณะศิลปวิจิตร จังหวัด
นครปฐม
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

33 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

34 1-6 ธันวาคม 2559

เปนวิทยากรใหความรูแหลงเครื่องเคลือบดินเผาทางภาคเหนือ โครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพสถานประกอบการเครื่องเคลือบดินเผาทางภาคเหนือ
ประจําปงบประมาณ 2559

จังหวัดนาน จังหวัด
เชียงราย และจังหวัด
ลําปาง

6 วัน

35 3 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

36 25-26 มกราคม 2560

เขารวมโครงการอบรมใหความรูการบริหารความเสี่ยงในองคกร

หองประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

4

37 1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

4

38 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป
เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559 ผานระบบ
หองฝายบริหาร อาคาร
VDO Conference
อํานวยการ
ครู เขารวมโครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะหและ สถาบันบัณฑิตพัฒน
วางแผนอัตรากําลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ศิลป และสถานที่ใน
2559”
ตางจังหวัด (อําเภอหัว
หิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ)

2

39 25 พฤษภาคม 2559
40 30-31 พฤษภาคม 2559

41 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

42 ภาคเรียนที่ 1/2559
(ทุกวันพุธ)

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 ก และรายวิชาโครงงาน
เครื่องเคลือบดินเผา

คณะศิลปวิจิตร

0
4

3
2 วัน

3 วัน

ภาคเรียน
ที่ 1
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ชั่วโมง
4

43 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

44 4 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดการความรูสายสนับสนุนดานการจัดทําคําของบประมาณงบลงทุน

หองรองผูอํานวยการ
วิทยาลัย ฝายบริหาร

3

45 25 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559 ผานระบบ
VDO Conference

หองฝายบริหาร อาคาร
อํานวยการ

3

46 30-31 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะหและ
วางแผนอัตรากําลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2559”

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป และสถานที่ใน
ตางจังหวัด (อําเภอหัว
หิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ)

16

47 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

48 9 กุมภาพันธ 2560

เขารวมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ผานระบบ Video Conference

49 21 กุมภาพันธ 2560

เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ หองประชุม ชั้น 7
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...” สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน อาคารใหม
ของรัฐในสวนกลาง รุนที่ 6
กรมบัญชีกลาง

8

50 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

51 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี

3 วัน

8
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ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

9

18 พฤศจิกายน 2559

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

10 13 ธันวาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

11 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

12 1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

4

13 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

2

14 3-5 มิถุนายน 2559

3

4

3 วัน
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15 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

16 4 ธันวาคม 2559

เปนอนุกรรมการจัดงานกิจกรรมประจําป 2559 จัดโดย สมาคมครูภาษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
ฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

17 3-5 มิถุนายน 2559

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

3 วัน

18 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

19 28 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

20 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

4

21 21 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3
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ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู หองประชุม 2 อาคาร
(สาขาชางศิลปไทย) ประจําป 2559 เพื่อปรึกษาหารือการจัดนิรรศการผลงาน อํานวยการ
ศิลปะ

3

8

12 มกราคม 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

9

17 มกราคม 2560

11 7 กันยายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

3

10 17 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสาธิตการเขียนภาพ
ศิลปะไทยในโครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขา
ชางศิลปไทย)
ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะดานชางศิลปไทย
ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

12 12 กันยายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

13 21 กันยายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

3

2
4
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14 28-29 กันยายน 2559

ชวยจัดเครื่องบูชาประกอบพิธีพราหมณในพิธีไหวครูและครอบครูชางศิลปกรรม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

15 5 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

16 10 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

17 19 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

18 2 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

19 14 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

20 16 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

21 28 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

22 30 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

23 7 ธันวาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการ
จัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

24 20 ธันวาคม 2559

เปนผูตรวจประเมินผลงานวิชาการเพื่อใหเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการ
พิเศษ

วิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี

8

151

นายสนั่น รัตนะ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

25 21 ธันวาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

26 26 ธันวาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการ
จัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

27 2 ธันวาคม 2559

เปนวิทยากร โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ดานศิลปะและวรรณกรรม
ประจําพุทธศักราช 2560 เรื่อง “ศิลปกรรมกับการทํานุบํารุงบานเมือง”
จัดโดยสํานักงานราชบัณฑิตยสภา

หองเชียงรุง โรงแรม
เวียงอินทร จังหวัด
เชียงราย

8

28 9 มกราคม 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการ
จัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

29 21 มกราคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

30 31 มกราคม 2560

เขารวมประชุมประชาพิจารณมาตรฐานชาติดานนาฏศิลปไทย ดุริยางคศิลป
ไทยและชางศิลปไทย (ภาคกลาง) ครั้งที่ 1
เปนอาจารยบรรยายกระบวนวิชา
ศิลปกรรมไทย

โรงละครวังหนา สบศ.
4
วังหนา
คณะมนุษยศาสตร
ทุกวันเสาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

31 7 มกราคม 2560 29 เมษายน 2560
32 23-28 มกราคม 2560

เดินทางไปราชการตางประเทศ เพื่อไปแลกเปลี่ยนความรูและประสานงานดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สังคมศาสตร และศิลปวัฒนธรรมกังองคกร
ปราชญตางประเทศ

6 วัน

33 18 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

34 19 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 10/2559

หองประชุม 301-303
ชั้น 3 สํานักงานราช
บัณฑิตยสภา สนาม
เสือปา

4
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35 23 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

36 31 พฤษภาคม 2559

เปนวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “ศิลปะลายรดน้ํา” แกนักเรียน หองปฏิบัติงาน 623
สาขาวิชาวิจิตรศิลป ระดับชั้น ปวช.1-3 ตลอดจนครูและบุคลากรของวิทยาลัย อาคารศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี
เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย
หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

8

38 13 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

39 15 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

40 27 มิถุนายน 2559

ครู เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

41 29 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

42 4 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

43 9 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

37 1 มิถุนายน 2559

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

153

นายสนั่น รัตนะ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

44 18 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

45 19 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 10/2559

หองประชุม 301-303
ชั้น 3 สํานักงานราช
บัณฑิตยสภา สนาม
เสือปา

4

46 23 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

47 31 พฤษภาคม 2559

เปนวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “ศิลปะลายรดน้ํา” แกนักเรียน หองปฏิบัติงาน 623
สาขาวิชาวิจิตรศิลป ระดับชั้น ปวช.1-3 ตลอดจนครูและบุคลากรของวิทยาลัย อาคารศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สระบุรี
เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย
หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

49 13 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

50 15 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

51 27 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

52 29 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

48 1 มิถุนายน 2559

4
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4

53 18 มกราคม 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการ จัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

54 23 มกราคม 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการ
จัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

55 13 กุมภาพันธ 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการ
จัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

56 15 กุมภาพันธ 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการ จัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

57 27 กุมภาพันธ 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการ จัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

58 1 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

59 13 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

60 15 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

61 27 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

62 28 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6
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นายสนั่น รัตนะ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

63 29 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 303
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

64 9 มิถุนายน 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พ.ศ.2559

พระบรมราชานุสาวรีย
เชิงสะพานพระราม 8

4

65 24 มิถุนายน 2559

รวมงานเปดนิทรรศการ และรัก

หอหัตถศิลประหวาง
ประเทศ ชั้น 2 อาคาร
มิ่งมงคล ศูนยสงเสริม
ศิลปาชีพระหวาง
ประเทศ อ.บางไทย จ.
พระนครศรีอยุธยา

8

66 14 มิถุนายน 2559

เปนกรรมการตัดสินรางวัลครูศิลปแผนดินประจําป 2559

8

67 5 กรกฏาคม 2559

เขารวมประชุมสํานักศิลปกรรม ครั้งที่ 13/2559

ศูนยสงเสริมศิลปาชี
พระหวาประเทศ อ.บาง
ไทย จ.
พระนครศรีอยุธยา
หองประชุม 301-303
ชั้น 3 สํานักงานราช
บัณฑิตยสภา สนาม
เสือปา

68 6 กรกฏาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302 ชั้น 3
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

69 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301 ชั้น 3
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

70 20 กรกฏาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302 ชั้น 3
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

71 25 กรกฏาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

72 3 สิงหาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

4
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นายสนั่น รัตนะ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
0

73 8 สิงหาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

74 17 สิงหาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

75 31 สิงหาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 302
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4

76 22 สิงหาคม 2559

เขารวมประชุมคณะบรรณาธิการจัดทําสารานุกรมศัพทหัตถศิลปไทย

หองประชุม 301
สํานักงานราชบัณฑิตย
สภา สนามเสือปา

4
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นางเรืองบุญญ ธรรมสรศักดิ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

16 มกราคม 2560
17-18 พฤษภาคม 2559

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
หอสมุดแหงชาติ ทา
วาสุกรี กรมศิลปากร

8

8

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมบํารุงหนังสือทั่วไป”

9

17-18 พฤษภาคม 2559

เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมบํารุงหนังสือทั่วไป”

หอสมุดแหงชาติ ทา
วาสุกรี กรมศิลปากร

16

10 28 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

11 30-31 มีนาคม 2560

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหองสมุดดิจิทัล

16

12 28 กรกฏาคม 2559

เขารวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลง
กรณ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

หองคอมพิวเตอร ชั้น 4
ตึกคณะศิลปศึกษา สบ
ศ.วังหนา
พระบรมหาราชวัง

3

16

8
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นางอารยา กองสุวรรณ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

2-3 กันยายน 2559

เขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี

16

8

27 ตุลาคม 2559

9

4 พฤศจิกายน 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
พุทธศักราช 2559
เขารวมประชุมปรึกษาหารือการจัดสรรทุนเรียนดีและทุนศิลปะเดนระดับ
ปริญญาตรีผานระบบ Video Conference

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม
หองฝายบริหาร
วิทยาลัยชางศิลป

3

8
3

10 29 พฤศจิกายน 2559-2
ธันวาคม 2559

เขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานทางดานการเงินและพัสดุ

มวกเหล็ก พาราไดส รี
สอรท อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

4 วัน

11 25 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559 ผานระบบ
VDO Conference
เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559 ผานระบบ
VDO Conference

หองฝายบริหาร อาคาร
อํานวยการ
หองฝายบริหาร อาคาร
อํานวยการ

3

13 13 มีนาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพะราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

14 25 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

15 30 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

12 25 พฤษภาคม 2559

3
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นางอารยา กองสุวรรณ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

16 7-8 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได

17 30 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมความพรอมในการ หองฝายบริหาร อาคาร
บริหารงบประมาณในสวนของงบบุคลากร ในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา อํานวยการ

3

18 25 กรกฏาคม 2559

เขารวมประชุมพิจารณากรอกขอมูลแบบสํารวจใหหลักฐานเชิงประจักษ
Evidence-based Integrity & Transparency Assessment ตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency)
เขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
2559
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559

หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

4

วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด
โรงละครวังหนา สบศ.
วังหนา

2 วัน

19 15-16 สิงหาคม 2559
20 5 สิงหาคม 2559

หองประชุม 1 ชั้น 5
สบศ.ศาลายา

จํานวน
ชั่วโมง
16

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

9

13 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

10 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

11 1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

4

12 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

2

13 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป
หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

14 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

3

4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

15 29 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

16 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

17 21 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

18 18 สิงหาคม 2559

เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
บริเวณลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

19 18 สิงหาคม 2559

เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว "พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย"

ลานพระบรมราชานุ
สาวรียพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

จํานวน
ชั่วโมง
6

4
3
4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

25 ตุลาคม 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
พระลานพระราชวังดุสิต

9

3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมพิธีพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวัน “ปยมหาราช” พุทธศักราช
2559
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

10 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

11 23 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

12 7-12 มีนาคม 2560

เดินทางไปราชการ โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมในกลุม สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประเทศอาเซียน นิทรรศการศิลปกรรมไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม

13 16 มิถุนายน 2559

เขารวมพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2559

14 17 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมคณะทํางานฝายวิชาการ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัด
การศึกษาดานวัฒนธรรมกับบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย
เขารวมประชุมคณะทํางานฝายวิชาการ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัด
การศึกษาดานวัฒนธรรมกับบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย

15 22 มิถุนายน 2559

ทองสนามหลวง

วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช
หองประชุมชั้น 5 ตึก
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
หองประชุมชั้น 5 ตึก
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

3

4
3 วัน

3 วัน

6
6 วัน

8
4

4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

16 11 กรกฏาคม 2559

ชื่อกิจกรรม
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

สถานที่
หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

จํานวน
ชั่วโมง
8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

1-2 กันยายน 2559

เขารวมประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและบุคลากรครั้งที่ 4/2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา

9

5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

16

10 12-16 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอหัวขอโครงการวิจัยและงาน
สรางสรรค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561

หองประชุม 1-4 ชั้น 2
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.วังหนา

40

11 19-21 กันยายน 2559

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอผลสําเร็จงานวิจัยและงานสรางสรรค
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปงบประมาณ พ.ศ.2558

หองประชุม 3-4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา

24

12 10-11 พฤศจิกายน 2559 เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. หองประชุม ชั้น 5
2560 กิจกรรมที่ 1 “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การกาวสูการ
สํานักงานอธิการบดี
จัดการความรู 4.0 (KM 4.0) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศัยกภาพดานการเรียน สบศ.ศาลายา
การสอน ดานการวิจัย ดานภูมิปญญาทองถิ่นและดานสายสนับสนุน ” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560

16

3

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
0

13 ภาคเรียนที่ 2/2559 ทุก
วันพฤหัสบดี

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาศิลปนิพนธ

คณะศิลปวิจิตร จังหวัด
นครปฐม

14 4 ธันวาคม 2559

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชิญเปนอนุกรรมการจัดงานกิจกรรม ประจําป 2559
หัวขอ “Celebrons les 160 ans de relations franco-thaies”

โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนน
เจริญกรุง เขตบางรัก
กรุงเทพฯ

15 4 ธันวาคม 2559

เปนอนุกรรมการจัดงานกิจกรรมประจําป 2559 จัดโดย สมาคมครูภาษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
ฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
เปนคณะกรรมการตรวจ
คณะศิลปจิตร สถาบัน
ศิลปนิพนธและที่ปรึกษาศิลปนิพนธ
บัณฑิตพัฒนศิลป

4

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขารวมประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและบุคลากร ครั้งที่ 1/2560

8

16 ภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2559

17 16 มกราคม 2560
18 19-20 มกราคม 2560

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
หองประชุม 1
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป และโรงแรมเดอะ
รอยัล เจมส กอลฟ รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

19 4-6 มกราคม 2560

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสงเสริมศัยกภาพและ
ความกาวหนาทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน (การจัดทําผลงาน
ผศ. รศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

20 30 มกราคม 2560 2 กุมภาพันธ 2560

เขารวมโครงการประชุม
โรงแรม เอวัน เดอะ
สัมมนาเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน รอยัล ครูส พัทยา
การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 10
จังหวัดชลบุรี
“การจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู” (Knowledge Management to
Learning Organization : KM to LO)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

21 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทําหลักสูตรทัศนศิลป นานาชาติ สาขาวิชาศิลปะรวมสมัย ประจําป
งบประมาณ 2559
ปฏิบัติหนาที่ตรวจศิลปะนิพนธสําหรับนักศึกษา ภาคฤดูรอนในสาขาวิชา
จิตรกรรม
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1

22 13 พฤษภาคม 2559
23 23-25 พฤษภาคม 2559

24 3-7 มิถุนายน 2559

เขารวมกิจกรรม Art Camp ประจําป 2559

8

0

4

3 วัน

4 วัน

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

2

คณะศิลปวิจิตร
สบศ.ศาลายา
หองประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
จังหวัดกระบี่

8
24

5 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
ภาคเรียน
ที่ 1

25 ภาคเรียนที่ 1/2559
(ทุกวันพฤหัสบดี)

ปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา
โครงงานจิตรกรรม

คณะศิลปวิจิตร

26 13 พฤษภาคม 2559

ปฏิบัติหนาที่ตรวจศิลปะนิพนธสําหรับนักศึกษา ภาคฤดูรอนในสาขาวิชา
จิตรกรรม

คณะศิลปวิจิตร
สบศ.ศาลายา

27 23-25 พฤษภาคม 2559

28 3 - 7 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมกิจกรรม Art Camp ประจําป 2559
จังหวัดกระบี่

29 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

30 28 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

4

31 30-31 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมสมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกร
โรงแรมแอมบาสเดอร
ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12
(สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ประจําป 2560 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education
Teaching and Learning Development”

16

32 7-12 มีนาคม 2560

เดินทางไปราชการ โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมในกลุม สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประเทศอาเซียน นิทรรศการศิลปกรรมไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม

6 วัน

33 14 มิถุนายน 2559

เขารวมการสรรหาสภาคณาจารยและบุคลากร

สบศ.ศาลายา

8

34 ภาคเรียนที่ 1/2559

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาโครงงานจิตรกรรม

คณะศิลปวิจิตร

35 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

ทุกวัน
พฤหัสบดี
8

36 28-29 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ โรงละครวังหนา สบศ.
พ.ศ.2559
วังหนา

37 5 สิงหาคม 2559

8

24

5 วัน

16

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

20 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมอนุกรรมการดําเนินยุทธศาสตรดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน

9

3-6 ตุลาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํามาตรฐานชาติ ดานนาฏศิลป
ดานดนตรี และดานทัศนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 ชั้น 2
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.วังหนา
รอยัล ริเวิรแคว รีสอรท
แอนด สปา
จังหวัดกาญจนบุรี
ซีแอนดซี เขาใหญ รี
สอรท (ซับใต) จังหวัด
นครราชสีมา
สาธารณรัฐประชาชนจีน

3

8

4 วัน

10 31 ตุลาคม 2559 2 พฤศจิกายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนแมบทพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป

3 วัน

11 11-14 ตุลาคม 2559

เดินทางไปตางประเทศ

12 3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

13 4 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมปรึกษาหารือการจัดสรรทุนเรียนดีและทุนศิลปะเดนระดับ
ปริญญาตรีผานระบบ Video Conference

หองฝายบริหาร
วิทยาลัยชางศิลป

3

14 13 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

4วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

ชื่อกิจกรรม

15 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

16 9 ธันวาคม 2559

เขารวมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2559

หองประชุม 1 ตึก
อํานวยการ สบศ.วังหนา

17 12-15 มกราคม 2560

เดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศ

ประเทศญี่ปุน

18 1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

4

19 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

2

20 30 พฤษภาคม 2559

เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป
พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
หนาอาคารรัฐสภา

21 10-11 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

22 23-25 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

23 3-5 มิถุนายน 2559

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

วันเดือนป

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

4

4 วัน

4

16

24

3 วัน

24 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

4

25 30 พฤษภาคม 2559

เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
หนาอาคารรัฐสภา

4

26 10-11 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

27 23-25 พฤษภาคม 2559

28 3-5 มิถุนายน 2559

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

จํานวน
ชั่วโมง
24

3 วัน

29 17 กุมภาพันธ 2560

เขารวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานนิทรรศการวิชาการ “ศาสตรของพอ...สานตอ
พอเพียง ปนพรตใหเปนเพชร”

โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

3

30 28 กุมภาพันธ 2560

เขารวมประชุมจัดทําเอกสารประกอบการแนะแนว โครงการแนะแนว
การศึกษาตอเชิงรุก

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

4

31 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

32 9 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยทางการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม หองประชุม ชั้น 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 4/2560 (ประชุมแทน ผอ.วชศ.)
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

4

33 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

34 28 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

4

35 30-31 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมสมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกร
โรงแรมแอมบาสเดอร
ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12
(สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ประจําป 2560 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education
Teaching and Learning Development”

16

36 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
เขารวมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ หองศูนยประกัน
หนวยนับจํานวนในการจัดทํายุทธศาสตร
คุณภาพการศึกษา
เขารวมแถลงขาวโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โรงละครวังหนา
ดานศิลปวัฒธรรมในประเทศไทย

4

37 6 มิถุนายน 2559
38 21 มิถุนายน 2559
39 7 มิถุนายน 2559
40 30 มิถุนายน 2559

3
3
3
4
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

41 12 กรกฏาคม 2559

42 25-26 กรกฏาคม 2559

43 28-29 กรกฏาคม 2559

ชื่อกิจกรรม
เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน (LMS : Course Ville)

สถานที่

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
เขารวมโครงการวิพากยหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตร
หองไพลิน โรงแรม
ปรับปรุง พ.ศ.2560)
เดอะ รอยัล เจมส
กอลฟ รีสอรท
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

จํานวน
ชั่วโมง
8

16

16
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

25 ตุลาคม 2559

9

11-14 ตุลาคม 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
พุทธศักราช 2559
เดินทางไปตางประเทศ

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม
สาธารณรัฐประชาชนจีน

3

8
4วัน

10 3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

11 13 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

12 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

13 12-15 มกราคม 2560

เดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศ

ประเทศญี่ปุน

14 1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

4

15 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

2

4 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

16 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

17 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

18 13 มีนาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพะราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

19 24 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

20 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

21 21 มิถุนายน 2559
22 13-15 กรกฏาคม 2559

23 1 สิงหาคม 2559

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํามาตรฐานการประเมินผูเรียน
โรงแรงรัตนโกสินทร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ราชดําเนิน กรุงเทพฯ
เขารวมโครงการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โรงแรงรอยัลซิตี้ ปน
เกลา

4
3
24

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

2 กันยายน 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เขารวมโครงการอบรมสัมมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูใน โรงแรมไมดา ทวารวดี
ศตวรรษ ที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป
แกรนด จังหวัดนครปฐม

9

18 พฤศจิกายน 2559

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
10 10-11 พฤศจิกายน 2559 เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 กิจกรรมที่ 1 “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การกาวสูการ
จัดการความรู 4.0 (KM 4.0) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศัยกภาพดานการเรียน
การสอน ดานการวิจัย ดานภูมิปญญาทองถิ่นและดานสายสนับสนุน ” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560

3

8

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16

11 10 ธันวาคม 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ประจําปพุทธศักราช 2559

พระที่นั่งอนันตสมาคม

4

12 18 ธันวาคม 255919 มกราคม 2560

เดินทางไปฝกอบรมภาษาฮินดีระยะสั้น (One Month Internship
Programme)
โดยความรวมมือของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
กับ Mahatma Gandhi International Hindi University และเขารวม
ประชุมสัมมนา World Ramayana Conference

เมือง Wardha รัฐมหา
ราษฎร สาธารณรัฐ
อินเดีย และ เมือง
Jabalbur สาธารณรัฐ
อินเดีย

33 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

13 3-5 มิถุนายน 2559

14 3 - 5 มิถุนายน 2559

15 28 มีนาคม 2560

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

เขารวมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการศิลปกรรม : โรงแรมในจังหวัด
กรณีศึกษาโบราณสถานในจังหวัดจันทบุรี”
จันทบุรี และ
โบราณสถานตาง ๆ ใน
จังหวัดจันทบุรี
เขารวมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการศิลปกรรม : โรงแรมในจังหวัด
กรณีศึกษาโบราณสถานในจังหวัดจันทบุรี”
จันทบุรีและ
โบราณสถานตาง ๆ ใน
จังหวัดจันทบุรี
เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

จํานวน
ชั่วโมง
3 วัน

3 วัน

4

16 29 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

17 5 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559

โรงละครวังหนา สบศ.
วังหนา

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู หองประชุม 2 อาคาร
(สาขาชางศิลปไทย) ประจําป 2559 เพื่อปรึกษาหารือการจัดนิรรศการผลงาน อํานวยการ
ศิลปะ

3

8

12 มกราคม 2560

3

9

17 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสาธิตการเขียนภาพ
ศิลปะไทยในโครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขา
ชางศิลปไทย)
ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะดานชางศิลปไทย
ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

10 17 มีนาคม 2560
11 19 กันยายน 2559
12 25 ตุลาคม 2559
13 4-6 มกราคม 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เปนกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพเนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู กรมทรัพยากรน้ํา
คลอง แหงชาติ ประจําป 2559
เขารวมพิธีพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวัน “ปยมหาราช” พุทธศักราช พระลานพระราชวังดุสิต
2559
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสงเสริมศัยกภาพและ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ความกาวหนาทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน (การจัดทําผลงาน
ศิลป และโรงแรมเดอะ
ผศ. รศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
รอยัล เจมส กอลฟ รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

3

3
2
4
4
3 วัน

14 13 มีนาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพะราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

15 23 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6
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นายบุญนาย ซาเฮียง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

16 24 มิถุนายน 2559

เปนกรรมการตัดสินงานประกวดรางวัล "มั่นคงอวอรดส"

17 29 มิถุนายน 2559

เปนกรรมการตัดสินงานประกวดรางวัล "มั่นคงอวอรดส"

สถานที่
บริษัทมั่นคงเคหะการ
จํากัด (มหาชน)
หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร

จํานวน
ชั่วโมง
8
8
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นายวชิระ กอนทอง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

9

4 ธันวาคม 2559

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เชิญเปนอนุกรรมการจัดงานกิจกรรม ประจําป 2559
หัวขอ “Celebrons les 160 ans de relations franco-thaies”

โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนน
เจริญกรุง เขตบางรัก
กรุงเทพฯ

8

เปนอนุกรรมการจัดงานกิจกรรมประจําป 2559 จัดโดย สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1

โรงเรียนอัสสัมชัญ

4

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
หองประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
จังหวัดกระบี่

8

10 4 ธันวาคม 2559

11 16 มกราคม 2560
12 23-25 พฤษภาคม 2559

13 3-7 มิถุนายน 2559

เขารวมกิจกรรม Art Camp ประจําป 2559

14 23-25 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)

3

16

24

5 วัน
24
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นายวชิระ กอนทอง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
5 วัน

15 3 - 7 มิถุนายน 2559

เขารวมกิจกรรม Art Camp ประจําป 2559

จังหวัดกระบี่

16 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

17 26 มีนาคม 2560

เปนกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชา
ศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาลัยเพาะชาง

8
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นางอัธยา สัจสวัสดิ์

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

2 กันยายน 2559

เขารวมโครงการอบรมสัมมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูใน โรงแรมไมดา ทวารวดี
ศตวรรษ ที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป
แกรนด จังหวัดนครปฐม

8

8

5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

16

9

25 ตุลาคม 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
พุทธศักราช 2559
เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขารวมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน แบบ
Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับพื้นฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและระดับพื้นฐาน
การศึกษา
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

10 18 พฤศจิกายน 2559

11 22-24 ธันวาคม 2559

12 24 มีนาคม 2560

13 31 มีนาคม 2560 13 เมษายน 2560

เดินทางไปตางประเทศ

3

8

โรงแรมไมดา ทวารวดี
แกรนด ตําบลหวย
จระเข อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ทองสนามหลวง

24

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สมาพันธรัฐสวิส และ
สาธารณรัฐอิตาลี

14 วัน

6
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นางประภา กลอมมานพ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู หองประชุม 2 อาคาร
(สาขาชางศิลปไทย) ประจําป 2559 เพื่อปรึกษาหารือการจัดนิรรศการผลงาน อํานวยการ
ศิลปะ

3

8

12 มกราคม 2560

3

9

17 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสาธิตการเขียนภาพ
ศิลปะไทยในโครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขา
ชางศิลปไทย)
ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะดานชางศิลปไทย
ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

10 17 มีนาคม 2560
11 2 กันยายน 2559

12 18 พฤศจิกายน 2559

13 23-25 พฤษภาคม 2559

14 23-25 พฤษภาคม 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เขารวมโครงการอบรมสัมมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูใน โรงแรมไมดา ทวารวดี
ศตวรรษ ที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป
แกรนด จังหวัดนครปฐม
เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1

3

3
2
8

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

หองประชุม ชั้น 5
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)

24

24
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นางประภา กลอมมานพ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

15 29 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

16 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

จํานวน
ชั่วโมง
6

8

182

นายขจิตร สังขผาด

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู หองประชุม 2 อาคาร
(สาขาชางศิลปไทย) ประจําป 2559 เพื่อปรึกษาหารือการจัดนิรรศการผลงาน อํานวยการ
ศิลปะ

3

8

12 มกราคม 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

9

17 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสาธิตการเขียนภาพ
ศิลปะไทยในโครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขา
ชางศิลปไทย)
ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะดานชางศิลปไทย
ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

3

เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
พุทธศักราช 2559
เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพะราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
วัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

13 23 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

14 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

8

10 17 มีนาคม 2560
11 25 ตุลาคม 2559
12 13 มีนาคม 2560

3

2
8
8
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นางพจมาลย จิตติวงศสมาน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู หองประชุม 2 อาคาร
(สาขาชางศิลปไทย) ประจําป 2559 เพื่อปรึกษาหารือการจัดนิรรศการผลงาน อํานวยการ
ศิลปะ

3

8

12 มกราคม 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

9

17 มกราคม 2560

11 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะนําการแตงกายที่เหมาะสมแกประชาชน

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ทองสนามหลวง

3

10 17 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสาธิตการเขียนภาพ
ศิลปะไทยในโครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขา
ชางศิลปไทย)
ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะดานชางศิลปไทย
ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

12 28 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

4

13 30 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

14 18 พฤศจิกายน 2559

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสงเสริมศัยกภาพและ
ความกาวหนาทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน (การจัดทําผลงาน
ผศ. รศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

15 4-6 มกราคม 2560

สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป และโรงแรมเดอะ
รอยัล เจมส กอลฟ รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

3

2
6

3 วัน
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นายบดินทร สิงหเสนี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู หองประชุม 2 อาคาร
(สาขาชางศิลปไทย) ประจําป 2559 เพื่อปรึกษาหารือการจัดนิรรศการผลงาน อํานวยการ
ศิลปะ

3

8

12 มกราคม 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

9

17 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสาธิตการเขียนภาพ
ศิลปะไทยในโครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขา
ชางศิลปไทย)
ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะดานชางศิลปไทย
ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
โรงแรม เดอะ รอยัล
เจมส กอลฟ แอนด รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

3

10 17 มีนาคม 2560

3

2

11 5-6 กันยายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และชางศิลป

16

12 11 ตุลาคม 2559

โรงแรมเดอะทวิน ทาว
เวอร กรุงเทพฯ

8

13 3 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นในการกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารควบคุม จัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

14 13 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

185

นายบดินทร สิงหเสนี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

15 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

16 1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

17 11-13 กุมภาพันธ 2560

เดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศ

สหพันธรัฐมาเลเซีย

18 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

19 23-25 พฤษภาคม 2559

20 3-5 มิถุนายน 2559

สถานที่

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป
เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

จํานวน
ชั่วโมง
4

4

3 วัน
2

24

3 วัน

21 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

4

22 23-25 พฤษภาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 1
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.
(ศาลายา)
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

24

23 3-5 มิถุนายน 2559

3 วัน

24 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

25 26 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

26 28 มีนาคม 2560

เขารวมประชุมวิพากษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

หองประชุม 1 สบศ.วัง
หนา

4

27 21-23 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน (LMS : Course Ville)

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 4
อาคาร 5 คณะ
ศิลปศึกษา สบศ.วังหนา

24

28 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

186

นายบดินทร สิงหเสนี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

29 21 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

30 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

31 28-29 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และ หองประชุม ชั้น 5
ทัศนศิลป ตามโครงการยอยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

จํานวน
ชั่วโมง
3
8

16

187

นายจรัญ แซตั้ง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

8

25 พฤศจิกายน 2559

9

28 มีนาคม 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เขาเฝารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ พระบรมราชานุสรณ
เกลาเจาอยูหัว ในอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต พุทธศักราช 2559
สวนลุมพินี
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

3

2
4

6

188

นายประสิทธิ์ มุกดามณี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

8

6 ตุลาคม 2559

9

6 ตุลาคม 2559

3

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประเมินผลงานนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ประจําภาคเรียนที่ 1 ป คณะศิลปวิจิตร สบศ.
การศึกษา 2559
เปนอาจารยประเมินผลงานนักศึกษา รายวิชาโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปะวิจิตร
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
จังหวัดนครปฐม

2

10 ภาคเรียนที่ 2/2559 ทุก
วันพฤหัสบดี

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาเทคนิคในการสรางสรรคงานเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปวิจิตร จังหวัด
นครปฐม

0

11 21 มกราคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

12 ภาคเรียนที่ 1/2559
(ทุกวันพฤหัสบดี)

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาเทคนิคในการสรางสรรคงานเครื่องปนดินเผา
และรายวิชาเทคนิคในการสรางสรรคงานเครื่องเคลือบดินเผา

คณะศิลปวิจิตร

ภาคเรียน
ที่ 1

13 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

14 ภาคเรียนที่ 1/2559

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาเทคนิคในการสรางสรรคงานเครื่องปนดินเผา
และรายวิชาเทคนิคในการสรางสรรคงานเครื่องเคลือบดินเผา

คณะศิลปวิจิตร

ทุกวัน
พฤหัสบดี

8
8

189

นายสมศักดิ์ สังคะวัง

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู หองประชุม 2 อาคาร
(สาขาชางศิลปไทย) ประจําป 2559 เพื่อปรึกษาหารือการจัดนิรรศการผลงาน อํานวยการ
ศิลปะ

3

8

12 มกราคม 2560

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ

3

9

17 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสาธิตการเขียนภาพ
ศิลปะไทยในโครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขา
ชางศิลปไทย)
ประชุมที่ปรึกษาโครงการ ประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะดานชางศิลปไทย
ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

3

11 3 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

12 30 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

10 17 มีนาคม 2560

3

2
8

6
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

30 กันยายน 2559
4 ตุลาคม 2559

เดินทางไปตางประเทศ

เขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

5 วัน

8

25 พฤศจิกายน 2559

เขาเฝารับเสด็จฯ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ พระบรมราชานุสรณ
เกลาเจาอยูหัว ในอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต พุทธศักราช 2559
สวนลุมพินี

4

9

16 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

8

10 22 มีนาคม 2560

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท
ทองสนามหลวง

3

12

191

นางอัญชุลี อําไพศรี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

8

6 ตุลาคม 2559

9

21 ตุลาคม 2559

3

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
ประเมินผลงานนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ประจําภาคเรียนที่ 1 ป คณะศิลปวิจิตร สบศ.
การศึกษา 2559
เขารวมประชุมการจัดแผนลงทะเบียนออนไลน ภาคเรียนที่ 2/2559 ผานทาง วิทยาลัยชางศิลป
ระบบ Web Conference
เปนอาจารยประเมินผลงานนักศึกษา รายวิชาโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา
คณะศิลปะวิจิตร
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
จังหวัดนครปฐม

2

11 4 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมปรึกษาหารือการจัดสรรทุนเรียนดีและทุนศิลปะเดนระดับ
ปริญญาตรีผานระบบ Video Conference

หองฝายบริหาร
วิทยาลัยชางศิลป

3

12 ภาคเรียนที่ 2/2559 ทุก
วันศุกร
13 21-23 ธันวาคม 2559

เปนอาจารยพิเศษ สอนรายวิชาศิลปนิพนธ

คณะศิลปวิจิตร จังหวัด
นครปฐม
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 4
อาคาร 5 คณะ
ศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป และโรงแรมเดอะ
รอยัล เจมส กอลฟ รี
สอรท จังหวัดนครปฐม

0

10 6 ตุลาคม 2559

14 4-6 มกราคม 2560

เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใชงานระบบบริหาร
การศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสงเสริมศัยกภาพและ
ความกาวหนาทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายผูสอน (การจัดทําผลงาน
ผศ. รศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

8
3
8

24

3 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3 วัน

15 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

16 ภาคเรียนที่ 1/2559 (ทุก
วันอังคาร)
17 3-5 มิถุนายน 2559

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาพื้นฐานศิลปะ 1

คณะศิลปวิจิตร

18 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะนําการแตงกายที่เหมาะสมแกประชาชน

ทองสนามหลวง

6

19 31 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

20 14 มิถุนายน 2559

เขารวมการสรรหาสภาคณาจารยและบุคลากร

สบศ.ศาลายา

8

21 ภาคเรียนที่ 1/2559

เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชาพื้นฐานศิลปะ 1

คณะศิลปวิจิตร

22 30 สิงหาคม 2559

เขารวมถายภาพหมูพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558

บริเวณหลังอนุสาวรีย
สมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว โรงละคร
แหงชาติ

ทุกวัน
อังคาร
8

23 1 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โรงแรงรอยัลซิตี้ ปน
เกลา

ภาคเรียน
ที่ 1
เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา 3 วัน
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

8
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

2 กันยายน 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เขารวมโครงการอบรมสัมมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูใน โรงแรมไมดา ทวารวดี
ศตวรรษ ที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป
แกรนด จังหวัดนครปฐม

9

3 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

10 22-28 กุมภาพันธ 2560

เดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศ

ประเทศญี่ปุน

11 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

12 3-5 มิถุนายน 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขา โรงแรมชลจันทร พัทยา
ศิลปะรวมสมัย
รีสอรท จังหวัดชลบุรี

3 วัน

3

8

7 วัน
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การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

17 มีนาคม 2560

ประชุมขาราชการครูศิลปะทุกทาน

2

8

2 กันยายน 2559

หองประชุม 2 อาคาร
อํานวยการ
เขารวมโครงการอบรมสัมมนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูใน โรงแรมไมดา ทวารวดี
ศตวรรษ ที่ 21 จัดโดยวิทยาลัยนาฏศิลป
แกรนด จังหวัดนครปฐม

9

3 มกราคม 2560

เขารวมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

10 31 มีนาคม 2560

3

8
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นางรัชนี ซอเซวี

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

6-8 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล)
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

Asia Cha-am Hotel
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

3 วัน

8

26 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

9

28-29 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการใชระบบสาร หองปฏิบัติการ
บรรณอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร ชั้น 4
การเขียนหนังสือราชการ และการบริหารจัดการเอกสารของทางราชการ
อาคาร 5
คณะศิลปศึกษา สบศ.
วังหนา

16

10 14 มิถุนายน 2559

เขารวมการสรรหาสภาคณาจารยและบุคลากร

สบศ.ศาลายา

8

11 5 สิงหาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559
เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการและ
การบริหารจัดการหนังสือและเอกสารทางราชการ ดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

โรงละครวังหนา สบศ.
วังหนา
หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

8

12 17-18 สิงหาคม 2559

3

6

16
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สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

23 กันยายน 2559

นํานักเรียน นักศึกษา เขารวมพิธีมอบทุนการศึกษากระจกไทยอาซาฮี และ
ทุนการศึกษามูลนิธิอาซาฮีกลาสแหงประเทศไทย ประจําป 2559

บริษัท กระจกไทยอา
ซาฮี จํากัด (มหาชน)
ตําบลปากคลองบาง
ปลากด อําเภอพระ
สมุทรเจดีย

4

8

11 ตุลาคม 2559

โรงแรมเดอะทวิน ทาว
เวอร กรุงเทพฯ

8

9

4 ตุลาคม 2559

เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นในการกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารควบคุม จัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เขารวมสัมมนาอาจารยแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12

หองศักดิ์ ผาสุกนิรันต
อาคารหอประชุมพอขุน
รามคําแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

8

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

ศูนยจัดการความรูวิจัย
วช. อาคาร วช 1 ชั้น 1
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)

16

10 18 พฤศจิกายน 2559

11 23-24 กุมภาพันธ 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขารวมอบรมโครงการ Research Zone : Plase 120 หัวขอการออกแบบ
วิธีการดําเนินการวิจัย การกําหนดประชากรและวิธีการสุม การทบทวนเอกสาร
และการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย การสืบคนขอมูลและการเขียนเอกสาร

3

197

สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3 วัน

12 6-8 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล)
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

Asia Cha-am Hotel
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

13 30 พฤษภาคม 2559

เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
หนาอาคารรัฐสภา

4

14 30 พฤษภาคม 2559

เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว
หนาอาคารรัฐสภา

4

15 28-29 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการใชระบบสาร หองปฏิบัติการ
บรรณอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร ชั้น 4
การเขียนหนังสือราชการ และการบริหารจัดการเอกสารของทางราชการ
อาคาร 5
คณะศิลปศึกษา สบศ.
วังหนา

16

16 14 มิถุนายน 2559

เขารวมการสรรหาสภาคณาจารยและบุคลากร

สบศ.ศาลายา

8

17 11 กรกฏาคม 2559

เขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

หองประชุม Sapphire
อาคาร IMPACT
Forum ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี

8

18 8 สิงหาคม 2559

เขารวมการสรรหากรรมการสภาสถาบันจากคณาจารยประจํา ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน

หองประชุมสํานักงาน
อธิการบดี สบศ.ศาลายา

8

19 17-18 สิงหาคม 2559

เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการและ
การบริหารจัดการหนังสือและเอกสารทางราชการ ดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

16
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นางสาวสุนีย เขงเจริญ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

18 พฤศจิกายน 2559

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

8

5 พฤษภาคม 2559

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขาเฝารับเสด็จฯ พระราชพิธีฉัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช 2559

พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย

4

9

26 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

เขารวมการสรรหาสภาคณาจารยและบุคลากร

สบศ.ศาลายา

8

10 14 มิถุนายน 2559

3
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นางสาวสมศรี มวงเทศ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

27 กันยายน 2559

เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ หองประชุม ชั้น 7
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .....” สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน อาคารใหม
ของรัฐในสวนกลาง รุนที่ 16
กรมบัญชีกลาง

8

8

18 พฤศจิกายน 2559

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

9

29 พฤศจิกายน 2559-2
ธันวาคม 2559

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานทางดานการเงินและพัสดุ

มวกเหล็ก พาราไดส รี
สอรท อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

4 วัน

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559 ผานระบบ
VDO Conference
เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559 ผานระบบ
VDO Conference

หองฝายบริหาร อาคาร
อํานวยการ
หองฝายบริหาร อาคาร
อํานวยการ

3

10 25 พฤษภาคม 2559
11 25 พฤษภาคม 2559

3

3

12 21 กุมภาพันธ 2560

เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ หองประชุม ชั้น 7
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...” สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน อาคารใหม
ของรัฐในสวนกลาง รุนที่ 6
กรมบัญชีกลาง

8

13 26 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

6

ทองสนามหลวง

200

นางสาวสมศรี มวงเทศ

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

14 10-14 กรกฏาคม 2559

เดินทางไปตางประเทศ

ประเทศญี่ปุน

15 17-18 สิงหาคม 2559

เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการและ
การบริหารจัดการหนังสือและเอกสารทางราชการ ดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

จํานวน
ชั่วโมง
5 วัน
16

201

นางสาวภมร คงทน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

2-3 กันยายน 2559

เขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี

16

8

29 พฤศจิกายน 2559-2
ธันวาคม 2559

เขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานทางดานการเงินและพัสดุ

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
มวกเหล็ก พาราไดส รี
สอรท อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

9

25 พฤษภาคม 2559

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559 ผานระบบ
VDO Conference
เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559 ผานระบบ
VDO Conference

หองฝายบริหาร อาคาร
อํานวยการ
หองฝายบริหาร อาคาร
อํานวยการ

11 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

12 30 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมความพรอมในการ หองฝายบริหาร อาคาร
บริหารงบประมาณในสวนของงบบุคลากร ในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา อํานวยการ

13 10-14 กรกฏาคม 2559

เดินทางไปตางประเทศ

10 25 พฤษภาคม 2559

ประเทศญี่ปุน

3

4 วัน

3
3

6

3

5 วัน

202

นางสาวอังคณา เอมแบน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

27 กันยายน 2559

เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ หองประชุม ชั้น 7
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .....” สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน อาคารใหม
ของรัฐในสวนกลาง รุนที่ 16
กรมบัญชีกลาง

8

8

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

9

18 พฤศจิกายน 2559

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานทางดานการเงินและพัสดุ

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

10 29 พฤศจิกายน 2559-2
ธันวาคม 2559

3

มวกเหล็ก พาราไดส รี
สอรท อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

4 วัน

11 13 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

12 19 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

4

13 1 กุมภาพันธ 2560

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป วิทยาลัยชางศิลป

4

203

นางสาวอังคณา เอมแบน

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
3 วัน

14 6-8 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล)
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

Asia Cha-am Hotel
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี

15 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

16 19 พฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป
หองประชุม ชั้น 1
อาคารอนุสรณชางศิลป
40 ป

17 6 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชางศิลป

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

3

18 27 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

6

19 24 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

4

20 21 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ
หองประชุม 1 อาคาร
อํานวยการ

2

4

3

204

นางสาวนิภาพร แสงประทุม

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

3 พฤศจิกายน 2559

ประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

2

17 มกราคม 2560

ประชุมประจําเดือนมกราคม 2560

หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

3

16 พฤษภาคม 2559
20 มีนาคม 2560

อาคารหอสมุดและ
นิทรรศการ
หองประชุมอาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

4

4

ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมขาราชการประจําเดือนมีนาคม 2560

5

22 พฤศจิกายน 2559

รวมกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
เพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

หอประชุม อาคาร
อนุสรณชางศิลป 40 ป

3

6

29 ธันวาคม 2559

ประชุมขาราชการประจําเดือนธันวาคม 2559

หองประชุม อาคาร
หอสมุดและนิทรรศการ

3

7

2-3 กันยายน 2559

เขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี

16

8

21 ตุลาคม 2559

9

4 พฤศจิกายน 2559

เขารวมประชุมการจัดแผนลงทะเบียนออนไลน ภาคเรียนที่ 2/2559 ผานทาง
ระบบ Web Conference
เขารวมประชุมปรึกษาหารือการจัดสรรทุนเรียนดีและทุนศิลปะเดนระดับ
ปริญญาตรีผานระบบ Video Conference

หองประชุม 1 ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา
วิทยาลัยชางศิลป
หองฝายบริหาร
วิทยาลัยชางศิลป

3

พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท

8

10 18 พฤศจิกายน 2559

11 29 พฤศจิกายน 2559-2
ธันวาคม 2559

12 25 พฤษภาคม 2559
13 25 พฤษภาคม 2559

14 26 มีนาคม 2560

เขารวมพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
เขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานทางดานการเงินและพัสดุ

3

3

มวกเหล็ก พาราไดส รี
สอรท อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

4 วัน

เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559 ผานระบบ
VDO Conference
เขารวมประชุมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 5/2559 ผานระบบ
VDO Conference

หองฝายบริหาร อาคาร
อํานวยการ
หองฝายบริหาร อาคาร
อํานวยการ

3

ปฏิบัติหนาที่เปนจิตอาสาแจกอาหาร น้ําดื่มของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ทองสนามหลวง

3

6

205

นางสาวนิภาพร แสงประทุม

การพัฒนาตนเองและปฏิบัติหนาที่
ลําดับที่

วันเดือนป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จํานวน
ชั่วโมง
16

15 7-8 มีนาคม 2560

เขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได

หองประชุม 1 ชั้น 5
สบศ.ศาลายา

16 14 มิถุนายน 2559

เขารวมการสรรหาสภาคณาจารยและบุคลากร

สบศ.ศาลายา

17 30 มิถุนายน 2559

เขารวมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมความพรอมในการ หองฝายบริหาร อาคาร
บริหารงบประมาณในสวนของงบบุคลากร ในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา อํานวยการ

3

18 25 กรกฏาคม 2559

เขารวมประชุมพิจารณากรอกขอมูลแบบสํารวจใหหลักฐานเชิงประจักษ
Evidence-based Integrity & Transparency Assessment ตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency)
เขารวมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป
2559
เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการและ
การบริหารจัดการหนังสือและเอกสารทางราชการ ดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

4

วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด
หองประชุม ชั้น 5
สํานักงานอธิการบดี
สบศ.ศาลายา

2 วัน

19 15-16 สิงหาคม 2559
20 17-18 สิงหาคม 2559

8

16

ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ปการศึกษา 2552 - 2559
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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
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ตารางแสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ปการศึกษา 2559
ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ชั้น
ศ.ปวช.1

ชาย
144

หญิง
90

รวม
234

ศ.ปวช.2

76

64

140

67
48
335
11
19
4
34
369

37
33
224
9
11
3
23
247

104
81
559
20
30
7
57
616

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 40 คน ช = 31 ,
ญ=9
น.ร.ซ้ําชั้น 23 คน ช = 16 ,
ญ=7

616 (รวม น.ร. ซ้ําชั้น)

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ศ.ปวส. 1 - 2 แยกตามสาขาวิชาเอก
วิชาเอก

ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1
2
3
7
6
13
1
2
3
1
0
1
5
2
7
3
1
4
2
0
2
3
0
3
2
3
5
4
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
11
9
20 19 11 30

จิตรกรรม
ประติมากรรม
ภาพพิมพ
ศิลปะไทย
ออกแบบตกแตง
สถาปตยกรรมไทย
เครื่องเคลือบดินเผา
ชางสิปปหมู
รวม
หมายเหตุ
*ขอมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ชั้นปที่ 5 ซ้ํา
ชาย หญิง รวม
1
1
2
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
3
7
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รางวัลของครู อาจารย วิทยาลัยชางศิลป
ปการศึกษา 2559

216

การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 62
ประจําป พ.ศ. 2559

217

รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน
นายประดิษฐ ตัง้ ประสาทวงศ ผลงานชือ่ “คําสอนพระพุทธ หมายเลข ๑”

218

นายอดินนั ท ดามะอู
ผลงานชือ่ “แสงศาสนา”

219

นางเมตตา สุวรรณศร
ผลงานชือ่ “เสนใยแหงความรักจากแมสูลูกนอยออทิสติก”

220

รางวัลของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป
ปการศึกษา 2559

221

งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร ประจําป พ.ศ. 2559
หัวขอ "วิทยาศาสตรกาวไกลดวยสะเต็ม Science inspired by STEM"
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หองประชุมจุฬาภรณ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลชมเชย
นางสาวกมลวิภา ปนผองแผว นักเรียน ศ.ปวช.2/1

การแขงขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ณ โรงแรมเพชรรัตนการเดน จังหวัด รอยเอ็ด โดยมีวิทยาลัยนาฏศิลป รอยเอ็ด เปนเจาภาพจัดการแขงขัน

223

224

225
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นักเรียนตัวแทนจากวิทยาลัยชางศิลป ไดรับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวณัฐชา อํานวยทรัพย ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คะแนนสูงสุดอันดับ 1 จากการแขงขันคิดเลข
เร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. นางสาวกุลนิษฐ เลิศยุทธนาชัย ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
3. นายณัฐดนัย เล็กสาคร และ นางสาวสายจุฑา จุฑารัตน ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการประกวด
มารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. นางสาวณัฐชยา พูลจนะกิจ ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการประกวดนิทานคุณธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. นางสาวกชกร ชูธรรมสถิตย ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. นางสาวนิโลบิล คําเภาอินทร ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ (Story
Telling) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. นางสาวลักษมณลดา เกตุกูล ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการแขงขันรองเพลงภาษาอังกฤษ (Singing
Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. นางสาวชัญชนา นิ่มพญา ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการแขงขันอานทํานองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
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การประกวดวาดภาพ “บางแสน สรางศิลป” ครั้งที่1 ประจําป 2560
ในหัวขอ “สรางศิลปแผนดินพอ”
วันเสารที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560

228

รางวัลยอดเยีย่ ม
นายธนพล พรพรรณ ศ.ปวช 3ช/2

229

230

ประกาศผลรางวัลของนักเรียนวิทยาชางศิลป กับการประกวดวาดภาพ “บางแสน สรางศิลป”
ครั้งที่1 ประจําป 2560 ในหัวขอ “สรางศิลปแผนดินพอ”
รางวัลยอดเยี่ยม นายธนพล พรพรรณ
รางวัลชมเชย
1. นางสาวนภารัตน
2. นางสาวบุญฑริกา
3. นางสาวศิริลักษณ
4. นางสาวบัณฑิตา
5. นางสาวปณิดา
6. นางสาวอารียา
7. นางสาวสุชานรี
8. นางสาวรัตนกร
9. นางสาวบุศรินทร
10. นายสุทธิวัฒน
11. นายศุภชัย
12. นายสุเมธา
13. นายอัษฎายุธ

โพธิ์ถาวร
คณานันท
เงินทุง
รอดเกิด
หิรัญอุทก
ภูพันนา
บุญสม
เรืองชัย
เฉลยกลิ่น
ยิม้ แฉง
ปานกลิ่นพุฒ
ดงขุนทด
กลอมเกล็ด

ศ.ปวช.3ช/2

ศ.ปวช. 1/2
ศ.ปวช. 1/2
ศ.ปวช. 1/2
ศ.ปวช. 1/2
ศ.ปวช. 1/2
ศ.ปวช. 2/1
ศ.ปวช. 2/1
ศ.ปวช. 2/2
ศ.ปวช. 2/2
ศ.ปวช. 3/1
ศ.ปวช. 3/2
ศ.ปวช. 3/2
ศ.ปวช. 3ช/1
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รายชื่อทุนการศึกษาที่มอบให
นักเรียน – นักศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป ประจําปการศึกษา
2559
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รายชื่อทุนการศึกษาที่มอบใหนักเรียน – นักศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป ปการศึกษา 2559
1. มูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน
นักศึกษาผูพิการและผูดอยโอกาส)

85,000
51,500

บาท
บาท

3. สมาคมผูปกครองและครูวิทยาลัยชางศิลป

50,000

บาท

4. สมาคมศิษยเกาศิลปศึกษา-ชางศิลป

35,000

บาท

5. ชมรมครูอาวุโสศิลปศึกษา-ชางศิลป

30,000

บาท

6. ศูนยผลิตภัณฑวิทยาลัยชางศิลป

2,500

บาท

7. มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน

8,000

บาท

8. บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน)

16,000

บาท

9. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

4,000

บาท

10. อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร (อาจารยกัลยา เพิ่มลาภ)

5,000

บาท

11. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ฝายกิจการนักศึกษา

4,500

บาท

12. คณบดีคณะศิลปวิจิตร (อาจารยเดน หวานจริง)

4,000

บาท

13. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ

10,000

บาท

14. พลตรีหญิงอัญชลี ลิขิตวงศ

3,000

บาท

15. อาจารยสาคร โสภา

6,000

บาท

16. อาจารยสุวัฒนา พรหมศิริ

6,000

บาท

17. อาจารยเรืองบุญญ ธรรมสรศักดิ์

2,000

บาท

18. อาจารยคมสันต คืนดี

20,000

บาท

19. อาจารยศุภากาญจน รัตนะ

17,900

บาท

20. อาจารยอรนิต วาศภูติ ดะหลัน

6,000

บาท

(ผูชวยศาสตราจารย เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร)
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21. อาจารยขจิตร สังขผาด

2,000

บาท

22. อาจารยกิติมา จิรวิริยวงศ

5,000

บาท

23. อาจารยอมรพรรณ สิริไวทยางกูร

4,000

บาท

24. คุณเฉลิมพล ภาชีทรัพย

4,000

บาท

25. คุณลําพู กันเสนาะ

50,000

บาท

26. คุณวรรณา ลิมปนสุทธิพงศ

10,000

บาท

27. คุณเบญญาภา คชเสนีย

10,000

บาท

28. คุณจิตรานันท อานันทธารินทร

6,000

บาท

29. คุณคณิต-คุณวนิดา กิตติโกวิท

10,000

บาท

30. คุณกนกวรรณ ศิรไิ พบูลย

20,000

บาท

31. คุณธนญา ญานารานนทน

2,000

บาท

รวมจํานวนเงิน 489,400 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน)

สรุปการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม
ประจําปการศึกษา 2559

สรุปการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม ประจําปการศึกษา 2559
ลําดับ
ที่
1

คําสั่งที่

โครงการ / กิจกรรม

62/2559

2
3
4
5

11/2559
8/2559
65/2559
40/2559

6

20/2559

7

99/2559

8

119/2559

9

116/2559

10

98/2559

11

89/2558

12

84/2559

13

82/2559

14

77/2559

15

113/2559

16

108/2559

17

106/2559

ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ศ.ปวช ปที่1 และนักศึกษาระดับ ศ.
ปวส.ปที่ 1 ปการศึกษา 2559
โครงการเขียนภาพนอกสถานที่ของนักเรียนชั้นปที่ 2
วิทยาลัยชางศิลปจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ
วิทยาลัยชางศิลปจัดพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2559
วิทยาลัยชางศิลปจัดสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร
ศิลปกรรมวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง ประจําปการศึกษา 2559
วิทยาลัยชางศิลป จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนศิลปศึกษา-ชาง
ศิลป ครบรอบ 64 ป ประจําป 2559
วิทยาลัยชางศิลป จัดโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ศิลปกรรม กิจกรรมที่ 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผูเรียนดานเครื่องเคลือบดินเผา (รากุ)
วิทยาลัยชางศิลปจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2560 เพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยชางศิลป
วิทยาลัยชางศิลปะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานศิลปกรรม 4 สถาบัน
วิทยาลัยจัดโครงการถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 64
พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559
วิทยาลัยชางศิลปแตงตั้งคณะกรรมการออกแบบและเขียน
ภาพประกอบฉากประกอบเวทีการแสดงในงานสโมสร
สันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
นาท ณ สนามหนาตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล
โครงการความรักสามัคคี มีวินัยและปฏิบัติตามคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา”
การดําเนินงานเขียนภาพนอกสถานที่ โครงการฝกอบรมศิลปะ
สําหรับบุคคลภายนอก ครั้งที่ 37 ประจําปพุทธศักราช 2559
โครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม งานชางสิปปหมู
(สาขาชางศิลปไทย) วิทยาลัยชางศิลปะ ประจําป 2559
วิทยาลัยชางศิลปะดําเนินงาน “งานมุฑิตาจิต” แดผู
เกษียณอายุราชการ ป 2559
กิจกรรมพิเศษฝกปฏิบัติงานดานงานปนสําหรับเยาวชนเขต
หนองจอก จํานวน 90 คน
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตานภัยยาเสพติดและโรค
เอดส กิจกรรมประกวดรองเพลงวิทยาลัยชางศิลป ครั้งที่ 8
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กําหนดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติ
13 พฤษภาคม 2559
8-12 กุมภาพันธ 2559
9 มกราคม 2559
9 มิถุนายน 2559
12-13 มีนาคม 2559
4 มีนาคม 2559
8 สิงหาคม 2559
25-27 กันยายน 2559
16-21 กันยายน 2559
28 กรกฎาคม 2559
13 สิงหาคม 2559

14 กรกฎาคม 2559
8-10 กรกฎาคม 2559

26 กันยายน 2559
20 สิงหาคม 2559
11 สิงหาคม 2559
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ลําดับ
ที่
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

คําสั่งที่

โครงการ / กิจกรรม

109/2559 โครงการประกวดศิลปกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี
101/2559 กิจกรรมวันแมแหงชาติ
145/2559 โครงการสรางสรรคงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติฯเพื่อนอม
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและนอมถวายความอาลัยตอการ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช หัวขอ “แรงบันดาลใจจากหลักการทรงงานและพระ
อัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9”
148/2559 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตายภัยยาเสพติด โรค
เอดส
/2560 โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ English Camp
สําหรับนักเรียนระดับ ศ.ปวส.ปที่ 1-2 และระดับปริญญาตรีทั้ง
2 สาขาวิชา
2/2560 โครงการเขียนภาพทิวทัศนนอกสถานศึกษาของนักศึกษา ศ.
ปวส.ชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 2
4/2560 โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนระดับ
ศ.ปวช.ชั้นปที่ 3
7/2560 โครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู
(สาขาชางศิลปไทย)
10/2560 โครงการจัดนํานักเรียนฝกเขียนภาพทิวทัศนนอกสถานศึกษา
ของนักเรียน ปวช.ปที่ 2
11/2560 โครงการจัดนํานักเรียนฝกเขียนภาพทิวทัศนทางทะเลของ
นักเรียน ปวช.ชั้นปที่ 3
17/2559 โครงการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะและฝกเขียนภาพ
โบราณสถาน (Landscape) ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป1 และ ป2
19/2560 โครงการประกวดภาพเขียนพระบรมสาทิสลักษณรัชกาลที่ 9
37/2560 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ เขาศึกษาดูงานดาน
ศิลปกรรมของวิทยาลัย
150/2559 โครงการพัฒนาทักษะดานชางศิลปไทย
153/2559 โครงการแนะแนวทางการศึกษาตอ ปการศึกษา 2559
159/2559 กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2560
160/2559 โครงการบริการวิชาการอบรมศิลปะ ประติมากรรม ภาพพิมพ
และออกแบบผลิตภัณฑเครื่องหนัง เพื่อสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กําหนดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติ
18 สิงหาคม 2559
11 สิงหาคม 2559
15 พฤศจิกายน –
29 ธันวาคม 2559

9 ธันวาคม 2559
30 สิงหาคม 2559
15-20 มกราคม 2560
16-17 มกราคม 2560
4-5 กุมภาพันธ 2560
30 มกราคม –
3 กุมภาพันธ 2560
6-10 กุมภาพันธ 2560
12-16 กุมภาพันธ
2560
3 กุมภาพันธ 2560
24 กุมภาพันธ 2560
23-25 มกราคม 2560
15 ธันวาคม 2559
9 มกราคม 2560

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
โครงการ กิจกรรม
ปการศึกษา 2559

238

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ศ.ปวช.ปที่ 1 และนักศึกษา ระดับ ศ.ปวส.ปที่ 1
ประจําปการศึกษา 2559
13 พฤษภาคม 2559

239

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลปนานาชาติ สาขาศิลปะรวมสมัย
3 - 5 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมนวลจันท พัทยา รีสอรท

240

พิธีไหวครูและครอบครูศิลปะ ประจําปการศึกษา 2559
9 มิถุนายน 2559

241

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจําป 2559 ณ วัดปลูกศรัทธา
14 กรกฎาคม 2559

242

วิทยาลัยชางศิลปรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
14 กรกฎาคม 2559

243

วิทยาลัยชางศิลป จัดการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
15 กรกฎาคม 2559

244

เขารวมฟงบรรยาย แนวทางการนําผลงานศิลปกรรมเขารวมประกวดเพื่อชิงรางวัล
โครงการประกวดศิลปกรรม อมตะ อารต อวอรด 7
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

245

ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

246

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (กิจกรรมวันแม)
11 สิงหาคม 2559

247

กิจกรรมประกวดวาดภาพหัวขอ“วิทยาศาสตรกับ ASEAN” ณ บานสามครู
จัดโดยวิทยาลัยชางศิลป
18 สิงหาคม 2559

248

โครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมพิเศษ นําชมวิทยาลัยชางศิลป
20 สิงหาคม 2559

249

นิทรรศการศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยชางศิลป ประจําป 2559
ณ ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร ชั้น 4
10 - 26 สิงหาคม 2559

250

กิจกรรม English Camp ระดับ ศ.ปวช 3 วิทยาลัยชางศิลป
27 - 29 สิงหาคม 2559

251

กิจกรรม English Camp ระดับ ศ.ปวส. และ ปริญญาตรี วิทยาลัยชางศิลป
30 สิงหาคม 2559

252

โครงการ workshop ของ นักเรียนนักศึกษา คณาจารย จากวิทยาลัยชางศิลป ทั้งสามแหง
และคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ณ วิทยาลัยชางศิลป
วันที่ 17 - 21 กันยายน 2559

253

วิทยาลัยชางศิลปจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2560 เพื่อพัฒนาวิทยาลัยชางศิลป
25–27 กันยายน 2559

254

วิทยาลัยชางศิลป จัดกิจกรรม “รวมพลังแหงความภักดี”
ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เบื้อหนาพระบรมฉายาลักษณ
และรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
22 พฤศจิกายน 2559

255

การบรรยาย การเรียนรูสูการปฏิบัติวิชาชีพ "ออกแบบตกแตงภายใน" ณ หอประชุมอาคารอนุสรณ 40 ป
วิทยาลัยชางศิลป วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

256

วิทยาลัยชางศิลปจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติฯ เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“แรงบันดาลใจจากหลักการทรงงานและพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชการที่ 9”
9 ธันวาคม 2559

257

วิทยาลัยชางศิลปดําเนินการออกแบบและเขียนภาพฉากประกอบเวทีการแสดงในงานสโมสรสันนิบาต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ออกแบบโดยอาจารยบญ
ุ นาย ซาเฮียง ภาพที่ 1 เขียนโดยอาจารยบญ
ุ นาย ซาเฮียง
ภาพที่ 2 เขียนโดยอาจารยบัวขาว สังคะวัง ถายภาพโดยอาจารยนิมิตร รอดรับบุญ

258

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
จัดโดยวิทยาลัยชางศิลป ณ บานสามครู ตลาดริมน้ําหัวตะเข
14 มกราคม 2560

259

เทศกาลศิลปะและศิลปนกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ Bangkok Artisan 2017
4-26 กุมภาพันธ 2560

นายรณกฤต จั่นอาจ ปวช.3/3

นายนนทนริฐ ธนพิริยศรีกุล ปวช.3/3

260

การจัดแสดงผลการเรียน ออกแบบตกแตงรานคา ครั้งที่ 1 ของวิชาออกแบบตกแตง ปวช.3
23-25 มกราคม 2560

261

การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมไทยเทคนิครองพื้นแบบประเพณี
ณ อาคารเรียนพลศึกษา (หอประชุมเล็ก) วิทยาลัยชางศิลป
23-25 มกราคม 2560

262

โครงการฝกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอกครั้งที่ 37 พ.ศ. 2559

263

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู สาขาชางศิลปไทย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
รวมกับ วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
4-5 กุมภาพันธ 2560

264

คณะทํางาน
อํานวยการผลิต
ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายบริหาร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายกิจการนักศึกษา
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายศิลปวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายวิชาการ
จัดทํารูปเลม
นางสาวไพรินทร ชมมะลิ
นายเสกสรรค ขวัญศรี
นางชลาลัย ชูอําไพ
นางนันทนลิน นิ่มเกตุ
ขอขอบคุณ
นายนิมิตร รอดรับบุญ
นายบดินทร สิงหเสนี
นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร
สิบเอกธนาวุฒิ สุขสําราญ
นางสาวสิริกร บุตรสาลี
นางสาวภัคจิรา มาลัย

การเงิน
นางอารยา กองสุวรรณ
นางสาวภมร คงทน
นางสาวนิภาพร แสงประทุม

cfa.bpi.ac.th

