บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน

1. ความเปนมาและสภาพปจจุบัน
วิทยาลัยชางศิลป
2. สถานที่ตงั้
60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยชางศิลป มีชื่อเดิมวา “โรงเรียนศิลปศึกษา“ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495 มี
ฐานะเปนโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2495 เปดการเรียนการสอนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยใชสถานที่
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2496 ขยายการสอนเปน 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม แผนกชาง
สิบหมู และแผนกโบราณคดี แตละแผนกมีกําหนดเวลาเรียน 3 ป
พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปลี่ยนหลักเกณฑการรับนักศึกษาใหม คือ รับนักเรียน
โรงเรียนศิลปศึกษาที่สอบไลไดชั้นปที่ 2 เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แตตองผานการสอบคัดเลือก
พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
1. ไดกําหนดฐานะของโรงเรียนเปน ประเภทอุดมศึกษา เรียกชื่อวา “โรงเรียน
ศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร”
2. ยุบเลิกแผนกชางสิบหมู คงเหลือไวเพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหมวา แผนก
เตรียมศิลปะ และ แผนกเตรียมโบราณคดี สําหรับการศึกษาใน 2 ปแรก
3. เปลี่ยนสังกัดจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
พ.ศ. 2504 มีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในกรมศิลปากรใหม มีการตั้ง “กอง
ศิลปศึกษา” ขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษา จึงมาสังกัดกองศิลปศึกษา มีงบประมาณ ตําแหนง ครู
อาจารย เจาหนาที่ เปนของตนเอง และไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ โรงเรียนชางศิลป ”
พ.ศ. 2517 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนชางศิลปเปน“วิทยาลัยชางศิลป” และ
เริ่ม ขยายกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนไปที่เ ขตลาดกระบั ง กรุง เทพมหานคร โดยเริ่ ม พั ฒ นาและ
ก อ สร า งอาคารเรี ย นในที่ ดิ น ของหลวงพรตพิ ท ยพยั ต (เจ า คุ ณ ทหาร)ที่ เ ขตลาดกระบั ง บนเนื้ อ ที่
ประมาณ 63 ไร และไดเริ่มใชเปนสถานศึกษาของวิทยาลัยตั้งแต พ.ศ. 2521 เปนตนมา
พ.ศ. 2524 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง โดยยกเลิกการเรียนวิชา
การศึกษา
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พ.ศ. 2527 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยยกเลิกการเรียน
วิชาการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นสูง โดยเรียกวา “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539”
(ศ.ปวช.) และ “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวส.)
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชางศิลปไดมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องการแบงสวนราชการ หนวยงาน และสถานศึกษาของกรม
ศิลปากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539 เปน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 วิทยาลัยชางศิลป ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
พ.ศ. 2550 วิทยาลัยชางศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 32 ก วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค
2.1 ปรัชญา
“ สาธุโข สิปฺปกํ นาม อป ยาทิสกีทิสํ ”
ขึ้นชื่อวาศิลปะแมเชนใด เชนหนึ่ง ก็ยงั ประโยชนใหสาํ เร็จได
2.2 วิสัยทัศน
วิทยาลัยชางศิลปเปนสถาบันจัดการศึกษา ดานศิลปกรรม เปนแหลงเรียนรูท ่มี ี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2.3 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาดานศิลปกรรม ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้ สูงที่มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ที่เปนองคความรูดานศิลปกรรมอยางมีคุณคา
แกสังคม
3. เปนแหลงเรียนรูเพื่อบริการวิชาการดานศิลปกรรม
4. อนุรักษ สืบสาน พัฒนา และเผยแพรดานศิลปกรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
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แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของวิทยาลัยชางศิลป จึงกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา ดานศิลปกรรมใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ระดับชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม สนับสนุน การสรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม องคความรู
ดานศิลปกรรม เปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการดานศิลปกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุนในการอนุรักษ พัฒนา สืบสานและเผยแพรดานศิลปกรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
2.5 เปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรูความสามารถมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่กําหนด
2. งานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมดานศิลปกรรม มีคุณคาเปนที่ยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ
3. เปนแหลงเรียนรู และใหบริการทางวิชาการดานศิลปกรรม
นโยบาย
1. พัฒนาการจัดการศึกษาดานศิลปกรรม ใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ระดับชาติ
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาตามเกณฑคุณลักษณะอันพึงประสงค
3. สงเสริม สนับสนุนการสรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม องคความรูดาน
ศิลปกรรม เปนทีย่ อมรับระดับชาติ และนานาชาติ
4. พัฒนาแหลงเรียนรู และสงเสริมการใหบริการวิชาการดานศิลปกรรมแกสังคม
5. พัฒนาสภาพแวดลอม เพื่อเปนอุทยานการเรียนรูดา นศิลปะ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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มาตรฐานการประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสรางองคความรูข องอาจารยและนักศึกษา
มาตรฐานที่ 5 การบริการทางวิชาการที่ตอบสนองตอชุมชนและสังคม
มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 7 การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
3. โครงสรางสวนราชการและการบริหาร
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โครงสรางการบริหารวิทยาลัยชางศิลป
ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา

รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม

งานธุรการ

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

งานอนุรักษสรางสรรคและวิจัยศิลปกรรม

งานการเงินและบัญชี

งานบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานบริการศิลปวัฒนธรรม

งานบุคลากร

งานทะเบียนและวัดผล

งานแนะแนวและบริการอาชีพ

งานวิเทศสัมพันธ

งานพัสดุ

งานหองสมุด

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานผลิตภัณฑศิลปกรรม

งานอาคารสถานที่

งานโสตทัศนูปกรณ

งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานเผยแพรและนิทรรศการศิลปกรรม

งานยานพาหนะ

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานองคการและสโมสรนักศึกษา

งานหอศิลป

งานรักษาความปลอดภัย

งานสารสนเทศ

งานสวัสดิการ

งานฝกประสบการณวิชาชีพ

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และโรคเอดส

งานเอกสารการพิมพ
งานแผนและงบประมาณ
งานกิจกรรมสหการ/สหกรณ
งานประชาสัมพันธ
งานติดตามและประเมินผล

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ภาควิชาศิลปะไทย

ภาควิชาศิลปะรวมสมัย

4. จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทและคุณวุฒิ
เพศ
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
ผูบริหารสถานศึกษา
4
1
5
ขาราชการครู
45
40
85
บุคลากรทางการศึกษา
1
3
3
พนักงานราชการ
4
3
7
ลูกจางประจํา
11
3
15
ลูกจางชั่วคราว
2
2
รวม
65
52
117

ระดับการศึกษา ระดับปริญญา
อนุ.ป ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
2
3
5
2
38
45
85
2
1
3
2
5
7
15
15
2
2
21
47
49
117

5. งบประมาณ
งบประมาณ

รายรับ

รายจาย

คงเหลือ

1. งบประมาณแผนดิน
 งบบุคลากร

31,073,500

31,073,500

0

 งบดําเนินงาน

558,620

558,620

0

 งบลงทุน

16,096,000

11,765,975

4,330,025

 งบเงินอุดหนุน

8,547,240

8,546,056.62

1,183.38

68,000
2,978,733.46

68,000
2,186,127,24

0

 งบรายจายอืน่
2. งบประมาณที่ไดรับสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก
3. งบประมาณผลประโยชน
4. เงินรายได

6. ขอมูลอาคารและพื้นที่ใชสอย
ชื่อหองเรียน /
ชื่ออาคาร
หองปฏิบัติการ
อาคารเรียนรวม
หองเรียนสามัญ
หองวิทยาศาสตร
หองกายวิภาค
อาคารจิตรกรรม
หองจิตรกรรม

ประเภทหอง
หองเรียน ปฏิบัติการ
 (13)
 (2)
 (2)
 (8)
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ขนาดหองและความจุ
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
6

ชื่ออาคาร
อาคารพืน้ ฐานศิลปะ
อาคารหอสมุด
อาคารเครื่องเคลือบฯ
อาคารภาพพิมพ
อาคารประติมากรรม
อาคารอนุสรณชางศิลป
อาคารสิปปหมู
อาคารหอประชุมเล็ก

ประเภทหอง
ชื่อหองเรียน /
หองปฏิบัติการ หองเรียน ปฏิบัติการ
หองวาดเสน
 (6)
หององคประกอบศิลป
 (4)
หองคอมพิวเตอร
 (2)
หองซาวดแล็ป
 (2)
หองเครื่องเคลือบฯ
 (4)
หองภาพพิมพ
 (3)
หองประติมากรรม
 (5)
หองออกแบบตกแตง
 (4)
หองสถาปตยกรรมไทย
 (3)
หองสิปปหมู
 (9)
หองพละศึกษา
 (1)

ขนาดหองและความจุ
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
22 ม. x 14 ม. /80 – 100 คน

7. ขอมูลนักศึกษา
ระดับ / สาขา

เพศ

รวม

ชาย
396
90
26

หญิง
309
48
10

 สาขาประติมากรรม

4

-

4

 สาขาภาพพิมพ

10

7

17

 สาขาศิลปะไทย

10

2

12

 สาขาออกแบบตกแตง

28

19

47

 สาขาสถาปตยกรรมไทย

6

3

9

 สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

1

2

3

 สาขาสิปปหมู
รวม

5
90

5
48

10
138

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
 สาขาจิตรกรรม
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8. ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
8.1 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยชางศิลปจัดการศึกษาวิชาชีพศิลปะ จึงใชมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอา
ชีว-ศึกษา รวมกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิชาชีพศิลปะ ซึ่งสามารถกําหนดมาตรฐานได
รวม 7 มาตรฐาน ดังนี้
1.1 มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพภายใน
1.2 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
1.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา
1.4 มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและ
นักศึกษา
1.5 มาตรฐานที่ 5 การบริการทางวิชาการที่ตอบสนองตอชุมชนและสังคม
1.6 มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ
1.7 มาตรฐานที่ 7 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8.2 การดําเนินการ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใชแนวคิดของหลักการบริหารทีเ่ ปน
กระบวนการครบวงจร ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1. การรวมกันวางแผน (Planing = P)
2. ดําเนินงานตามแผน (Doing = D)
3. ตรวจสอบประเมินผล (Cheeking = C)
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน (Action = A)
การปฏิบัติทั้ง 4 ขั้นตอน ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
1. การเตรียมการ เปนการปฏิบัติลําดับแรกคือสถานศึกษาเตรียมความพรอม
ของบุคลากร เชนเดียวกับการบริหารจัดการศึกษาในแตละปการศึกษาดวยการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สรางความตระหนักใหบุคลากรรับรูและใหความสําคัญกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยรวมกัน ขณะเดียวกันไดจัดทําเอกสารประชาสัมพันธให
บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบดําเนินการตามกลไกของระบบ
ประกันคุณภาพ
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2. การดําเนินการ ประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ ดังนี้
2.1 วางแผนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เรียงลําดับมาตรฐานตามความสําคัญ กําหนดแนวทางการดําเนินการ ระยะเวลา และ
งบประมาณ
2.2 ดําเนินการตามแผน สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพรอมกํากับ
ติดตามใหการนิเทศ
2.3 ตรวจสอบประเมินผล
2.4 นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
8.3 การรายงาน
ขั้นตอนสุดทายคือจัดทํารายงานประเมินตนเอง ซึง่ จัดทําจากการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ผลการประเมิน วิเคราะหตามมาตรฐานและเขียนรายงาน
กระบวนการทัง้ 3 สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้
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แผนภูมิการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชางศิลป
การเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร
- สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรู ทักษะ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบ

การดําเนินการ

การรายงาน

1. การวางแผนการปฏิบัติงาน (P)
- กําหนดเปาหมายหรือ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
- จัดลําดับความสําคัญเปาหมาย
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กําหนดระยะเวลา
- กําหนดงบประมาณ
- กําหนดผูรับผิดชอบ

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป
- รวบรวมผลการดําเนินงาน
และผลการประเมิน
- วิเคราะหตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

2. ดําเนินงานตามแผน (D)
- สงเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวก/
สนับสนุนทรัพยากร
- กํากับ ติดตาม
- ใหการนิเทศ
3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
- เก็บขอมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน (A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะตอไป
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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9. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายสําคัญในปจจุบนั
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552
1. ควรจัดใหมกี ารเผย
แพรจุดเดนที่เปน
Good Practice ของ
วิทยาลัย เพื่อเปน
แหลงเรียนรูของ
สถานศึกษาอืน่ และ
บุคคลภายนอก

การปรับปรุงในป 2553
จากผลการประเมินป 2552
1.1 มีการจัดงานศิลปของ
นักเรียน นักศึกษา ประจําป
การศึกษาทุกปการศึกษา
1.2 มีการจัดฝกอบรมศิลปะ
แกบุคคลภายนอก และจัด
งานแสดงศิลปะที่เกิดการ
สรางสรรคผลงานของ
บุคคลภายนอกดวยเชนกัน
1.3 มีการดําเนินการเพื่อให
วิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู
ดานศิลปะแกบุคคล
ภายนอกหลายโครงการ
เชนโครงการอบรมครู
เครือขายการสอนศิลป
ระดับพื้นฐานฯลฯ เปนตน
2. ควรนําระบบ
2.1 ผูสอนของสถานศึกษา
ประกันคุณภาพไป
เผยแพรระบบประกัน
พัฒนาการจัดกิจกรรม คุณภาพ โดยบูรณาการ
นักศึกษา เพื่อใหเกิด เขากับกิจกรรมการเรียน
การพัฒนาอยางตอ การสอน
เนื่อง
2.2 ผูเรียนสามารถนําระบบ
ประกันคุณภาพจัดกิจกรรม
สวนรวมของสถานศึกษาได
โดย ป พ.ศ. 2553 ผูเรียน
สามารถจัดกีฬาสีไดดวย
มีคณะกรรมการนักเรียน
นักศึกษาเปนผูดําเนินงาน
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ในปจจุบัน
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วิสัยทัศนและพันธกิจของ
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การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพสูการดําเนินงาน
ดวยตนเอง ของนักเรียน
นักศึกษา

11

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 2

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552

การปรับปรุงในป 2553
จากผลการประเมินป 2552
โดยมีครู อาจารยของสถาน
ศึกษาเปนที่ปรึกษา
1. การสรางแรงจูงใจ 1.1 ฝายกิจการนักศึกษา
ใหนักศึกษาเขาศึกษา จัดทําโครงการศิลปสัญจร
ตอ
เพื่อแนะแนวใหมีผูสนใจ
เขาศึกษาในวิทยาลัยชางศิลป
1.2 จัดโครงการพิเศษให
โควตาแกนักเรียน นักศึกษา
ผูสนใจที่มีศิลปะนิสัยและมี
ผลการเรียนรวมตามเกณฑ
ที่กําหนดใหเขาศึกษาตอที่
วิทยาลัยชางศิลป โดยไม
ตองผานการสอบคัดเลือก
1.3 โครงการเปดอบรม
คายศิลปเพื่อแนะแนวการ
ศึกษาตอทีว่ ิทยาลัยชางศิลป
2. ศึกษา วิเคราะห 2.1 มีการดําเนินการศึกษา
วิจัยจากสาเหตุที่
ดวยการจัดตั้งคณะทํางาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง
เรียนต่ําเพื่อการ
การศึกษาปญหาที่ทาํ ให
ปรับปรุงแกไข
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. และระดับปวส.
ปการศึกษา 2552 ของ
วิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนด
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ในปจจุบัน

มีผูเขาศึกษาตอตาม
เปาหมายที่กาํ หนดของ
สถานศึกษา

ดําเนินการแกไขสาเหตุที่
ทําใหผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนต่ํา เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552
1. สถานศึกษามี
การดําเนินงานพัฒนา
หลักสูตร ที่เนนการ
ปฏิบัติจริง 2 ระดับ
จํานวน 9 หลักสูตร
2. มีการประเมิน
ไมครบทุกระดับ

การปรับปรุงในป 2553
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2552
ในปจจุบัน
- สถานศึกษาดําเนินการ
สถานศึกษามีระบบและ
พัฒนาหลักสูตรทัง้ 2 ระดับ
กลไกพัฒนาหลักสูตร
จํานวน 9 หลักสูตร
ที่เนนศักยภาพของผูเรียน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. สถานศึกษามี
อัตราสวนอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒทิ าง
วิชาชีพตอนักศึกษา
อยูในเกณฑทสี่ ูงกวา
เปาหมาย
4. สถานศึกษามีการ
เชิญวิทยากรมา
บรรยายใหความรูทาง
วิชาการแกนกั เรียน
นักศึกษา แตการ
ดําเนินการยัง
ต่ํากวาเปาหมาย
5. สถานศึกษาดําเนิน
การออกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ

- สถานศึกษามีอัตราสวน
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพตอนักศึกษา
อยูในเกณฑทสี่ ูงกวา
เปาหมาย

- นําเกณฑการดําเนินงาน
ของตัวบงชีท้ ี่ไมมีการ
ประเมินมาพัฒนาเขาสู
การประเมินเพิ่มขึ้น

- สถานศึกษาเนน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และ
พัฒนาปรับปรุงโดย
กําหนดทิศทางการ
พัฒนาอยางชัดเจน
- สถานศึกษามีอัตรา
สวนอาจารยประจําทีม่ ี
คุณวุฒิทางวิชาชีพตอ
นักศึกษาอยูในเกณฑที่สงู
กวาเปาหมาย

- สถานศึกษาเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให
ความรูทงั้ ทางดานวิชาการ
และศิลปะอยางหลากหลาย
แตการดําเนินการยังต่าํ กวา
เปาหมาย

- สถานศึกษาเชิญ
วิทยากรจากภายนอก
มาบรรยายใหความรู
ทั้งดานวิชาการและ
ศิลปะอยางหลากหลาย

- สถานศึกษาดําเนินการ
ออกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอ

- นําขอมูลจากการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษา
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552
นักเรียน นักศึกษา
ตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยในทุก
สาขาวิชา

การปรับปรุงในป 2553
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2552
ในปจจุบัน
คุณภาพการสอนของอาจารย
ตอคุณภาพการสอน
ในทุกสาขาวิชา
ของอาจารยในทุกสาขา
วิชามาวางแผนพัฒนา
คุณภาพการสอนของ
อาจารยในทุกสาขาวิชา
6. สถานศึกษาใหงบ - สถานศึกษาใหงบประมาณ
- สถานศึกษาตั้งงบ
ประมาณสําหรับวัสดุ สําหรับวัสดุฝก อยางเพียงพอ
ประมาณสําหรับวัสดุ
ฝกอยางเพียงพอ
ในแตละสาขาวิชา
ฝกอยางเพียงพอ
และสูงกวาเปาหมาย
7. สถานศึกษายังไมมี - สถานศึกษายังไมมีศูนย
- กําหนดแผนการ
ศูนยวทิ ยบริการที่มี วิทยบริการทีม่ เี กณฑการ
พัฒนาหองสมุดให
เกณฑการดําเนินงาน ดําเนินงานครบทุกขอ แต
เปนศูนยการศึกษา
ครบทุกขอ แตสถาน สถานศึกษามีหองสมุดที่มี
คนควาอยางหลากหลาย
ศึกษามีหองสมุดที่มี เอกสารใหนกั ศึกษาไดศึกษา
ทั้งดานวิชาการและ
เอกสารใหนกั ศึกษาได คนควาอยางหลากหลาย
ศิลปะสถานศึกษามี
ศึกษาคนควาอยาง ทั้งดานวิชาการและศิลปะ
หองคอมพิวเตอรที่
หลากหลายทัง้ ดาน สถานศึกษามีหองคอม สามารถใช Internet
วิชาการและศิลปะ
พิวเตอรที่สามารถใช Internet เพื่อการสืบคน อยาง
สถานศึกษามีหอง
เพื่อการสืบคน แตการดําเนิน
สมบูรณ
คอมพิวเตอรทสี่ ามารถ งานยังไมครบถวนสมบูรณ
ใช Internet เพือ่ การ
สืบคน แตการดําเนิน
งานยังไมครบถวน
สมบูรณ
8. สถานศึกษา
- สถานศึกษาดําเนินการ
- นําขอมูลการ
ดําเนินการออก
ออกแบบสอบถามความ
ประเมินความเพียงพอ
แบบสอบถามความ เพียงพอและความทันสมัย
และทันสมัยของ
เพียงพอและความ
ของครุภัณฑ เครื่องมือ และ
ครุภัณฑเครื่องมือและ
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มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 4

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552
ทันสมัยของครุภัณฑ
เครื่องมือ และ
อุปกรณการศึกษา

การปรับปรุงในป 2553
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2552
ในปจจุบัน
อุปกรณการศึกษา
อุปกรณการศึกษามา
ทั้งในสวนนักเรียน นักศึกษา กําหนดแผนการ
และครูอาจารย
พัฒนาความเพียงพอ
ความทันสมัยของ
ครุภัณฑเครื่องมือและ
อุปกรณการศึกษา
9. สถานศึกษามี
- สถานศึกษามีจํานวน
- สถานศึกษาดําเนิน
จํานวนกิจกรรม
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย
การเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาใน 2 รูปแบบ
ผูเรียนดานตาง ๆ เชน
แตละประเภทวิชา
1. กิจกรรมโครงการที่พัฒนา
การเพิม่ พูนทักษะ
หลากหลาย
ทักษะความรูประสบการณ
ความรู ประสบการณ
แกนักเรียน นักศึกษาในทุก
ทางวิชาการหรือการ
สาขาวิชา
เสริมสรางคุณธรรม
2. กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนที่
จริยธรรม นอกเหนือ
จัดขึ้นโดยผูเรียนเปนผู
จากการเรียนการสอน
กําหนดกิจกรรมเอง
ในชั้นเรียน
10. มีการดําเนินการ - มีการดําเนินการ
- ประเมินผลการ
ไมครบทุกระดับ
เพิ่มระดับเกณฑการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ดําเนินการ
และนําผลมาพัฒนาปรับปรุง
ในครั้งตอไป
4.1 สนับสนุนใหอาจารย
1. จํานวนนวัตกรรม 4.1 จํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัย สิ่งประดิษฐ งานวิจัยที่เปน
และนักศึกษาสราง
ที่เปนการพัฒนา
การพัฒนาองคความรู
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ
องคความรูง านวิจยั
งานวิจยั ปฏิบัติการของ
งานวิจยั ที่เปนการพัฒนา
ปฏิบัติการของอาจารย อาจารยและนักศึกษาและ
การเรียนรูของผูเรียนให
และนักศึกษาและ
งานวิจยั เพื่อพัฒนาการ
มากยิง่ ขึ้น และจัดเก็บ
งานวิจยั เพื่อพัฒนา เรียนรูของผูเรียนรอยละ
ขอมูลใหเปนระบบมากขึ้น
การเรียนรูของผูเรียน ของสาขาวิชาตอภาค
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552
มีจํานวนนวัตกรรม
ตอภาคการศึกษา
ผานเกณฑการประเมิน
และผลการดําเนินงาน
สูงกวาเปาหมาย
ในระดับรอยละ 81.82
2. จํานวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรมที่ไดรับ
รางวัลจากการประกวด
การเผยแพรระดับชาติ
และ/หรือการใช
ประโยชนทางวิชาชีพ
ของสถานศึกษา มี
มากกวา 3 ชิน้ ซึง่
ผานเกณฑการประเมิน
และบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว
3. รอยละของ
งบประมาณทีใ่ ชใน
การสนับสนุนการ
สรางองคความรูของ
อาจารยและ นักศึกษา
รวมทัง้ งบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุน
จากภายนอกตอ
งบประมาณดําเนิน
การทัง้ หมด เทากับ

การปรับปรุงในป 2553
จากผลการประเมินป 2552
การศึกษาผานเกณฑการ
ประเมิน และผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายที่กาํ หนดไว

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน

4.2 จํานวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมที่
ไดรับรางวัลจากการ
ประกวด การเผยแพร
ระดับชาติ และ/หรือการใช
ประโยชนทางวิชาชีพของ
สถานศึกษา มีมากกวา 3
ชิ้น ซึ่งผานเกณฑการ
ประเมินและบรรลุ
เปาหมายที่กาํ หนดไว

4.2 สงเสริมสรางแรงจูงใจ
ใหอาจารย และนักศึกษา
สรางสิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม งานวิจยั เพื่อสง
เขาประกวด เผยแพร ให
มากยิง่ ขึ้น และนําขอมูล
เผยแพรในเว็บไซตของ
วิทยาลัย

4.3 รอยละของ
งบประมาณทีใ่ ชในการ
สนับสนุนการสรางองค
ความรูของอาจารยและ
นักศึกษารวมทั้ง
งบประมาณทีไ่ ดรับการ
สนับสนุนจากภายนอกตอ
งบประมาณ ดําเนินการ
ทั้งหมด เทากับ 7.97 ซึ่ง
ไดผลการดําเนินการเทากับ

4.3.1 แนะนําใหอาจารย
นักศึกษา เขียนโครงการวิจัย
โครงการสรางนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุน
4.3.2 ประชาสัมพันธ
งบประมาณสนับสนุน จาก
สถานศึกษาและหนวยงาน
ภายนอก
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มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 6

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552
4.415 ซึ่งไดผลการ
ดําเนินการเทากับ 3
ผานเกณฑการประเมิน
1. มีจาํ นวนกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการ
ทางวิชาการทีต่ อบ
สนองตอชุมชนและ
สังคมครบตามคา
เปาหมาย
2. มีการประเมินผล
โครงการไมครบทุก
โครงการ

การปรับปรุงในป 2553
จากผลการประเมินป 2552
3 ผานเกณฑการประเมิน
ในระดับสูงกวาเปาหมาย

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน

5.1 ดําเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการทางวิชา
การที่ตอบสนองตอชุมชนและ
10 โครงการ ตามเปาหมายที่
กําหนดไวที่ 10 โครงการ

5.1 ดําเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการทาง
วิชาการที่ตอบสนองตอ
ชุมชนและสังคมเต็มตาม
ศักยภาพ โดยสอดคลอง
กับความตองการของสังคม
5.2 มีการประเมินผลการ
ดําเนินการของโครงการ
ตามตัวบงชี้มาตรฐานที่ 5
ที่กําหนดไวครบถวน

5.2 มีการประเมินผลการ
ดําเนินการของโครงการ
ตามตัวบงชี้มาตรฐานที่ 5
กําหนดไดครบตามจํานวน
โครงการ
1 . มีแผนการดําเนินงาน 6.1 มีการดําเนินงานการพัฒนา
เพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน
2. มีการดําเนินการ 6.2 จัดระบบแหลงขอมูล
บริหารจัดการขอมูล พื้นฐานและผูร ับผิดชอบ
พื้นฐานของวิทยาลัย ตรงตามภาระงาน
ใหเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ
สามารถประเมินได
3. กําหนดใหการ
6.3 กําหนดแผนงานพัฒนา
ดําเนินงานการพัฒนา บุคลากรดานวิชาชีพได
ดานวิชาชีพสอดคลอง อยางชัดเจนและตอเนื่อง
กับการเรียนการสอน
และมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552
4. การดําเนินงาน
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรจัดการ
ศึกษามีหนวยงาน
ภายนอกเขามีสวน
รวมแตยังต่ํากวา
เปาหมาย
5. การดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรมี
ความชัดเจนเปน
ระบบเพิ่มขึ้น ของ
บุคลากรภายใน
องคกรมีสวนรวมมากขึน้
6. สงเสริมพัฒนาการ
จัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ งอยางเปน
ระบบ กําหนดขั้นตอน
ดําเนินการไดชัดเจน
เพิ่มขึ้น
7. กําหนดแผนการ
จัดการความรูให
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและนํามา
พัฒนากระบวนการ
ความรูอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 1. มีการดําเนินการ
ไปตามแผนทํานุบาํ รุง

การปรับปรุงในป 2553
จากผลการประเมินป 2552
6.4 เรงพัฒนาการจัดสราง
เครือขายและประชาคม
เนนการมีสว นรวมกันอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน
-พัฒนางาน โครงการที่
สอดคลองกับ สบศ. เนน
การมีสวนรวมอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง

6.5 ปรับปรุงยุทธศาสตรมงุ
เนนตามภาระกิจหลักและ
กระจายสูก ารพัฒนา
องคกรใหยงั่ ยืน

- การจัดทําแผนยุทธศาสตร
ใหครอบคลุมภาระกิจของ
งานที่ตามพันธกิจอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง

6.6 ดําเนินการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ กําหนดขั้นตอน
ดําเนินการไดชัดเจนเพิ่มขึ้น

- กําหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงภายใน
องคกรใหเปนรูปธรรม

6.7 เรงดําเนินการการจัด
การความรูใหเปนรูปธรรม
ชัดเจนเพื่อนําสูการเผยแพร
กับประชาคม

- จัดทําแผนการจัดการ
ความรูใหเปนไปตามรูป
แบบที่กําหนด
- สงเสริมพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูความเขาใจ
ในการจัดการความรู
7.1 มีการกําหนดโครงการ
และเปาหมายอยางชัดเจน

7.1 มีแผนงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม สามารถ
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2552
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ใหมีความเหมาะสม
2. แผนการดําเนินงาน
สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสถาน
ศึกษาและสถาบันฯ
รวมทัง้ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม
ปจจุบันของสถาน
ศึกษาเพิ่มเติม
การเผยแพรศลิ ปะ วัฒนธรรมใหกวาง
ขวางยิ่งขึน้

การปรับปรุงในป 2553
จากผลการประเมินป 2552
ดําเนินตามแผนไดอยาง
เปนรูปธรรม
7.2 มีการสงเสริมงาน
ศิลปวัฒนธรรม การสราง
บรรยากาศดานศิลปะ วัฒนธรรม จัดงานแสดง
ดานศิลปวัฒนธรรม
เสวนาทางวิชาการจัดหา
งบประมาณสนับสนุน
อยางตอเนื่อง
7.3 มีการรวมมือสรางผล
งานทางวิชาการกับภูมิ
ปญญาทองถิน่ เพื่ออนุรักษ
พัฒนา รักษาศิลปวัฒนธรรม
ในแตละทองถิน่ ใหคงอยู
และมีคุณคาแกประเทศ
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เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน
มีงบประมาณ สามารถ
ดําเนินการตามแผนได
7.2 มีการดําเนินโครงการ
ดานศิลปวัฒนธรรมที่
สามารถเปนแหลงอางอิง
ของสถานศึกษาอื่นรวมทัง้
เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหสงู ขึน้
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10. สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบาย 3 ดี ของรัฐบาล
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี
การดําเนินงาน
1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดีและสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล
2 จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและดาน
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
3 พัฒนาครูอาจารยและบุคลากร ใหมีองค ความรูและทั กษะการปฏิบั ติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดีอยางมีคุณภาพ
4 ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
5 กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี

การประเมินผล (มี/ไมม)ี
มี
มี
มี
มี
มี

ดานผลทีเ่ กิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู เจตนคติทดี่ ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงาน
และระบุชอื่ โครงการ
1 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดานความตระหนักเห็นความสําคัญ - กิจกรรมวันพอ , วันแม
ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข รังเกียจความทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
2 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดานการมีคุณธรรม จริยธรรม มี - โครงการคายอบรมคุณธรรม
ความดีงาม รูจักรับผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิในความเปนไทย รวมทั้งยึดถือ จริยธรรม วัดชีปาสิตาราม
และปฏิบัติในการดํารงชีพ
3 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดานความเขาใจ รูจักพิษภัยของยา - กีฬาสีปใหมตานภัยยาเสพติด
เสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง
รวมจํานวนกิจกรรม / โครงการ
3 โครงการ
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