บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
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1. ความเปนมาและสภาพปจจุบัน
วิทยาลัยชางศิลป
2. สถานที่ตงั้
60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยชางศิลป มีชื่อเดิมวา “โรงเรียนศิลปศึกษา“ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495
มีฐานะเปนโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2495 เปดการเรียนการสอนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยใช
สถานที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2496 ขยายการสอนเปน 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม
แผนกชางสิบหมู และแผนกโบราณคดี แตละแผนกมีกําหนดเวลาเรียน 3 ป
พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปลี่ยนหลักเกณฑการรับนักศึกษาใหม คือ
รับนักเรียนโรงเรียนศิลปศึกษาที่สอบไลไดชั้นปที่ 2 เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แตตองผานการ
สอบคัดเลือก
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
“กองศิลปศึกษา” ขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษา จึงมาสังกัดกองศิลปศึกษา มีงบประมาณ ตําแหนง ครู
อาจารย เจาหนาที่ เปนของตนเอง และไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ โรงเรียนชางศิลป ”
พ.ศ. 2517 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนชางศิลปเปน“วิทยาลัยชาง
ศิลป” และเริ่มขยายกิจกรรมการเรียนการสอนไปที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มพัฒนา
และ กอสรางอาคารเรียนในที่ดินของหลวงพรตพิทยพยัต(เจาคุณทหาร)ที่เขตลาดกระบัง บนเนื้อที่
ประมาณ 63 ไร และไดเริ่มใชเปนสถานศึกษาของวิทยาลัยตั้งแต พ.ศ. 2521 เปนตนมา
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พ.ศ. 2524 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง โดยยกเลิกการ
เรียนวิชาการศึกษา
พ.ศ. 2527 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยยกเลิก
การเรียนวิชาการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยเรียกวา “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวช.)
และ “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวส.)
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชางศิลปไดมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
กระทรวงวั ฒ นธรรม ตามประกาศกรมศิ ล ปากร เรื่ อ งการแบ ง ส ว นราชการ หน ว ยงาน และ
สถานศึกษาของกรมศิลปากร 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
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 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
วิทยาลัยชางศิลป มุงจัดการศึกษาดานศิลปะที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค และสอดคลองกับความตองการของสังคม ดวยการบริหาจัดการที่มี
นโยบาย เปาหมายที่ชัดเจนเปนระบบ
2.3 พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนศิลปะอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพ
ตามธรรมชาติของผูเรียน ดวยหลักสูตรที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะอันพึงประสงค และสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
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4. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอือ้ ตอการเรียนรูแกผูเรียน
5. พัฒนาระบบการสนับสนุน และการบริหารดานตาง ๆ ใหเอื้อตอการเนินงาน
ของวิทยาลัย
3. โครงสรางสวนราชการและการบริหาร
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3. โครงสรางการบริหารภายในวิทยาลัยชางศิลป
ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รองผูอํานวยการวิทยาลัย (ฝายวิชาการ)

รองผูอํานวยการวิทยาลัย (ฝายบริหาร)
งานการเงินและการบัญชี

ภาควิชาพื้นฐาน

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ภาควิชาสามัญ

ภาควิชาศิลปะไทย

ภาควิชาศิลปะรวม

งานธุรการ

หมวดวิชาภาษาไทย

หมวดวิชาศิลปะไทย

หมวดวิชาจิตรกรรม

หมวดวิชาทฤษฎีศิลป

งานทะเบียนและวัดผล

งานประชาสัมพันธ

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดวิชาชางสิปปหมู

หมวดวิชาประติมากรรม

หมวดวิชา

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานบุคลากร

หมวดวิชาคณิตศาสตร

หมวดวิชาลายรดน้ํา

หมวดวิชาภาพพิมพ

หมวดวิชาวาดเสน

งานหองสมุด

งานพัสดุ

หมวดวิชาวิทยาศาสตร

หมวดวิชาออกแบบตกแตง

หมวดวิชา

งานหลักสูตรพิเศษ

งานอาคารสถานที่

หมวดวิชาสังคมศึกษา

หมวดวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

งานยานพาหนะ

หมวดวิชาพลานามัย

งานฝกประสบการณวิชาชีพ

หมวดวิชาการจัดการ

งานเอกสารและตํารา

งานสวัสดิการ
งานเอกสารการพิมพ

หมวดวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รองผูอํานวยการวิทยาลัย (ฝายกิจการนักศึกษา)

งานอนามัยและสุขาภิบาล

รองผูอํานวยการวิทยาลัย (ฝายวิจัยและพัฒนา)

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา

งานวิจัยและพัฒนา
งานแนะแนวและการบริการอาชีพ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานติดตามและประเมินผล

งานโครงการพิเศษ
งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานสารสนเทศ
งานองคการนักศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ
งานกิจกรรมสหกรณ

งานกิจกรรมเผยแพรนิทรรศการศิลปกรรม

4. จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทและคุณวุฒิ
เพศ
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
ผูบริหารสถานศึกษา
4
1
5
ขาราชการครู
44
40
84
บุคลากรทางการศึกษา
1
3
3
พนักงานราชการ
5
4
9
ลูกจางประจํา
12
3
16
ลูกจางชั่วคราว
2
2
รวม
66
53
119
5. งบประมาณ
งบประมาณ
1. งบประมาณแผนดิน
 งบบุคลากร

รายรับ

ระดับการศึกษา ระดับปริญญา
อนุ.ป ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
2
3
5
2
37
45
84
2
1
3
2
7
9
16
16
2
2
22
48
49
119

รายจาย

คงเหลือ

31,287,437

-

558,620

558,620

-

 งบลงทุน

16,096,000

16,096,000

-

 งบเงินอุดหนุน

8,547,200

4,584,381.74

50,000
-

50,000
-

31,287,437

 งบดําเนินงาน

 งบรายจายอืน่
2. งบประมาณที่ไดรับสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก
3. งบประมาณผลประโยชน
4. เงินรายได

10,164,943.87

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

1,501,856.74

ประเภทหอง
หองเรียน ปฏิบัติการ
 (13)
 (2)
 (2)
 (8)
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3,962,818.26
8,663,087.13

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
394

หญิง
295

 สาขาจิตรกรรม

28

6

34

 สาขาประติมากรรม

7

-

7

 สาขาภาพพิมพ

12

5

17

 สาขาศิลปะไทย

4

1

5

 สาขาออกแบบตกแตง

24

26

50

 สาขาสถาปตยกรรมไทย

5

1

6

 สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

1

1

2

475

1
336

1
811

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.

 สาขาสิปปหมู
รวม
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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
2. การดําเนินการ ประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ ดังนี้
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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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9. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายสําคัญในปจจุบนั
มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2551

มาตรฐานที่ 1 ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพมีการจัดทํา
ครบถวน สมบูรณ
มีขอตองปรับปรุง คือ
กิจกรรมยางกิจกรรม
ยังดําเนินการไมเปน
ไปตามระบบประกัน
คุณภาพและการจัด
เอกสารขอมูลมี
ประสิทธิภาพไม
เพียงพอ
มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัด 2.2
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูสาํ เร็จ
การศึกษาไมเปนไป
ตามเปาหมายและ
ต่ํากวาเปาหมาย

การปรับปรุงในป 2552
จากผลการประเมินป 2551

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน

กําหนดโครงสรางการบริหาร
งานของสถานศึกษา
รูปแบบที่สอดคลองกับ
การปฏิบัติภารงานที่
ตอบสนองจุดที่ควรพัฒนา
ของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

งานดานประกันคุณภาพ
มีความเขมแข็งทุกภาค
สวนทุกกิจกรรมของสถาน
ศึกษาและมีระบบการจัด
เอกสารขอมูลที่มีประสิทธิ
ภาพกวาเดิม

จัดคณะทํางานวิเคราะห 1. พัฒนาการจัดการเรียน
หาสาเหตุของการที่ผูสาํ เร็จ
การสอน โดยมีเปา
การศึกษาต่ํากวาเปาหมาย
หมายผูสาํ เร็จการศึกษา
ที่กําหนด
มีผลตรงตามเปาหมาย
ที่กาํ หนด
2. หาทางแกไขสาเหตุของ
ผูสาํ เร็จการศึกษา
ไมเปนไปตามเปาหมาย
ทุกกรณี
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2551

มาตรฐานที่ 3 ตัวชี้วัด 3.1
สถานศึกษาไมมี
การดําเนินงานพัฒนา
หลักสูตร แตสถาน
ศึกษามีหลักสูตร
ที่เนนการปฏิบัติจริง
2 ระดับ จํานวน 9
หลักสูตร
ตัวบงชี้ 3.2
มีการประเมิน
ไมครบทุกระดับ

ตัวบงชี้ 3.3
สถานศึกษามี
อัตราสวนอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒทิ าง
วิชาชีพตอนักศึกษา
อยูในเกณฑทสี่ ูงกวา
เปาหมาย
ตัวบงชี้ 3.4
สถานศึกษามีการเชิญ
วิทยากรมาบรรยาย
ใหความรูทางวิชาการ
แกนักเรียน นักศึกษา
แตการดําเนินการยัง

การปรับปรุงในป 2552
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2551 ในปจจุบัน

3.1 สถานศึกษาดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรทัง้ 2 ระดับ
จํานวน 9 หลักสูตร ขณะนี้
อยูในขั้นตอนการนําเสนอ
สภาวิชาการและสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ตามลําดับ

สถานศึกษาดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดย
พัฒนาใหเปนหลักสูตร
ที่เนนศักยภาพของผูเรียน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.2 นําเกณฑการดําเนินงาน
ของตัวบงชีท้ ี่ไมมีการ
ประเมินมาพัฒนาเขาสู
การประเมินเพิ่มขึ้น

3.2 สถานศึกษาเนน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และ
พัฒนาปรับปรุงโดย
กําหนดทิศทางการ
พัฒนาอยางชัดเจน

3.3 สถานศึกษามีอัตราสวน
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพตอนักศึกษา
อยูในเกณฑทสี่ ูงกวา
เปาหมาย

3.3 สถานศึกษามี
อัตราสวนอาจารย
ประจําทีม่ ีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพตอนักศึกษา
อยูในเกณฑทสี่ ูงกวา
เปาหมาย

3.4 สถานศึกษาเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให
ความรูทงั้ ทางดานวิชาการ
และศิลปะอยางหลากหลาย

3.4 สถานศึกษาเชิญ
วิทยากรจากภายนอก
มาบรรยายใหความรู
ทั้งดานวิชาการและ
ศิลปะอยางหลากหลาย
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2551

การปรับปรุงในป 2552
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2551 ในปจจุบัน

ต่ํากวาเปาหมาย
ตัวชี้วัด 3.5
สถานศึกษาดําเนิน
การออกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษา
ตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยในทุก
สาขาวิชา

3.5 สถานศึกษาดําเนินการ
ออกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารย
ในทุกสาขาวิชา

ตัวชี้วัด 3.6
สถานศึกษาใหงบ
ประมาณสําหรับวัสดุ
ฝกอยางเพียงพอ
แตต่ํากวาเปาหมาย
ตัวชี้วัด 3.7
ไมไดดําเนินการ

3.5 นําขอมูลจากการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษา
ตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยในทุกสาขา
วิชามาวางแผนพัฒนา
คุณภาพการสอนของ
อาจารยในทุกสาขาวิชา

3.6 สถานศึกษาใหงบประมาณ 3.6 สถานศึกษาตั้งงบ
สําหรับวัสดุฝก อยางเพียงพอ ประมาณสําหรับวัสดุ
ในแตละสาขาวิชาอยูใน
ฝกอยางเพียงพอ
เกณฑที่สูงกวาเปาหมาย
3.7 สถานศึกษายังไมมีศูนย
วิทยบริการทีม่ เี กณฑการ
ดําเนินงานครบทุกขอ แต
สถานศึกษามีหองสมุดที่มี
เอกสารใหนกั ศึกษาไดศึกษา
คนควาอยางหลากหลาย
ทั้งดานวิชาการและศิลปะ
สถานศึกษามีหองคอม พิวเตอรที่สามารถใช Internet
เพื่อการสืบคน แตการดําเนิน
งานยังไมครบถวนสมบูรณ

3.7 กําหนดแผนการ
พัฒนาหองสมุดให
เปนศูนยการศึกษา
คนควาอยางหลากหลาย
ทั้งดานวิชาการและ
ศิลปะสถานศึกษามี
หองคอมพิวเตอรที่
สามารถใช Internet
เพื่อการสืบคน อยาง
สมบูรณ
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2551

ตัวชี้วัด 3.8
ไมไดดําเนินการ

ตัวชี้วัด 3.9
สถานศึกษามีจํานวน
กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาในแตละ
ประเภทวิชาต่ํากวา
ระดับเปาหมาย

ตัวชี้วัด 3.10
มีการดําเนินการไม
ครบทุกระดับ

การปรับปรุงในป 2552
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2551 ในปจจุบัน

3.8 สถานศึกษาดําเนินการ
ออกแบบสอบถามความ
เพียงพอและความทันสมัย
ของครุภัณฑ เครื่องมือ และ
อุปกรณการศึกษา

3.8 นําขอมูลการ
ประเมินความเพียงพอ
และทันสมัยของ
ครุภัณฑเครื่องมือและ
อุปกรณการศึกษามา
กําหนดแผนการ
พัฒนาความเพียงพอ
ความทันสมัยของ
ครุภัณฑเครื่องมือและ
อุปกรณการศึกษา

3.9 สถานศึกษามีจาํ นวน
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย
2 รูปแบบ
1. กิจกรรมโครงการที่พัฒนา
ทักษะความรูประสบการณ
แกนักเรียน นักศึกษาในทุก
สาขาวิชา
2. กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนที่
จัดขึ้นโดยผูเรียนเปนผู
กําหนดกิจกรรมเอง
3.10 มีการดําเนินการ
เพิ่มระดับเกณฑการ
ดําเนินการ

3.9 สถานศึกษาดําเนิน
การเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนดานตาง ๆ เชน
การเพิม่ พูนทักษะ
ความรู ประสบการณ
ทางวิชาการหรือการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม นอกเหนือ
จากการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
3.10 ประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม/
โครงการ และนําผลมา
พัฒนาปรับปรุงในครั้ง
ตอไป
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2551

มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ 4.1
จํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัย
ที่เปนการพัฒนา
องคความรูง านวิจยั
ปฏิบัติการของอาจารย
และนักศึกษาและ
งานวิจยั เพื่อพัฒนา
การเรียนรูของผูเรียน
มีจํานวนนวัตกรรม
ตอภาคการศึกษา
ผานเกณฑการประเมิน
และผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว
ตัวบงชี้ 4.2
จํานวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรมที่ไดรับ
รางวัลจากการประกวด
การเผยแพรระดับชาติ
และ/หรือการใช
ประโยชนทางวิชาชีพ
ของสถานศึกษา มี
มากกวา 3 ชิน้ ซึง่
ผานเกณฑการประเมิน
และบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว

การปรับปรุงในป 2552
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2551 ในปจจุบัน

4.1 จํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยที่เปน
การพัฒนาองคความรู
งานวิจยั ปฏิบัติการของ
อาจารยและนักศึกษาและ
งานวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนรอยละ
ของสาขาวิชาตอภาค
การศึกษาผานเกณฑการ
ประเมิน และผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายที่กาํ หนดไว

4.1 สนับสนุนใหอาจารย
และนักศึกษาสราง
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ
งานวิจยั ที่เปนการพัฒนา
การเรียนรูของผูเรียนให
มากยิง่ ขึ้น และจัดเก็บ
ขอมูลใหเปนระบบมากขึ้น

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

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

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2551

ตัวบงชี้ 4.3
รอยละของงบประมาณ
ที่ใชในการสนับสนุน
การสรางองคความรู
ของอาจารยและ
นักศึกษารวมทั้ง
งบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุน
จากภายนอกตอ
งบประมาณดําเนิน
การทัง้ หมด เทากับ
4.717 ซึ่งไดผลการ
ดําเนินการเทากับ 3
ผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานที่ 5 กิจกรรม/โครงการที่
กําหนดตามแผน
ประจําปทกี่ ําหนดไว
มีการปรับแผนการ
ดําเนินกิจกรรมและ
ไมเก็บหลักฐานไว
และการดําเนิน
โครงการยังไมมี
ชุมชมและสังคมรวม
กําหนดหลักสูตรและ
แผนการดําเนินงาน

การปรับปรุงในป 2552
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2551 ในปจจุบัน

4.3 รอยละของ
งบประมาณทีใ่ ชในการ
สนับสนุนการสรางองค
ความรูของอาจารยและ
นักศึกษารวมทั้ง
งบประมาณทีไ่ ดรับการ
สนับสนุนจากภายนอกตอ
งบประมาณ ดําเนินการ
ทั้งหมด เทากับ 4.415 ซึ่ง
ไดผลการดําเนินการเทากับ
3 ผานเกณฑการประเมิน

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

จัดทํากิจกรรม/โครงการ
ครบตามแผนมีการจัดทํา
หลักฐานสมบูรณทุก
โครงการ

ดําเนินการใหการบริการ
ทางวิชาการทีต่ อบสนอง
ตอชุมชนและสังคมใหมี
ความสอดคลองกับบริบท
ของชุมชนและสังคม
มากขึ้นดวยการศึกษาวิจัย
ดวยการศึกษาวิจัยความ
ตองการของชุมชนและ
สังคมเปนองคความรูใน
การดําเนินการ
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2551

การปรับปรุงในป 2552
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2551 ในปจจุบัน

มาตรฐานที่ 6 ตัวชี้วัด 6.1
มี 5 ระดับในป
- เกณฑการดําเนินงานมี
การศึกษานี้ วิทยาลัย การพัฒนาเพิม่ มากขึน้
ยังไมบรรลุตามเปา อยางชัดเจน
หมายทีก่ ําหนด
ตัวชี้วัด 6.2
เกณฑการดําเนิน
งาน 2 ระดับ ในระดับ
3 มีการปรับปรุง
ระบบขอมูลและงาน
สารสนเทศไมสมบูรณ
ตัวชี้วัด 6.3
เกณฑดําเนินงาน
การพัฒนาอาจารย
ดานวิชาชีพเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัด 6.4
การจัดทําเครือขาย
และประชาคมเปน
ไปตามเปาหมาย

- 5 ระดับ

- มีการดําเนินการบริหาร - จัดระบบแหลงขอมูล
จัดการขอมูลพื้นฐานของ พืน้ ฐานและผูร ับผิดชอบ
วิทยาลัยใหเปนระบบ
ตรงตามภาระงาน
และมีประสิทธิภาพสามารถ
ประเมินได

- กําหนดใหการดําเนินงาน - กําหนดแผนงานพัฒนา
การพัฒนาดานวิชาชีพ
บุคลากรดานวิชาชีพได
สอดคลองกับการเรียนการ อยางชัดเจนและตอเนื่อง
สอนและมีประสิทธิภาพ

- การดําเนินงานสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรจัด
การศึกษามีหนวยงาน
ภายนอกเขามีสวนรวม
แตยังต่ํากวาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 6.5
วิทยาลัยดําเนิน
- การดําเนินงานตามแผน
การไดครบทุกภารกิจ ยุทธศาสตรมีความชัดเจน

- เรงพัฒนาการจัดสราง
เครือขายและประชาคม
เนนการมีสว นรวมกันอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง

- ปรับปรุงยุทธศาสตรมุง
เนนตามภาระกิจหลักและ
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2551

มีความชัดเจนและ
เปนระบบ

การปรับปรุงในป 2552
จากผลการประเมินป 2551

เปนระบบเพิ่มขึ้น ของ
บุคลากรภายในองคกรมี
สวนรวมมากขึ้น

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน

กระจายสูก ารพัฒนาองค
กรใหยั่งยืน

ตัวชี้วัด 6.6
กําหนดแผนงาน
- สงเสริมพัฒนาการจัดทํา - 2 ระดับ
การบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสีย่ งอยาง
อยางเปนรูปธรรม
เปนระบบ กําหนดขั้นตอน
ดําเนินการไดชัดเจนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6.7
การจัดการความ
รู ขาดความชัดเจน
ไมเปนระบบ

- กําหนดแผนการจัดการ
รูใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและนํามา
พัฒนากระบวนการความรู
อยางตอเนื่อง

- เรงดําเนินการจัดทําองค
ความรูใหเปนรูปธรรม
ชัดเจนเพื่อนําสูการเผย
แพรกับประชาคม

มาตรฐานที่ 7 ตัวชี้วัด 7.1
มีการดําเนินการไป
ตามแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ใหมีความเหมาะสม

7.1 มีแผนงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม สามารถ
ดําเนินตามแผนไดอยาง
เปนรูปธรรม

7.1 มีการกําหนดโครงการ
และเปาหมายอยางชัดเจน
มีงบประมาณ สามารถ
ดําเนินการตามแผนได

ตัวชี้วัด 7.2
สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสถาน
ศึกษาและสถาบันฯ
รวมทัง้ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม

7.2 มีการสงเสริมงาน
ศิลปวัฒนธรรม การสราง
บรรยากาศดานศิลปะ วัฒนธรรม จัดงานแสดง
ดานศิลปวัฒนธรรม

7.2 มีการดําเนินโครงการ
ดานศิลปวัฒนธรรมที่
สามารถเปนแหลงอางอิง
ของสถานศึกษาอื่นรวมทัง้
เกิดการพัฒนาคุณภาพ
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2551

ปจจุบันของสถาน
ศึกษาเพิ่มเติมการ
เผยแพรศิลปะ ตัวชี้วัด 7.3
วัฒนธรรมใหกวาง
ขวางยิ่งขึน้

การปรับปรุงในป 2552
จากผลการประเมินป 2551

แสวนาทางวิชาการจัดหา
งบประมาณสนับสนุน
อยางตอเนื่อง

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน

ผูเรียนใหสงู ขึน้

7.3 มีการรวมมือสรางผล
งานทางวิชาการกับภูมิ
ปญญาทองถิน่ เพื่ออนุรักษ
พัฒนา รักษาศิลปวัฒนธรรม
ในแตละทองถิน่ ใหคงอยู
และมีคุณคาแกประเทศ
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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 - เยาวชนคนสรางสรรค
ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข รังเกียจความทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
2 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดานการมีคุณธรรม จริยธรรม มี - โครงการคุณธรรมจริยธรรม
ความดีงาม รูจักรับผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิในความเปนไทย รวมทั้งยึดถือ อบรมจริยธรรมและให
และปฏิบัติในการดํารงชีพ
ความรูเรื่องโรคเอดส
3 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดานความเขาใจ รูจักพิษภัยของ - โครงการปองกันและแกไข
ยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง
ปญหายาเสพติด-เอดส
รวมจํานวนกิจกรรม / โครงการ
3 โครงการ
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