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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1.1 สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
- เฉลี่ยคะแนนในแต่ละมำตรฐำน
1
2
3
4
5

มำตรฐำน
ด้านผลการจัดการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ด้านผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ยกำรประเมิน
3.50
4.50
4.00
5.00

ระดับคุณภำพ
พอใช้
ดี
ดี
ดีมาก

3.50
4.10

1.2 จุดเด่น
- ครูศิลปะมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชาชีพ มีผลงานสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์
- นักเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ มืออาชีพงานศิลป์
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ
- ระบบฐานข้อมูลของครู นักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ ของวิทยาลัย
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
1.4 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
-

พอใช้
ดี
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ตอนที่ 1 สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของสถำนศึกษำ
- ประวัติควำมเป็นมำ
วิทยาลัยช่างศิลป มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนศิลปศึกษา“ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495 มี
ฐานะเป็นโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2495 เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยใช้สถานที่
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2496 ขยายการสอนเป็น 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม แผนกช่าง
สิบหมู่ และแผนกโบราณคดี แต่ละแผนกมีกําหนดเวลาเรียน 3 ปี
พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ คือ รับนักเรียน
โรงเรียนศิลปศึกษาที่สอบไล่ได้ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แต่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก
พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
1. ได้กําหนดฐานะของโรงเรียนเป็น ประเภทอุดมศึกษา เรียกชื่อว่า “โรงเรียนศิลปศึกษา
เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร”
2. ยุบเลิกแผนกช่างสิบหมู่ คงเหลือไว้เพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหม่ว่า แผนกเตรียมศิลปะ
และ แผนกเตรียมโบราณคดี สําหรับการศึกษาใน 2 ปีแรก
3. เปลี่ยนสังกัดจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
พ.ศ. 2504 มี พระราชกฤษฎี กาแบ่ งส่ วนราชการภายในกรมศิ ล ปากรใหม่ มี การตั้ ง “กอง
ศิลปศึ กษา” ขึ้ น โรงเรี ย นศิล ปศึ กษา จึ งมาสั งกั ดกองศิ ล ปศึก ษา มีง บประมาณ ตํ าแหน่ ง ครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ เป็นของตนเอง และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ โรงเรียนช่างศิลป ”
พ.ศ. 2517 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนช่างศิลปเป็น“วิทยาลัยช่างศิลป” และเริ่ม
ขยายกิจกรรมการเรียนการสอนไปที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มพัฒนาและ ก่อสร้างอาคาร
เรียนในที่ดินของหลวงพรตพิทยพยัต(เจ้าคุณทหาร)ที่เขตลาดกระบัง บนเนื้อที่ ประมาณ 63 ไร่ และได้เริ่มใช้
เป็นสถานศึกษาของวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา
พ.ศ. 2524 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง โดยยกเลิกการเรียนวิชา
การศึกษา
พ.ศ. 2527 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยยกเลิกการเรียน
วิชาการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นสูง โดยเรียกว่า “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวช.)
และ “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวส.)
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยช่างศิลปได้มาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องการแบ่งส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาของกรมศิลปากร
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539 เป็น หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 วิทยาลัยช่างศิลป ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
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พ.ศ. 2550 วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป สั ง กั ด สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ กระทรวงวั ฒ นธรรม
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 32 ก วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2560 วิทยาลัยช่างศิลป ปรับหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
2553 เป็นหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2560 และปรับหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2553 เป็นหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560
- ขนำดและที่ตั้ง
วิทยาลัยช่างศิลป มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ ตั้งอยูที่ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ
- แผนภูมิกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ กรรมกำรวิทยำลัย/สถำนศึกษำ
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โครงสร้ างการบริหารวิทยาลัยช่ าง
ศิลทปยาลัยช่ างศิลป
ผู้อานวยการวิ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย

ศูนย์ ประกันคุณภาพการศึกษา

งานธุรการ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน

รองผู้อานวยการฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินยั

งานการเงินและบัญชี

งานบริ การวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

นังานกิ
กศึกจษา
กรรมนักศึกษา

งานบริ การศิลปวัฒนธรรม

งานบุคลากร

งานทะเบียนและวัดผล

งานแนะแนวและบริ การอาชีพ

งานวิเทศสัมพันธ์

งานพัสดุ

งานห้ องสมุด

งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา

งานผลิตภัณฑ์ศิลปกรรม

งานอาคารสถานที่

งานโสตทัศนูปกรณ์

งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานเผยแพร่และนิทรรศการศิลปกรรม

งานยานพาหนะ

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานองค์การและสโมสรนักศึกษา

งานหอศิลป์

งานรักษาความปลอดภัย

งานสารสนเทศ

งานป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด

งานสวัสดิการ

งานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

และโรคเอดส์

รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม
งานอนุรักษ์สร้ างสรรค์และวิจยั ศิลปกรรม

งานเอกสารการพิมพ์
งานแผนและงบประมาณ
งานกิจกรรมสหการ/สหกรณ์
งานประชาสัมพันธ์

งานติดตามและประเมินผล

ภาควิชาศึกษาทัว่ ไป

ภาควิชาศิลปะไทย

ภาควิชาศิลปะร่วมสมัย

5
- ข้อมูลครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพศ
ประเภท
ชำย
หญิง
ผู้บริหารสถานศึกษา
4
1
ข้าราชการครู
32
30
บุคลากรทางการศึกษา
1
3
พนักงานราชการ
2
3
ลูกจ้างประจํา
3
1
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
48
41

รวม
5
62
4
5
4
89

ระดับกำรศึกษำ ระดับปริญญำ
อนุ.ป ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
5
5
3
18
39
2
62
1
2
1
4
2
3
5
4
4
9
31
49
89

- ข้อมูลผู้เรียน ณ เดือนมิถุนำยน 2560
ระดับ / สำขำ
ระดับ
ระดับ









ศ.ปวช.
ศ.ปวส.
สาขาจิตรกรรม
สาขาประติมากรรม
สาขาภาพพิมพ์
สาขาศิลปะไทย
สาขาออกแบบตกแต่ง
สาขาสถาปัตยกรรมไทย
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาสิปปหมู่
รวม
รวมทั้งสิ้น

เพศ

รวม

ชำย
312

หญิง
241

553

13
5
5
3
6
0
0
0
32
344

6
2
0
0
9
0
1
0
18
259

19
7
5
3
15
0
1
0
50
603

6
- ข้อมูลหลักสูตรประเภทวิชำ สำขำที่เปิดสอน
วิทยาลัยช่างศิลป เปิดหลักสูตร 2 ระดับ ได้แก่
1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเปิดสาขา ดังนี้
- สาขาจิตรกรรม
- สาขาประติมากรรม
- สาขาภาพพิมพ์
- สาขาศิลปะไทย
- สาขาออกแบบตกแต่ง
- สาขาสถาปัตยกรรมไทย
- สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
- สาขาช่างสิปปหมู่
- ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ และอื่นๆ
ตำรำงแสดงจำนวนของนักเรียน – นักศึกษำ ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559
วันอนุมัติจบหลักสูตร
จำนวนผู้จบกำรศึกษำ
ระดับ
10 ตุลำคม 2560
29 มีนำคม 2561 15 พฤษภำคม 2561
ปีกำรศึกษำ 2560
ศ.ปวช. 3
ศ.ปวช. 3 ซ้ํา
รวม
ศ.ปวส. 2
ศ.ปวส. 2 ซ้ํา
รวม

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

รวม

0
2
2
0
0
0

0
0
0
0
1
1

0
2
2
0
1
1

10
5
15
5
0
5

20
1
21
2
0
2

30
6
36
7
0
7

5
12
17
0
1
1

11
10
21
3
0
3

16
22
38
3
1
4

15
19
34
5
1
6

31
11
42
5
1
6

46
30
76
10
2
12

- รำยงำนด้ำนงบประมำณ
งบประมำณ
1. งบประมำณแผ่นดิน
 งบบุคลากร
 งบดําเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
2. งบประมำณที่ได้รับสนับสนุน
จำกหน่วยงำนภำยนอก
3. งบประมำณผลประโยชน์
4. เงินรำยได้
ยอดยกมำ

รำยรับ

รำยจ่ำย

คงเหลือ

485,700.10,560,000.6,280,880.1,822,240.-

482,655.03
6,348,809.55
5,019,037.43
1,810,971.39

3,044.97
4,211,190.45
1,261,842.57
11,268.61

-

-

-

3,106,131.-

2,100,047.23

1,006,083.77
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2.3 เกียรติประวัติสถำนศึกษำ
- รางวัลครูดีเด่น ประจําปี 2560 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นางเมตตา สุวรรณศร
- รางวัล โครงการครู ศิล ปะสร้างสรรค์ผ ลงานศิล ปะกับศิล ปินแห่ งชาติ รุ่นที่ 9 ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2561 นางเมตตา สุวรรณศร
- รางวัลชมเชยการนําเสนอ บรรยาย บทความ การจัดการองค์ความรู้ หัวข้อ “การบูรณาการการ
เรียนการสอนวิชาทฤษฎี สามัญและวิชาศิลปะปฏิบัติ” ประจําปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน
นครราชสีมา วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์
- ทุนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ ASEAN – INDIA ARTSITS’ CAMP ประเทศอินเดีย
ในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เมือง UDAIPOR รัฐ RAJASTHAN ประเทศอินเดีย นายนภพงศ์ กู้แร่

ตอนที่ 2 กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
2.1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ
“ สาธุโข สิปฺปกํ นาม อปิ ยาทิสกีทิสํ ”
ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใด เช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยช่างศิลปเป็นสถาบันจัดการศึกษา ด้านศิลปกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาด้านศิลปกรรม ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมอย่างมีคุณค่าแก่
สังคม
3. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการวิชาการด้านศิลปกรรม
4. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ด้านศิลปกรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์
มืออาชีพงานศิลป์
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
เป็นผู้นําด้านงานศิลป์
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2.2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ

ผลกำรดำเนินงำน

มำตรฐำนที่ 1
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
- ควรศึกษาวิจัยปัญหา หาสาเหตุและ - ศึกษา วิจัย ปัญหาจํานวนผู้จบ - วิทยาลัย โดยนางสาวเพิ่มบุญ พัฒนาแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่ายเพื่อ
การศึกษาน้อย
สาลีนาค ได้ทําวิจัย เรื่อง สาเหตุ
สะท้อนปัญหาและร่วมกันพัฒนา
การออกกลางคันของนักเรียน
อย่างยั่งยืน
ศ.ปวช. และนักศึกษา ศ.ปวส.
- จัดกิจกรรมสร้างรายได้จากผลงาน - จัดการประกวดงานศิลปกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมฯ ปี 2555 และ
ศิลปกรรมและการประกวดใน
กิจกรรมที่สร้างรายได้ให้ผู้เรียน ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย
ระหว่างเรียน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
นักเรียนสนใจการเรียนให้มากขึ้น
ใหม่ ปี 2560
มำตรฐำนที่ 2
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
- ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ - ประชุมสร้างความเข้าใจ
การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์
เกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์
วางนโยบายและ
กระบวนการพัฒนาคุณธรรม
อัตลักษณ์
มำตรฐำนที่ 3
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ควรมีการทําบันทึกการสอนที่มี
กิจกรรมสอดคล้องกับประเด็น
พิจารณา

- วิทยาลัยอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงาน

- ประชุมคณาจารย์ให้ทําการ
- วิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน
บันทึกการสอนที่มีกิจกรรม
สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา
สอดคล้องกับประเด็นพิจารณา

มำตรฐำนที่ 4
ด้ำนผลกำรดำเนินงำนตำมอัตลักษณ์
ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - วางระบบสายใยแก้วนําแสง
รวบรวมงานให้เป็นระบบ
เชื่อมต่อทุกอาคาร

- อยู่ในระหว่างการดําเนินงานระบบ
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ

ผลกำรดำเนินงำน

มำตรฐำนที่ 5
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สื่อสารแนวทางการประกันสู่ผู้มีส่วนได้ - เสริมสร้างความเข้าใจ และ
- ครูมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก
ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
กระตุ้นให้คณาจารย์ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประกัน
ถึงความสําคัญและมีส่วนร่วม
คุณภาพการศึกษามากขึ้น สังเกตุ
ในการประกันคุณภาพ
จากการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม
ผ่านการชี้แจงในการประชุมครู เอกสารหรือข้อมูลสําหรับการ
ประจําเดือน
จัดทํา SAR
- สื่อสารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้การ
การประชุมนักเรียน ประชุม
ดําเนินงานของการประกันคุณภาพ
ผู้ปกครอง รายงานผลการ
การศึกษาภายในเพิ่มขึ้น
ดําเนินงานต่อกรรมการ
สถานศึกษา
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ตอนที่ 3 กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

1 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ประเด็นกำรพิจำรณำ

เป้ำหมำย
ระดับ

ผลกำร
ดำเนินงำน

หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกเป็น ผู้ที่ได้งาน
ปฏิบัติตำม
ทําในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิส ระใน
เกณฑ์ ข้อ
1.1-1-01

สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในหนึ่ ง ปี ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75 ของ
4
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับข้อมูลความพึงพอใจ
จากสถานประกอบการ สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงาน ที่ ผู้ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาไปทํ า งานจากสถานศึ ก ษาที่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไป

ศึ ก ษาต่ อ และจากบุ ค คล สถานประกอบการ หน่ ว ยงาน
ผู้รับบริการจากสถานประกอบการอิสระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจากการสํารวจ

3.สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค์ เ ฉลี่ ย 3.51-5.00 ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 80 ขึ้ น ไป ของ
จํานวนข้อมูลตอบกลับ

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.41-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวน
ข้อมูลตอบกลับ
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 5
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

11
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
มีผลตามประเด็น
มีผลตามประเด็น
การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1
และ 2

พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
มีผลตามประเด็นการ มีผลตามประเด็นการ มีผลตามประเด็น
ประเมิน ข้อ 1 , 2 ประเมิน ข้อ 1 , 2 และ การประเมิน ข้อ
และ 3 หรือ 4 หรือ 5 3 , 4 หรือ 3 , 5 หรือ 4 1 , 2 , 3 , 4 และ
รวม 3 ข้อ
, 5 รวม 4 ข้อ
5 รวม 5 ข้อ

กำรดำเนินงำน
1. จัดทําแบบฟอร์มแจกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ระดับศ.ปวช. ชั้นปีที่ 3 และระดับ
ศ.ปวส. ชั้นปีที่ 2
2. นักเรียน นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการติดตามผลในวันที่รับ รบ. จากงานทะเบียน-วัดผล
3. รวบรวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ พร้อมระบุชื่อสถานประกอบการและ
สถานที่ศึกษา
4. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินผลวามพึงพอใจของนายจ้าง/สถานประกอบการและ
สถานศึกษา ของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับศ.ปวช. จํานวน 47 คน ระดับศ.ปวส.
จํานวน 21 คน รวม 68 คน โดยส่งทางไปรษณีย์และทางโทรศัพท์
5. สรุปรวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้าง/สถานประกอบการและสถานศึกษา
6. จัดทํารูปเล่มเอกสารความพึงพอใจของนายจ้าง/สถานประกอบการและสถานศึกษา ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 1.1-1-01)

รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
1.1-1-01

รำยกำรเอกสำร
ความพึงพอใจของนายจ้าง สถานประกอบการและสถานศึกษาที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2559
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มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

1 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียน

เป้ำหมำย
ผลกำร
ระดับ
ดำเนินงำน

ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้
คะแนน
เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น (ปี การศึกษา 2557 – 2560) 3.51 - 4.50

หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง
1.2-1-01
1.2-1-02
1.2-1-03

ประเด็นกำรพิจำรณำ

กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายคะแนน 3.51 - 4.50
ผลการดําเนินงานคะแนน 2.09
คะแนนที่ได้ 2 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

สูตรคำนวณและกำรคำนวณ
กำรคำนวณ

ระดับ ศ.ปวช.
ระดับ ศ.ปวส.

46
267
10
20

x 100 = 17.22
x 100 = 50.00

1.07 + 3.12

เฉลี่ย =
= 2.09

สูตรกำรคำนวณ

ระดับ ศ.ปวช.
ระดับ ศ.ปวส.

ผลลัพธ์ =
ระดับ ศ.ปวช. = 1.07
ระดับ ศ.ปวส. = 3.12

17.22
80
50.00
80

x 5 = 1.07
x 5 = 3.12

2

13
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
(คะแนน 1)

ปรับปรุง
(คะแนน 2)

พอใช้
(คะแนน 3)

ดี
(คะแนน 4)

ดีมำก
(คะแนน 5)

0.00 – 1.50

1.51 –2.50

2.51 – 3.50

3.51 – 4.50

4.51 – 5.00

กำรดำเนินงำน
- ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน ระดับศ.ปวช. สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดของหลักสูตร (3 ปี)
จํานวน 46 คน โดยมีจํานวนนักเรียนแรกเข้าจํานวน 267 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 อนุมัติจบวันที่ 29 มีนาคม 2561 จํานวน 30 คน รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ต้องปรับปรุง
ผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ และได้อนุมัติจบวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จํานวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 46 คน
- ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน ระดับศ.ปวส. สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดของหลักสูตร (2 ปี)
จํานวน 10 คน โดยมีจํานวนแรกเข้าจํานวน 20 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 อนุมัติจบวันที่ 29 มีนาคม 2561 จํานวน 7 คน รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ต้องปรับปรุง
ผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ และได้อนุมัติจบวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน

รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
1.2-1-01
1.2-1-02
1.2-1-03

รำยกำรเอกสำร
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2558
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา 2560
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2559
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวสถำนศึกษำคุณธรรม

เป้ำหมำย
ผลกำร
หมำยเลข
ระดับ
ดำเนินงำน
เอกสำรอ้ำงอิง

1. สถานศึกษามีการให้ ความรู้และสร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับ ปฏิบัติตำม
2.1-1-01
สถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์ ข้อ
และผู้เรียนร่วมกัน
4

2. สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนด “คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
2.1-2-01
สถานศึ กษา” พฤติก รรมที่พึ งประสงค์ของกลุ่ ม ผู้ บริ ห าร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็ม
ใจและโดยการมส่วนร่วมของทุกคน

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.1-3-01
และกลุ่มผู้เรียนจัดทําโครงการคุณธรรมและกําหนดเป้าหมาย
เชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
4. สถานศึกษาสนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม โดยมี
การนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 3
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 3 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็นการ ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1 , 2 ประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 ,
ประเด็นการ
การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1
และ 3
และ 4
ประเมิน ข้อ 1 , 2
และ 2
, 3 , 4 และ 5
ประเด็นกำรพิจำรณำ

15
กำรดำเนินงำน
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนําเสนอวิสัยทัศน์การบริหารวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์
สุจริต การป้องกันทุจริตคอร์รัปปั่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้
ฝ่ายกิจการนักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
- อบรมให้ความรู้ผู้บริหาร
- อบรมให้ความรู้บุคลากร
- อบรมและปฏิบัติการนักเรียน นักศึกษา
เพื่อเป็นการให้ความรู้และซักซ้อม กับข้าราชการ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
2.1-1-01
2.1.-2-01
2.1-3-01

รำยกำรเอกสำร
วิสัยทัศน์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป
รายการประชุมครู
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

16
มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2.2 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด

เป้ำหมำย
ผลกำร
หมำยเลข
ระดับ
ดำเนินงำน
เอกสำรอ้ำงอิง

ปฏิบัติตำม
2.2-1-01
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบาย
เกณฑ์ ข้อ
สําคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
4

2. ผู้อํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ครู
2.2-2-01
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน รู้และเข้าใจในนโยบายสําคัญที่
2.2-2-02
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
2.2-2-03

3. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
2.2-3-01
ผู้เรียน มีการกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

4. ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบการ
2.2-4-01
ดําเนิ น งานตามแผนงาน โครงการกิจ กรรม และเป้าหมายที่
กําหนด

5. ผู้ อํ านวยการสถานศึก ษาประเมิน ผลการดํ าเนิ นงานตาม
2.2-5-01
เป้าหมายและกําหนดแผนพัฒนาต่อไป
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 5
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็นการ ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1 , 2 ประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 ,
ประเด็นการ
การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1
และ 3
และ 4
ประเมิน ข้อ 1 , 2
และ 2
, 3 , 4 และ 5
ประเด็นกำรพิจำรณำ

17
กำรดำเนินงำน
1. ผู้อํานวยการวิทยาลัยกําหนดให้วิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยช่างศิลป (เอกสารหมายเลข 2.2-1-01)
2. ผู้อํานวยการวิทยาลัยจัดประชุมกรรมการบริหาร ได้เป็นอย่างดี (เอกสารหมายเลข 2.2-2-01-2.2-2-03)
3. ผู้อํานวยการวิทยาลัย ครู บุคลากรทางการศึกษา ภาคี ๔ ฝ่าย ได้กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายร่วมกัน ให้บรรลุนโยบายสําคัญของต้นสังกัด และผู้เรียน (เอกสารหมายเลข 2.2-3-01)
4. ผู้อํานวยการวิทยาลัยได้ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม และ
เป้าหมายที่กําหนด (2.2-4-01)
5. ผู้อํานวยการวิทยาลัยประเมินผลการดําเนินการตามเป้าหมายและกําหนดแผนพัฒนาต่อไป
(เอกสารหมายเลข 2.2-5-01)
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
2.2-1-01
2.2-2-01
2.2-2-02
2.2-2-03
2.2-3-01
2.2-4-01
2.2-5-01

รำยกำรเอกสำร
เอกสารแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2560
เพื่อพัฒนาวิทยาลัยช่างศิลป
รายงานการประชุมครู
รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
รายงานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย
ต.ผ.
วิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป 4 ปี

18
มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร

เป้ำหมำย
ระดับ
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนครู ปฏิบัติตำม
ทั้ง หมดเทีย บกับ จํ า นวนผู้ เ รี ย นทั้ งหมดตามเกณฑ์ม าตรฐาน เกณฑ์ ข้อ
อัตรากําลั งในสถานศึกษาสั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการ
4
อาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 และแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูผู้สอนในแต่
ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับวิชา
ที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
ประเด็นกำรพิจำรณำ

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพัน ธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
4. สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ล ให้ มี จํ า นวน
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานอั ต รากํ า ลั ง ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
กํ า หนดจํ า นวนครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
เอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
5. สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลให้ ค รู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รั บ การประกาศเกีย รติคุณ ยกย่อง
ความรู้ ค วามสามารถ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรณยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของจํานวนครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลกำร
ดำเนินงำน


หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง
2.3-1-01
2.3-1-02
2.3-1-03



2.3-2-01
2.3-2-02



2.3-3-01
2.3-3-02
2.3-3-03
2.3-3-04
2.3-3-05
2.3-4-01
2.3-4-02
2.3-4-03
2.3-4-04





2.3-5-01

เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 5
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
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เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
มีผลตามประเด็น
มีผลตามประเด็น
การประเมิน 1 ข้อ การประเมิน 2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน 3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน 4 ข้อ

ดีมำก
(คะแนน 5)
มีผลตามประเด็น
การประเมิน 5
ข้อ

กำรดำเนินงำน
1. วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐาน อัตรากําลัง (เอกสารหมายเลข 2.3-1-01 - 2.3-1-03)
2.วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ให้ครูสอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาการที่สอน
(เอกสารหมายเลข 2.3-2-01 - 2.3-2-02)
3. วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
(เอกสารหมายเลข 2.3-3-01)
4. วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากําลังในสถานศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.3-4-01 - 2.3-4-04)
5. วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่อง ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจํานวนครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด (เอกสารหมายเลข 2.3-5-01)
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
2.3-1-01
2.3-1-02
2.3-1-03
2.3-2-01
2.3-2-02
2.3-3-01
2.3-3-02

2.3-3-03
2.3-3-04

รำยกำรเอกสำร
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปีการศึกษา 2560
สัดส่วน จํานวนครู เทียบกับ จํานวนผู้เรียน
ตารางสอน ประจําปีการศึกษา 2559 - 2560
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณวุฒิการศึกษา
โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุน กิจกรรมที่ 1
พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และครู 4.0 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
อาชีวศึกษา (ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) วันที่ 6-8 ธันวาคม
2560 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร
E-book 2561
โครงการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ
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รหัสเอกสำร
2.3-3-05
2.3-4-01
2.3-4-02
2.3-4-03
2.3-4-04
2.3-5-01

รำยกำรเอกสำร
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ
สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
การคํานวณสัดส่วน จํานวนครู เทียบกับ บุคลากรทางการศึกษา
บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติบัตร/ยกย่อง ความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมสําเนา
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มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ประเด็นกำรพิจำรณำ

เป้ำหมำย
ระดับ

ผลกำร
ดำเนินงำน


1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี มีการจัดสรร ปฏิบัติตำม
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ เกณฑ์ ข้อ 4
2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุ อุป กรณ์และสื่อการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดําเนินการ




3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับ สนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ ค วามสามารถไปบริ ก ารวิ ช าการ วิ ช าชี พ หรื อ บํ า เพ็ ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ1 ของงบดําเนินการ

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมการจัดทําการประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ

5. สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่ งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
ประมุ ข และทะนุ บํ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมการอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ และส่งเสริมการดํารงตน
ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดําเนินการ
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง
2.4-1-01
2.4-1-02
2.4-1-03
2.4-1-04
2.4-2-01
2.4-3-01
2.4-3-02
2.4-3-03
2.4-3-04
2.4-3-05
2.4-4-01
2.4-4-02
2.4-4-03
2.4-4-04
2.4-4-05
2.4-4-06
2.4-5-01
2.4-5-02
2.4-5-03
2.4-5-04
2.4-5-05
2.4-5-06
2.4-5-07
2.4-5-08
2.4-5-09

เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 5
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
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เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
มีผลตามประเด็นการ มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน 1 ข้อ
ประเมิน 2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน 3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน 4 ข้อ

ดีมำก
(คะแนน 5)
มีผลตามประเด็น
การประเมิน 5 ข้อ

กำรดำเนินงำน
1. วิทยาลัยจัดทําแผนงบประมาณประจําปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ (เอกสารหมายเลข 2.4-1-01 - 2.4-1-04)
2. วิทยาลัยมีรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดําเนินการ
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-01)
3. วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 2.4-3-02 2.4-3-05)
4. วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริมการจัดทําการประกวดแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
(เอกสารหมายเลข 2.3-4-01-2.3-4-04)
5. วิทยาลัยมีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ และส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 2.4-5-01 - 2.4-5-06)
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
2.4-1-01
2.4-1-02
2.4-1-03
2.4-1-04
2.4-2-01
2.4-3-01
2.4-3-02
2.4-3-03
2.4-3-04
2.4-3-05
2.4-4-01

รำยกำรเอกสำร
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนเงินรายได้
รายการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
รายการเบิกจ่าย
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพด้านศิลปกรรม
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ค่านิยมไทย เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี กิจกรรม
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ค่านิยมไทยเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี กิจกรรม
โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์สร้างจิตพิสัยพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
รายการเบิกจ่าย
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รหัสเอกสำร
2.4-4-02
2.4-4-03
2.4-4-04
2.4-4-05
2.4-4-06
2.4-5-01
2.4-5-02
2.4-5-03
2.4-5-04
2.4-5-05
2.4-5-06
2.4-5-07
2.4-5-08
2.4-5-09

รำยกำรเอกสำร
โครงการการประกวดและแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปี 2560
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีวินัยและปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมประกวด
วาดภาพที่เกาะลอย
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยเอดส์ กิจกรรมประกวดวาดภาพต่อต้าน
ยาเสพติดและโรคเอดส์ประจําปี 2560
โครงการยูนิตี้โฟร์
โครงการ English Camp
รายการเบิกจ่าย
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
น้อมรําลึก ร.9
อุ่นไอรัก
วันสงกรานต์
จิตรกรรม
โครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปเป็นเจ้าภาพดําเนินการ 2561
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มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำนฐำนข้อมูล
ประเด็นกำรพิจำรณำ

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

เป้ำหมำย
ระดับ
ปฏิบัติตำม
เกณฑ์
ข้อ 4

ผลกำร
ดำเนินงำน


หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง
2.5-1-01


2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
2.5-2-01
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพ
ที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช้ การ
2.5-3-01
บํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัย
ในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
2.5-4-01
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
4.1 มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอก
4.2 มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่าง
ชัดเจน
4.3 มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันและ
กําจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
4.4 มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
4.5 มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 4
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
มีผลตามประเด็น
มีผลตามประเด็น มีผลตามประเด็นการ มีผลตามประเด็นการ มีผลตามประเด็น
ประเมิน 3 ข้อ
ประเมิน 4 ข้อ
การประเมิน 5
การประเมิน 1 ข้อ การประเมิน 2 ข้อ
ข้อ

25
กำรดำเนินงำน
1. วิทยาลัยมีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และ
ปลอดภัย (เอกสารหมายเลข 2.5-1-01)
2. วิทยาลัยมีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม (เอกสารหมายเลข 2.5-2-01)
3. วิทยาลัยมีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช้ บํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2.5-3-01)
4. วิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 2.5-4-01) คือ
4.1 มีระบบป้องกันผู้บุกรุก ระบบฐานข้อมูล ทั้งภายในและภายนอก
4.2 มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
4.3 มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
4.4 มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
4.5 มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ
5. วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ

รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
2.5-1-01
2.5-2-01
2.5-3-01
2.5-4-01

รำยกำรเอกสำร
โครงการพัฒนาองค์กร
รายงานการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด
งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ได้แก่ ด้านธุรการ
ด้านทะเบียน ด้านพัสดุโปรแกรมไวรัสได้รับจากสถาบัน
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มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นกำรพิจำรณำ

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากร ความ
ร่วมมือ
2. สถานศึก ษามีจํ านวนบุ คคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี การฝึกประสบการทักษะวิชาชีพ การศึกษาดู งาน โดยมี
สัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
รับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางาน
ที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน 100
คน
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5
รายการ

เป้ำหมำย
ระดับ
ปฏิบัติตำม
เกณฑ์
ข้อ 4

ผลกำร
ดำเนินงำน


หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง
2.6-1-01



2.6-2-01
2.6-2-02
2.6-2-03



2.6-3-01
2.6-3-02
2.6-3-03



2.6-4-01
2.6-4-02
2.6-4-03
2.6-4-04
2.6-5-01
2.6-5-02
2.6-5-03
2.6-5-04
2.6-5-05



กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 5
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
มีผลตามประเด็น
มีผลตามประเด็น มีผลตามประเด็นการ มีผลตามประเด็นการ มีผลตามประเด็น
ประเมิน 3 ข้อ
ประเมิน 4 ข้อ
การประเมิน 5 ข้อ
การประเมิน 1 ข้อ การประเมิน 2 ข้อ
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กำรดำเนินงำน
1. วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากร ความร่วมมือ (2.6-1-01)
2. วิทยาลัยมีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาระบบทวีภาคี การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ การศึกษาดูงาน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน (เอกสารหมายเลข 2.6-2-01 - 2.6-2-03)
3. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข 2.6-3-01 -2.6-3-02)
4. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในสัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียน 100 คน
(เอกสารหมายเลข 2.6-4-01 - 2.6-4-04)
5. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
(เอกสารหมายเลข 2.6-5-01 - 2.6-5-05)

รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
2.6-1-01
2.6-2-01
2.6-2-02
2.6-2-03
2.6-3-01
2.6-3-02
2.6-3-03
2.6-4-01
2.6-4-02
2.6-4-03
2.6-4-04
2.6-5-01
2.6-5-02
2.6-5-03
2.6-5-04
2.6-5-05

รำยกำรเอกสำร
แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม
รับนักศึกษาฝึกสอนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อมูลนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้านช่างศิลป์ไทย
การทํา MOU กับมหาวิทยาลัยโทยามะ
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
ทุนการศึกษา
จํานวนทุนที่ได้รับ
จํานวนนักเรียนทั้งหมดของวิทยาลัย
ผลการคํานวณ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้านช่างศิลป์ไทย
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปและเขียนภาพโบราณสถาน
ศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา
MOU ระหว่างวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ มหาวิทยาลัยโทยามะ
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ประเด็นกำรพิจำรณำ

เป้ำหมำย
ระดับ

ผลกำร
ดำเนินงำน

หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วย ปฏิบัติตำม
3.1-1-01
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม
เกณฑ์ ข้อ

จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
4
ของเศรษฐกิจพอพียง
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการ
3.1-2-01
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ

บันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนนําผล
3.1-3-01
จากการวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไข
ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือวิจัย
อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
5.1 การระบุปัญหา
3.1-5-01
5.2 การระบุวัตถุประสงค์

5.3 วิธีดําเนินการ
5.4 การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนําความรู้ที่ได้จากการศึกษา
หรือวิจัย ไปใช้ประโยชน์
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 4
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
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เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็นการ ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1 , 2 ประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 ,
ประเด็นการ
การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1
และ 3
และ 4
ประเมิน ข้อ 1 , 2
และ 2
, 3 , 4 และ 5
กำรดำเนินงำน
- วิทยาลัยดําเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง (เอกสารหมายเลข 3.1-1-01)
- วิทยาลัยดําเนินการเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา โดยจัดให้มีเอกสารรายงานผลการเรียน คือ แบบพัฒนาคุณภาพ ปพ. 3 และ รบ.5 และมี
การบันทึกหลังการสอน (เอกสารหมายเลข 3.1-2-01)
- วิทยาลัยดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนนําผลจากการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน (เอกสารหมายเลข 3.1-3-01)
- วิทยาลัยได้ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือวิจัย ไปใช้ประโยชน์
(เอกสารหมายเลข 3.1-5-01)
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
3.1-1-01
3.1-2-01
3.1-3-01
3.1-5-01

รำยกำรเอกสำร
แผนการจัดการเรียนรู้
บันทึกหลังสอน แบบบันทึกพัฒนาคุณภาพฯ
แผนการจัดการเรียนรู้
หลักฐาน รายงานการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
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มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ

เป้ำหมำย
ระดับ
ปฏิบัติตำม
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูศึกษา สํารวจ
เกณฑ์ ข้อ
ข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
4
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้
หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลให้
ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนําผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการ
ประเมินข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาชางานที่จัดการเรียน
การสอน
ประเด็นกำรพิจำรณำ

กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลกำร
ดำเนินงำน

หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง



3.2-1-01






3.2-2-01

3.2-1-03
3.2-4-01
3.2-5-01
3.2-5-02

เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 5
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็นการ ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1 , 2 ประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 ,
ประเด็นการ
การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1
และ 3
และ 4
ประเมิน ข้อ 1 , 2
และ 2
, 3 , 4 และ 5
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กำรดำเนินงำน
- วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูศึกษา สํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา โดยภาควิชาศึกษาทั่วไปได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการได้จัดครูเข้าร่วมการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียน (เอกสารหมายเลข 3.2-1-01)
- วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่
เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หมายเลขเอกสาร 3.2-2-01)
- วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนสือ่ การสอนและกํากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ (หมายเลขเอกสาร 3.2-3-01)
- วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนําผลไปปรับปรุงแก้ไข
รายวิชา (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-01)
- วิทยาลัยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรหลายครั้ง ทั้งระดับ ปวช.
และ ปวส. ในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของการจัดการศึกษาของกรม
อาชีวศึกษา อัตลักษณ์ของวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2
ระดับนั้น นอกจากปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกิตแล้ว ยังมีการปรับปรุงลึกลงไปถึงรายวิชาด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ
ร่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาทัศนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป (หมายเลขเอกสาร 3.2-5-01,หมายเลขเอกสาร
3.2-5-02,)
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
3.2-1-01
3.2-2-01
3.2-3-01
3.2-4-01
3.2-5-01
3.2-5-02

รำยกำรเอกสำร
หลักฐานการเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการสอน (การจัดการความรู้)
หลักฐานการปรับปรุงหลักสูตรฯ
แผนงาน/โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาฝ่ายวิชาการ
หลักฐานการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป
(ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปรับปรุง)
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3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นกำรพิจำรณำ

เป้ำหมำย
ระดับ
ปฏิบัติตำม
เกณฑ์ ข้อ
4

ผลกำร
ดำเนินงำน

หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่
3.3-2-01

สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทํา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
3.3-3-01

เกิดขึ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผู้เรียนที่
3.3-4-01

ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้ารับการ
ประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับ
รางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ
3.3-5-01

คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 4
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็นการ ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1 , 2 ประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 ,
ประเด็นการ
การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1
และ 3
และ 4
ประเมิน ข้อ 1 , 2
และ 2
, 3 , 4 และ 5
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- วิทยาลัยดําเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการหน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง
(หมายเลขเอกสาร 3.3-2-01) ด้วยหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553
ยังมิได้กําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้ในหลักสูตร วิทยาลัยจึงกําหนดให้การฝึกทักษะวิชาชีพ การเขียน
ภาพทิวทัศน์ทางทะเล และการแสดงนิทรรศการนักเรียนเป็นส่วนที่ทดแทนกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- วิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขา
งานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมดได้แก่ ผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน (หมายเลขเอกสาร 3.3.3-01)
- วิทยาลัยจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองบริการการศึกษากําหนด โดยมีผู้เรียนระดับ ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 3
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้ารับการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของผู้เรียนระดับ
ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (หมายเลขเอกสาร 3.3-4-01)
และรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวะศึกษา (V-net) โดยมีผู้เรียนระดับ ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 3
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ (หมายเลขเอกสาร 3.3-4-02) ทั้งนี้ทางวิทยาลัยได้ดําเนินงานโครงการ
ยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรียนรู้ การสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน (หมายเลขเอกสาร 3.3-4-03)
- วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด (หมายเลข
เอกสาร 3.3.5-01)

รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
3.3-2-01
3.3-3-01
3.3-4-01
3.3-4-02
3.3-4-03
3.3-5-01

รำยกำรเอกสำร
หลักฐานรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผลงานสร้างสรรค์ สูจิบัตรนิทรรศการนักเรียนฯ
หลักฐานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
หลักฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวะศึกษา (V-net)
หลักฐานผลการดําเนินงานโครงการยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษ
หลักฐานประกาศนียบัตรยกย่องและรางวัล

34
มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นกำรพิจำรณำ

เป้ำหมำย
ระดับ

ผลกำร
ดำเนินงำน

หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ปฏิบัติตำม
3.4-1-01
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และ
เกณฑ์ ข้อ
3.4-1-02

ทะนุบํ ารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
4
3.4-1-03
และกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ า 1
กิจกรรม
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้
3.4-2-01

ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬา
และนั น ทนาการ ไม่น้ อยกว่ า 5 กิจ กรรม และกํา กับ ดูแ ลให้
3.4-3-01
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
5. าสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ค วามรู้
ความสามารถ ทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ มในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า
3.4-5-01

5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 3
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 3 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
มีผลตามประเด็น
มีผลตามประเด็น มีผลตามประเด็นการ มีผลตามประเด็นการ มีผลตามประเด็น
ประเมิน 3 ข้อ
ประเมิน 4 ข้อ
การประเมิน 5
การประเมิน 1 ข้อ การประเมิน 2 ข้อ
ข้อ
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1. วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกจิตสํานึกให้รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปะ
วัฒนธรรม โดยจัดโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี มีวินัยและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เพื่อความรักสามัคคีในหมู่คณะ
กิจกรรมในโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีวินัยและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
- กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
2. วิทยาลัยปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมในโครงการ
- กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมวัดและชุมชน
- กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
3. วิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ โดยจัดโครงการคุณธรรม
จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติดและ
โรคเอดส์
กิจกรรมในโครงการ
- กิจกรมการแข่งขันกีฬา BPI เกมส์ (ช่างศิลปเกมส์)
4. วิทยาลัยส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อบริการทางวิชาชีพให้กับชุมชน
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
3.4-1-01
3.4-1-02
3.4-1-03
3.4-2-01
3.4-3-01
3.4-5-01

รำยกำรเอกสำร
กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ถวายเทียนพรรษา
การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา BPI เกมส์ (ช่างศิลปเกมส์)
โครงการปลูกป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนผลกำรดำเนินงำนตำมอัตลักษณ์ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

4 ด้ำนผลกำรดำเนินตำมอัตลักษณ์ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4.1 ระดับคุณภำพผลงำนสร้ำงสรรค์/ผลงำนวิชำกำร/วิชำชีพ
ประเด็นกำรพิจำรณำ

เป้ำหมำย
ระดับ

ผลกำร
ดำเนินงำน

หมำยเลข
เอกสำรอ้ำงอิง

1. สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน กิ จ กรรม/โครงการ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ปฏิบัติตำม
สนั บสนุน ให้ ครู และผู้เรีย นได้มี การพัฒ นาผลงานสร้างสรรค์/
4.1-1-01

เกณฑ์ ข้อ 4
ผลงานวิชาการ /วิชาชีพ

2. สถานศึกษาได้ดําเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ ที่เกี่ยวกับพัฒนาผลงานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ /
4.1-2-01
วิชาชีพ ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา

3. สถานศึกษามีผลงานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ/วิชาชีพของ
ครู โดยมี ค รู เ ป็ น เจ้ า ของผลงานไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของ
4.1-3-01
บุคลากรครูทั้งหมดของสถานศึกษา

4. สถานศึกษามีผลงานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ/วิชาชีพของ
4.1-4-01
ผู้เรี ยน โดยมีผู้ เรี ยนเป็น เจ้าของผลงานไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80
4.1-4-02
ของจํานวนผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่
4.1-4-03
3 และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2

5. ผลงานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ/วิชาชีพของครู และผู้เรียน
4.1-05-01
ได้มีการนําออกเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือนําไปใช้ประโยชน์
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 5
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็นการ ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1 , 2 ประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 ,
ประเด็นการ
การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1
และ 3
และ 4
ประเมิน ข้อ 1 , 2
และ 2
, 3 , 4 และ 5
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กำรดำเนินงำน
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน มีการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-01) และได้ดําเนินงานพร้อมรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีทําให้ครูศิลปะและนักเรียน นักศึกษา มีผลงานการสร้างสรรค์เกินร้อยละ 80
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-01 , 4.1-3-01)
วิทยาลัยมีผลงานการสร้างสรรค์ของนักเรียน (โดยดูจากผลงานสรุปในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ ระดับ
ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 3 และรายวิชาเอกของ ระดับศ.ปวส. ชั้นปีที่ 2) เกินกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผลงานบางส่วนปรากฏใน
สูจิบัตรการแสดงงานนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2560 (เอกสารหมายเลข 4.1-4-01 , 02 , 03)
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
4.1-1-01
4.1-2-01
4.1-3-01
4.1-4-01
4.1-4-02
4.1-4-03

รำยกำรเอกสำร
แผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ 2560
สูจิบัตรการแสดงงานนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
รายงานการดําเนินงานนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลป
ประจําปี 2560
สูจิบัตรการแสดงงานนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกา 2560
ตารางสรุปผลการประเมินนักเรียน วิชาองค์ประกอบศิลป์ ระดับ ศ.ปวช.
ตารางสรุปผลการประเมินนักศึกษา วิชาเอก ระดับ ศ.ปวส.
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มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

4 ด้ำนผลกำรดำเนินตำมอัตลักษณ์ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4.2 ระดับคุณภำพในกำรนำเสนอผลงำน

เป้ำหมำย
ผลกำร
หมำยเลข
ระดับ
ดำเนินงำน
เอกสำรอ้ำงอิง
1. สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน กิ จ กรรม/โครงการ เพื่ อ นํ า เสนอ ปฏิบัติตำม
4.2-1-01
ผลงานการสร้างสรรค์/ ผลงานวิช าการของครู และผู้ เรียน สู่ เกณฑ์ ข้อ

4.2-2-02
สาธารณชน
4

2. สถานศึกษาได้ดําเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ ที่เกี่ยวกับการนําเสนอผลงานการสร้างสรรค์/ผลงาน
4.2-2-01
วิชาการ ของครูและผู้เรียน สู่สาธารณชน

3. สถานศึกษามีช่องทางการนําเสนอผลงาน กิจกรรม/โครงการ
4.2-3-01
ผลงานสร้ า งสรรค์ / ผลงานวิ ช าการของครู และผู้ เ รี ย น สู่
4.2-3-02
สาธารณชนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง(เช่น เว็ปไซต์ , สื่อสิ่งพิมพ์ ,
นิทรรศการ สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ , สื่อออนไลน์ต่าง เป็นต้น)

4. สถานศึ กษามี ผ ลการประเมิ น ความพึ งพอใจการนํา เสนอ
4.2-4-01
ผลงาน กิจกรรม/โครงการ ผลงานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ
ของครู และผู้ เรี ย นจากผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ย วข้ อง หรือบุ คคลทั่ว ไป
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จากผู้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น

5. ผลงานสร้างสรรค์ /ผลงานวิชาการของครู และผู้เรียน ได้ทุน
4.2-5-01
หรือรางวัลจากหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 5
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็นการ ปฏิบัติตามประเด็น
การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1 , ประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 , การประเมิน ข้อ 1 ,
2 และ 3
และ 4
2 , 3 , 4 และ 5
และ 2
ประเด็นกำรพิจำรณำ
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กำรดำเนินงำน
สถานศึกษามีแนวทางเพื่อนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ของครูและผู้เรียน สู่สาธารณชนโดยจัดเป็น
งบประมาณประจําปีในการจัดพิมพ์สูจิบัตร (เอกสารหมายเลข 4.2-1-01 , 02) และได้ดําเนินการตามแผนงาน
(เอกสารหมายเลข 4.2-2-01) นอกจากนี้วิทยาลัยยังมีช่องทางต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
(เอกสารหมายเลข 4.2-3-01 , 02 ) เช่น Websit ของวิทยาลัย , นิทรรศการ , สูจิบัตร , สื่อหนังสือพิมพ์ ,
โทรทัศน์ และ วิทยุ ยังอยู่ในระหว่างดําเนินงานจัดทํา face bookและ Line และการประเมินความพึงพอใจใน
การนําเสนอในระดับดีมาก เช่น ความพึงพอใจโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา
(เอกสารหมายเลข 4.2-4-01)
วิทยาลัยมีผลงานสร้างสรรค์ของครูและผู้เรียน ได้รับทุนและรางวัลจากหน่วยงานภายในและภายนอก
คือ (4.2-5-01 – 05)
- นายนภพงศ์ กู้แร่ ได้รับทุนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ ASEAN – INDIA ARTISTS’
CAMP ประเทศอินเดีย ในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เมือง UDAIPOR รัฐ RAJASTHAN ประเทศอินเดีย
- นางเมตตา สุวรรณศร ได้รับทุนโครงการครูศิลปะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 9
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2561
- นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน ได้รับทุนการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ
“รูปร่างแสงในจิตรกรรม” จากสํานักงานวิจัยแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2560
นักเรียนวิทยาลัยช่างศิลปจํานวน 3 คน ได้รับรางวัลประกวดวาดภาพบางแสนสร้างศิลป ครั้งที่ 2/2561
นักศึกษา ระดับ ศ.ปวส. ชั้นปีที่ 2 จํานวน 1 คน คือ สุวนันท์ จ้อยรุ่ง ได้รับรางวัลนริศรานุวัตติวงศ์
ประจําปี 2561
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
4.2-1-01
4.2-1-02
4.2-2-01
4.2-3-01
4.2-3-02
4.2-4-01
4.2-5-01
4.2-5-02
4.2-5-03
4.2-5-04
4.2-5-05

รำยกำรเอกสำร
รายงานการดําเนินงานโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2560
รายงานการดําเนินงานโครงการนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลปประจําปี 2560
รายงานการดําเนินงานโครงการ
สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2560
Websit วิทยาลัย , หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สื่อหนังสือ วิทยุ โทรศัพท์
สรุปผลความพึงพอใจโครงการนิทรรศการศิลปนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2560
จดหมายเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ ASEAN – INDIA ARTISTS’ CAMP
โครงการโครงการครูศิลปะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 9
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ผู้ได้รับทุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2560
รายงานการดําเนินงานโครงการสนใจ ใฝ่รู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หนังสือจากมูลนิธินริศรานุวัตติวงศ์
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มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

4 ด้ำนผลกำรดำเนินตำมอัตลักษณ์ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4.3 ระดับคุณภำพในกำรบริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ

เป้ำหมำย
ผลกำร
หมำยเลข
ระดับ
ดำเนินงำน
เอกสำรอ้ำงอิง
ปฏิบัติตำม
1. สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน กิ จ กรรม/โครงการ ให้ บ ริ ก าร
เกณฑ์ ข้อ
4.3-1-01

วิชาการ/วิชาชีพ ตรงตามสาขาวิชาของสถานศึกษา
4
2. สถานศึกษาได้ดําเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม/

โครงการ ที่เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ
3. สถานศึกษามีกิจกรรม/โครงการ ให้บริการวิชาการ /วิชาชีพ

ตามสาขาวิชาของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม/โครงการ
4.3-01
4.3-02
4. สถานศึกษามีผ ลการประเมิน ความพึงพอใจการให้ บริการ
4.3-03
วิชาการ/วิชาชีพ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไปเฉลี่ย

4.3-04
3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จากผู้เข้าร่วมแสดงความ
4.3-05
คิดเห็น
5. การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ของครู และผู้เรียน ได้รับการ

สนั บ สนุ น จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงานในภาครัฐ หรื อ
เอกชนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 5
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็นการ ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1 , 2 ประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 ,
ประเด็นการ
การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1
และ 3
และ 4
ประเมิน ข้อ 1 , 2
และ 2
, 3 , 4 และ 5
ประเด็นกำรพิจำรณำ
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กำรดำเนินงำน
วิทยาลัยมีแผนงาน (เอกสารหมายเลข 4.3-1-01) และได้ดําเนินงานพร้อมรายงานผลใน
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตรงตามสาขาวิชาของวิทยาลัย มีจํานวน 5 กิจกรรม คือ
- โครงการบริการวิชาการอบรมศิลปะบาติกผ้ามัดเพ้นท์ฯ (เอกสารหมายเลข 4.3-01)
- โครงการบริการวิชาการอบรมศิลปะสมุดทํามือ (เอกสารหมายเลข 4.3-02)
- โครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงธรรม ประกอบพระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 12
มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 4.3-03)
- โครงการฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก ครั้งที่ 38/2560 (เอกสารหมายเลข 4.3-04)
- โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย ประจําปี 2560
(เอกสารหมายเลข 4.3-05)
ซึง่ แต่ละโครงการมีประเมินความพึงพอใจการให้บริการเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ทั้งนี้วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าร่วมบริการวิชาการและวิชาชีพ เช่น
โรงเรียนต่าง ๆ อุทยานพระบรมราชนุสรณ์ฯ (ร.2) บ้านสามครู ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม ห้างสรรพสินค้า
ซีคอนสแควร์ สํานักนักช่างสิบหมู่
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
4.3-1-01
4.3-01
4.3-02
4.3-03
4.3-04
4.3-05

รำยกำรเอกสำร
แผนปฏิบัติงานประจําปีพุทธศักราช 2560
รายงานการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการอบรมศิลปะบาติกผ้ามัดเพ้นท์ฯ
รายงานการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการอบรมศิลปะสมุดทํามือ
รายงานการดําเนินงานโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงธรรม
ประกอบพระเมรุมาศ
รายงานการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก ครั้งที่ 38/2560
รายงานการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่
สาขาช่างศิลป์ไทย ประจําปี 2560
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

5 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
5.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน

เป้ำหมำย
ผลกำร
หมำยเลข
ระดับ
ดำเนินงำน
เอกสำรอ้ำงอิง

1. สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ ปฏิบัติตำม
5.1-1-01
สถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม เกณฑ์ ข้อ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
4
และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

5.1-2-01
2. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

3. สถานศึ ก ษาได้ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
5.1-3-01
การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

4. สถานศึ ก ษาได้ จั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี ที่ เ ป็ น รายงานการ
5.1-3-01
ประกันคุณภาพภายใน
5. สถานศึ ก ษาได้ จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า
ต่อเนื่ องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 4 ผลการดําเนินงานคะแนน 4
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็น ปฏิบัติตามประเด็นการ ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 1 , 2 ประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 ,
ประเด็นการ
การประเมิน ข้อ 1 การประเมิน ข้อ 1
และ 3
และ 4
ประเมิน ข้อ 1 , 2
และ 2
, 3 , 4 และ 5
ประเด็นกำรพิจำรณำ
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กำรดำเนินงำน
วิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทําแผนปฏบัติงานประจําปี ที่เป็น
การระดมความคิด จากครูผู้สอน มายังหมวดวิชา หมวดวิชาสู่ภาควิชา จากภาควิชาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร หรือจากงานต่าง ๆ สู่ฝ่าย และฝ่ายเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ในบางประเด็นมีการ
นําเข้าขอความเห็นชอบจากภาคี 4 ฝ่าย ที่ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
และการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากคณะกรรมการสถานศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.1-1-01)
วิทยาลัยดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกโครงการ (เอกสารหมายเลข 5.1-2-01) และมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 5.1-3-01)
และนําผลการประเมินแจ้งต้นสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานต่อ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (เอกสารหมายเลข 5.1-4-01)

รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
5.1-1-01
5.1-2-01
5.1-3-01
5.1-4-01

รำยกำรเอกสำร
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2560
เอกสาร ตผ. และรายงานโครงการ
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจําปี 2560
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจําปี 2560
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มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้

5 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
5.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ

เป้ำหมำย
ผลกำร
หมำยเลข
ระดับ
ดำเนินงำน
เอกสำรอ้ำงอิง
ร้อยละจํ านวนตัว บ่ งชี้ที่ มีการพัฒ นาเทีย บกับ จํา นวนตัว บ่ง ชี้ คะแนน
3.30
5.2-1-01
ทั้งหมดที่มีการประเมิน
3.51 - 4.50
กำรประเมินผลจำกกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายคะแนน 3.51 - 4.50
ผลการดําเนินงานคะแนน 3.30
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 3 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
กำรคำนวณ
ประเด็นกำรพิจำรณำ

9

17

สูตรกำรคำนวณ

× 100 = 52.94

52.94
80

เกณฑ์กำรประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
0.00 – 0.50
1.51 –2.50

พอใช้
(คะแนน 3)
2.51 – 3.50

× 5 = 3.30

ดี
(คะแนน 4)
3.51 – 4.50

ดีมำก
(คะแนน 5)
4.51 – 5.00
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กำรดำเนินงำน
การดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 นี้ พบว่ามีมาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานบริหารการศึกษา ตามแนวสถานศึกษาคุณภาพนั้น ยังอยู่ในเกณฑ์
ปรับปรุง แต่มีแนวปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม (ปี 2559) จึงนํามานับว่าเป็นเกณฑ์ที่มีการพัฒนา
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับรอบปี 2559 พบว่ามีผลการ
ดําเนินงานคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา จึงอยู่ในเกณฑ์พอใช้

รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
รหัสเอกสำร
5.2-1-01

รำยกำรเอกสำร
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจําปี 2560
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ตอนที่ 4 สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
4.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน
มำตรฐำน
มำตรฐำนที่ 1
มำตรฐำนที่ 2

มำตรฐำนที่ 3

มำตรฐำนที่ 4
มำตรฐำนที่ 5
ผลรวมกำร
ประเมิน
คะแนนเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้

ผลกำรประเมิน

ระดับคะแนน

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
17 ตัวบ่งชี้

5
2
3
5
5
5
4
4
4
5
4
3
5
5
5
4
3
72

ดีมำก
ปรับปรุง
พอใช้
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดี
ดี
ดีมำก
ดี
พอใช้
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดี
พอใช้

72 = 4.23
17

หมำยเหตุ

47

4.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
4.2.1 จุดเด่น
- ครูศิลปะมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชาชีพ มีผลงานสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์
- นักเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ มืออาชีพงานศิลป์

4.2.1 จุดที่ควรพัฒนำ
- ระบบฐานข้อมูลของครู นักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ ของวิทยาลัย
- ร้อยละจํานวนของตัวบ่งชี้ที่ได้รับการพัฒนายังต่ํากว่าเกณฑ์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์เดิม

4.2.1 ข้อเสนอแนะ
-

4.2.1 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
- ผู้บริสถานศึกษาในฝ่ายต่าง ๆ ต้องนําประเด็นพิจารณาที่ไม่สามารถพัฒนาได้ในรอบปีการประเมิน
มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และจัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อให้ประเด็นพิจารณาเหล่านั้นมีการพัฒนา
โดยตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 10 ต่อรอบปี
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ภำคผนวก
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แบบกรอกข้อมูลพื้นฐำนเชิงปริมำณ (Common Data Set) ระดับอำชีวศึกษำ
วิทยำลัยช่ำงศิลป
รำยกำร
ข้อมูลทั่วไป
1. จำนวนประเภทวิชำ
2. จำนวนผู้บริหำร

หน่วยนับ

ข้อมูล

ประเภทวิชำ
คน

1 ประเภทวิชา
5

3. จำนวนอำจำรย์ทั้งหมด

คน

3.1 อาจารย์ประจํา

คน

62

คน

5

คน
คน

-

3. ระดับปริญญาโท

คน

5

4. ระดับปริญญาเอก

คน

-

คน

3

2. ระดับปริญญาตรี

คน

18

3. ระดับปริญญาโท

คน

39

4. ระดับปริญญาเอก

คน

2

5. จำนวนอำจำรย์พิเศษ

คน

4

6. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน

คน

10

7. จำนวนนักศึกษำทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560)
7.1 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม

คน

603

คน

553

7.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาจิตรกรรม
สาขาประติมากรรม

คน
คน
คน

50
19
7

สาขาภาพพิมพ์

คน

5

สาขาศิลปะไทย

คน

3

สาขาออกแบบตกแต่ง

คน

15

สาขาสถาปัตยกรรมไทย

คน

0

3.2 อาจารย์อัตราจ้าง (ทําสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
4. คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
4.1 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของผู้บริหำร
1. ระดับอนุปริญญา
2. ระดับปริญญาตรี

4.2 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของอำจำรย์
1. ระดับอนุปริญญา

หมำยเหตุ
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รำยกำร

หน่วยนับ

ข้อมูล

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

คน

1

สาขาสิปปหมู่

คน

0

บำท

19,148,820.-

8.2 จากเงินรายได้ (ค่าบํารุงการศึกษา)

บำท

3,106,131.-

8.3 จากแหล่งอื่นๆ

บำท

439,750.-

9. รำยจ่ำย (ปีงบประมำณ)
9.1 เงินเดือน

บำท

33,234,837.34

9.2 งบพัฒนาบุคลากร

บำท

-

9.3 งบสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
9.3.1 จากภายในสถาบัน

บำท

976,660.-

บำท

324,660.-

9.3.2 จากภายนอกสถาบัน

บำท

652,000.-

9.4 งบประมาณในการบริการวิชาการ
9.5 งบประมาณวัสดุฝึก

บำท
บำท

169,000.357,669.07

9.6 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

บำท

596,970.-

9.7 ค่าสาธารณูปโภค

บำท

1,868,158.90

9.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บำท

-

9.9 ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

บำท

6,348,809.55

9.10 ค่าเสื่อมราคา

บำท

14,409,481.04

คน
คน

76
12

สาขาจิตรกรรม

คน

2

สาขาประติมากรรม

คน

1

สาขาภาพพิมพ์

คน

4

สาขาศิลปะไทย

คน

0

สาขาออกแบบตกแต่ง

คน

4

สาขาสถาปัตยกรรมไทย

คน

-

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

คน

-

8. รำยรับ (ปีงบประมำณ)
8.1 จากงบประมาณแผ่นดิน

10. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
10.1 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม
10.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม

หมำยเหตุ
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รำยกำร

หน่วยนับ

ข้อมูล

คน

0

คน
คน

46
10

คน

46

คน

215

คน

10

คน

31

คน

47

- จํานวนผู้ทไี่ ด้งานทําภายใน 1 ปีรวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- จํานวนผู้ที่ศึกษาต่อ
13.2 ระดับ ปวส. (ประเภทวิชาศิลปกรรม)

คน

1

คน

46

คน

21

- จํานวนผู้ทไี่ ด้งานทําภายใน 1 ปีรวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- จํานวนผู้ที่ศึกษาต่อ
14. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีวศึกษำ
14.1 หลักสูตร
- จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
- จํานวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ

คน

5

คน

16

หลักสูตร
หลักสูตร

9
9

14.2 จํานวนอาจารย์ประจําทีม่ ีคุณวุฒิทางวิชาชีพ

คน

43

14.3 จํานวนครั้งที่สถานศึกษาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บรรยายไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ครั้ง

ศ.ปวช. 2 ครั้ง
ศ.ปวส. 2 ครั้ง

สาขาสิปปหมู่
11. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ
11.1 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม
11.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม
12. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
12.1 จํ านวนผู้ สํ าเร็จการศึกษาระดั บ ปวช. (ประเภทวิ ช า
ศิลปกรรม) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ การ
สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
12.2 จํานวนนักศึกษาแรกเข้า (ประเภทวิชาศิลปกรรม) ของรุ่น
ที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.
12.3 จํ านวนผู้ สํ าเร็จการศึกษาระดั บ ปวส. (ประเภทวิ ช า
ศิลปกรรม) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
12.4 จํานวนนักศึกษาแรกเข้า (ประเภทวิชาศิลปกรรม) ของรุ่น
ที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.
13. กำรมีงำนทำภำยใน 1 ปี รวมทั้งกำรประกอบ อำชีพอิสระของผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559
13.1 ระดับ ปวช. (ประเภทวิชาศิลปกรรม)

หมำยเหตุ

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการปรับปรุง
- โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ English
camp
- โครงการอบรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
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รำยกำร

หน่วยนับ

ข้อมูล

บำท
บำท

18,500.-

สาขาประติมากรรม

บำท

18,500.-

สาขาภาพพิมพ์

บำท

18,500.-

สาขาศิลปะไทย

บำท

13,000.-

สาขาออกแบบตกแต่ง

บำท

12,500.-

สาขาสถาปัตยกรรมไทย

บำท

10,000.-

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

บำท

18,000.-

สาขาสิปปหมู่

บำท

13,000.-

จำนวน

8

จำนวน
โครงกำร

- งานสร้างสรรค์(ครู)

จำนวน

ศ.ปวช. 6 ชิ้น
ศ.ปวส. 5 ชิ้น
ศ.ปวช. 6 ชิ้น
ศ.ปวส. 3 ชิ้น
ศ.ปวช. 6 ชิ้น
ศ.ปวส. 6 ชิ้น
ศ.ปวช. 6 ชิ้น
ศ.ปวส. 3 ชิ้น
ศ.ปวช. 3 ชิ้น
ศ.ปวส. 6 ชิ้น
ศ.ปวช. 4 ชิ้น
ศ.ปวส. - ชิ้น
ศ.ปวช. 6 ชิ้น
ศ.ปวส. 5 ชิ้น
ศ.ปวช. 6 ชิ้น
ศ.ปวส. 3 ชิ้น

14.5 งบประมาณสําหรับวัสดุฝกึ
สาขาจิตรกรรม

14.6 จํานวนกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา
15. นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ของอำจำรย์และนักศึกษำ
15.1 จํานวนนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่เป็นการ
พั ฒนาองค์ ความรู้ งานวิ จั ยปฏิ บั ติ การของอาจารย์ และ
นักศึกษา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
สาขาจิตรกรรม
สาขาประติมากรรม

จำนวน

สาขาภาพพิมพ์

จำนวน

สาขาศิลปะไทย

จำนวน

สาขาออกแบบตกแต่ง

จำนวน

สาขาสถาปัตยกรรมไทย

จำนวน

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

จำนวน

สาขาช่างรัก ช่างเขียน ช่างปัน้

จำนวน

71 ชิ้น

หมำยเหตุ

ข้อมูลของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

53
รำยกำร

หน่วยนับ

ข้อมูล

หมำยเหตุ

16. กำรบริกำรทำงวิชำกำร
16.1 จํ านวนกิ จกรรม/โครงการที่ ให้ บริ การทางวิ ชาการที่
ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม (สถานศึกษาเปิดสอนระดับ
ปวช. และปวส.)

จำนวน

2

17. กำรบริหำรและกำรจัดกำร
17.1 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพที่สอน
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ (20 ชั่วโมง/ปี)

คน

62

1. โครงการฝึกอบรม
ศิลปะสําหรับ
บุคคลภายนอก
2. โครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ช่าง
สิปหมู่ ณ อุทยาน ร.2
- โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยี
สื่อการศึกษาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รูปแบบ
E-Book
- สัมมนาการป้องกัน

17.2 จํานวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เน้นการ
มี ส่ วนร่ วมของเครื อข่ ายและประชาคมอาชี วศึ กษาในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งการให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการ จัดการศึกษาและการจัดหลักสูตรทวิภาคี

จำนวน

1

จำนวน

ครู 71 ชิ้น
ศ.ปวช. 39 ชิ้น
ศ.ปวส. 31 ชิ้น

18. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
18.1 จํานวนผลงาน/ชิน้ งานที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม

และปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ของ
วิทยาลัยช่างศิลป
ทั้ง 3 แห่ง

54

ปฏิทินกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยช่ำงศิลป

วัน เดือน ปี
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561

กิจกรรม
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
มอบภาระงานตามตัวบ่งชี้ทั้งระดับอาชีวศึกษา
รวบรวมข้อมูล จัดทําเอกสาร SAR
รวบรวมข้อมูล จัดทําเอกสาร SAR
รวบรวมข้อมูล จัดทําเอกสาร SAR
- ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภายใน ครั้งที่ 3 รอบที่ 4
ระดับอาชีวศึกษา
- วันที่ 7 – 8 มิถุนำยน 2561 รับกำรประเมิน
- รายงานผลการประเมินต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หมำยเหตุ

