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สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา 2561 คณะผูบริหารวิทยาลัย ไดดําเนินการตามแผนงาน และวิสัยทัศนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงวิทยาลัยในหลายดาน เชน
การเพิ่มอัตรากําลังของครู และอาจารย จํานวนถึง 11 อัตรา เพื่อทดแทนครู อาจารยเกษียณอายุ
ราชการ
การตอยอดการศึกษา โดยจัดทําหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่องเพื่อสรางโอกสานทางศึกษาใหนักศึกษา
ระดับ ปวส. ไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
การรว มมือกับ องคกรภายในอกสรางเครือขาย เพื่อการสนับสนุน การศึ กษาของวิทยาลัย ทั้ งเรื่อง
เงิ น ทุ น การ ว มมื อ เรื่ อ งสถานประกอบการและในด านการประกั น คุ ณภาพการศึก ษาภายใน วิ ทยาลั ย ได
ดําเนินการประเมินตนเองตามหลักเกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้ตามสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดเปดโอกาสให
วิ ท ยาลั ย ช า งศิ ล ป ทั้ ง สามแห ง ได ร ว มกั น กํ า หนดเกณฑ โ ครงสร างหลั ก ของอาชี ว ศึ ก ษา โดยปรั บ ปรุ ง ให
สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัย ซึ่งไดผลการประเมินตามตาราง ดังนี้
1.1 สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- เฉลี่ยคะแนนในแตละมาตรฐาน
มาตรฐาน
คาเฉลี่ยการประเมิน ระดับคุณภาพ
1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.66
ยอดเยี่ยม
2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม
3.75
ดีเลิศ
3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.50
ดีเลิศ
4 อัตลักษณผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา
5.00
ยอดเยีย่ ม
คาเฉลี่ย
4.47
ยอดเยี่ยม
1.2 จุดเดน
- ครูศิลปะมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชาชีพ มีผลงานสรางสรรคเปนที่ประจักษ
- นักเรียนมีผลงานเปนที่ยอมรับ และเปนไปตามอัตลักษณของผูเรียน คือ อาชีพงานศิลป
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
- ระบบฐานขอมูลของครู นักเรียน และขอมูลอื่น ๆ ของวิทยาลัย
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา
ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยชางศิลป มีชื่อเดิมวา “โรงเรียนศิลปศึกษา” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม
พ.ศ. 2495 มีฐานะเปนโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2549 เปดการเรียนการสอนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยใชสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2496 ขยายการสอนเปน 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม แผนกชางสิบหมู และ
แผนกโบราณคดี แตละแผนกมีกําหนดเวลาเรียน 3 ป
พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปลี่ยนหลักเกณฑการรับนักศึกษาใหม คือ รับนักเรียนโรงเรียน
ศิลปศึกษาที่สอบไลไดชั้นปที่ 2 เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แตตองผานการสอบคัดเลือก
พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
1. ไดกําหนดฐานะของโรงเรียนเปนประเภทอุดมศึกษา เรียกชื่อวา “โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ยุบเลิกแผนกชางสิบหมู คงเหลือไวเพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหมวา แผนกเตรียมศิลปะ และ
แผนกเตรียมโบราณคดี สําหรับการศึกษาใน 2 ปแรก
3. เปลี่ยนสังกัดจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร
พ.ศ. 2504 มีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในกรมศิลปากรใหม มีการตั้ง “กอง
ศิลปศึกษา” ขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษา จึงมาสังกัดกองศิลปศึกษา มีงบประมาณ ตําแหนง ครู อาจารย เจาหนาที่
เปนของตนเอง และไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “โรงเรียนชางศิลป”
พ.ศ. 2517 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนชางศิลปะเปน “วิทยาลัยชางศิลป” และเริ่ม
ขยายกิจกรรมการเรียนการสอนไปที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มพัฒนาและ กอสรางอาคารเรียน
ในที่ดินของหลวงพรตพิทยพยัต (เจาคุณทหาร) ที่เขตลาดกระบัง บนเนื้อที่ ประมาณ 63 ไร และไดเริ่มใชเปน
สถานศึกษาของวิทยาลัยแตงตั้ง พ.ศ.2521 เปนตนมา
พ.ศ. 2524 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง โดยยกเลิกการเรียนวิชา
การศึกษา
พ.ศ. 2527 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยยกเลิกการเรียนวิชา
การศึกษา
พ.ศ. 2539 ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นสูง โดยเรียกวา “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539”
(ศ.ปวช.) และ “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวส.)
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชางศิลปไดมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ตามประกาสกรมศิลปากร เรื่องการแบงสวนราชการ หนวยงาน และสถานศึกษาของกรมศิลปากร
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
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พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539 เปน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 วิทยาลัยชางศิลป ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542
พ.ศ. 2550 วิทยาลัยชางศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 32 ก วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2550
พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชางศิลป ปรับหลักสูตรศิลปกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2553 เปน
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2560 และกําลังดําเนินปรับหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2553 เปนหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2563
ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยชางศิลป มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 63 ไร ตั้งอยูที่ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
แผนภูมิการบริหารงานของสถานศึกษา กรมการวิทยาลัย/สถานศึกษา
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โครงสรางการบริหารวิทยาลัยชางศิลป
ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา

รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม

งานธุรการ

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

งานอนุรักษสรางสรรคและวิจัยศิลปกรรม

งานการเงินและบัญชี

งานบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานบริการศิลปวัฒนธรรม

งานบุคลากร

งานทะเบียนและวัดผล

งานแนะแนวและบริการอาชีพ

งานวิเทศสัมพันธ

งานพัสดุ

งานหองสมุด

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานผลิตภัณฑศิลปกรรม

งานอาคารสถานที่

งานโสตทัศนูปกรณ

งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานเผยแพรและนิทรรศการศิลปกรรม

งานยานพาหนะ

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

งานองคการและสโมสรนักศึกษา

งานหอศิลป

งานรักษาความปลอดภัย

งานสารสนเทศ

งานสวัสดิการ

งานฝกประสบการณวิชาชีพ

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และโรคเอดส

งานเอกสารการพิมพ
งานแผนและงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ
งานติดตามและประเมินผล

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ภาควิชาศิลปไทย
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2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
1) ขอมูลครู บุคลากรทางการศึกษา ณ เดือนมิถุนายน 2561
ประเภท
เพศ
ระดับการศึกษา ระดับปริญญา
ชาย
หญิง รวม อนุ.ป ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผูบริหารสถานศึกษา
4
1
5
5
ขาราชการครู
37
29
66
3
16
45
2
บุคลากรทางการศึกษา
1
3
4
1
2
1
พนักงานราชการ
2
3
5
2
3
ลูกจางประจํา
3
1
4
4
ลูกจางชั่วคราว
รวม
46
36
82
9
29
49
-

รวม
5
66
4
5
4
84

2) ขอมูลหลักสูตรประเภทวิชา สาขาที่เปดสอน
วิทยาลัยชางศิลปะ เปดหลักสูตร 2 ระดับ ไดแก
1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเปดสาขา ดังนี้
- สาขาจิตรกรรม
- สาขาประติมากรรม
- สาขาภาพพิมพ
- สาขาศิลปะไทย
- สาขาออกแบบตกแตง
- สาขาสถาปตยกรรมไทย
- สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
- สาขาชางสิปปหมู
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3) ขอมูลผูเรียน ณ เดือนมิถุนายน 2561
ระดับ / สาขา
ระดับ ศ.ปวช.
ระดับ ศ.ปวส.
- สาขาจิตรกรรม
- สาขาจิประติมากรรม
- สาขาภาพพิมพ
- สาขาศิลปะไทย
- สาขาออกแบบตกแตง
- สาขาสถาปตยกรรมไทย
- สาขาเครื่องเครือบดินเผยา
- สาขาสิปปหมู
รวม
รวมทั้งสิ้น

ชาย
287

เพศ

18
5
2
3
17
0
1
0
46
333

รวม

หญิง
252

539

6
0
0
0
4
0
1
1
12
264

24
5
2
3
21
0
2
1
58
597

4) ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
ตารางแสดงจํานวนของนักเรียน - นักศึกษาที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2561
วันอนุมัติจบหลักสูตร
จํานวนผูจบการศึกษา
ระดับ
10 ตุลาคม 2561 29 มีนาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 ปการศึกษา 2561
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศ.ปวช. 3
0
0
0 22 34 56 9
7
15 31
41 72
ศ.ปวช. 3 ซ้ํา
6
3
9
6
6 12 2
4
6
14
13 27
รวม
6
3
9 28 40 68 11 11 22 45
54 99
ศ.ปวส. 2
0
0
0
1
2
3
5
1
6
6
3
9
ศ.ปวส. 2 ซ้ํา
0
0
0
1
0
1
1
0
1
2
0
2
รวม
0
0
0
2
2
4
6
1
7
8
3
11
5) ขอมูลดานอาคารสถานที่
ลําดับ

ชื่ออาคาร

1

อาคาร 1 เรียนรวม (3ชั้น)
(1,440 ตรม)

ชื่อหองเรียน/
หองปฏิบัติการ
หองเรียนสามัญ

ประเภทหอง
หองเรียน ปฏิบัติการ
(14หอง)

ขนาดหองและความจุ

หองวิทยาศาสตร

(2หอง)

8.00 ม X10.00 ม. / 35-40 คน
(หองละ 80 ตรม.)
8.00 ม.X10.00 ม. / 35-40 คน

หองกายวิภาค

(2หอง)

8.00 ม X10.00 ม. / 35-40 คน
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ลําดับ
ชื่ออาคาร
2 อาคาร 2 จิตรกรรม (3ชั้น)
(1,971 ตรม)

3

4

5
6
7

อาคาร 3 พื้นฐานศิลปะ
(3 ชั้น) (1,267.20) ตรม.

อาคาร 4 (3 ชัน้ )
(598.50 ตรม.)

อาคารเครื่องเคลือบดินเผา
1 (2ชั้น) (อาคารละ 170
ตรม.)
อาคารเครื่องเคลือบดินเผา
2 (2 ชั้น) อาคารละ
181.44 ตรม.
อาคารภาพพิมพ 1 (2 ชั้น)
(576 ตรม.)

ชื่อหองเรียน/
หองจิตรกรรม

ประเภทหอง
ขนาดหองและความจุ
(10หอง) 8.00 ม. X 12.00 ม. ( 35-40 คน )

หองบรรยาย

(1หอง)

8.00 ม.x12.00 ม. / 30-40 คน

หองสืบคนขอมูล

(1หอง)

9.00 ม. x 6.00 ม. / 20-30 คน

หองแสดงนิทรรศการ
หมุนเวียน

(1หอง)

20.00 ม. X 24.00 ม.

หองวาดเสน

(6หอง)

6.40 ม.X18.00 ม. / 35-40 คน

หององคประกอบศิลป

(5หอง)

6.40 ม.X18.00 ม. / 35-40 คน

หองทฤษฎีศิลป

(1หอง)

6.40 ม.X18.00 ม. / 35-40 คน

หองคอมพิวเตอร

(2หอง)

9.00 ม. X 9.50 ม. / 35-40 คน

หองออกแบบตกแตง

(1หอง)

9.00 ม. X 9.50 ม. / 35-40 คน

หองเรียนหัวโขน

(1หอง)

9.00 ม.X7.175 ม. / 35-40 คน

หองซาวดแล็ป



(2หอง)

9.00 ม. X 9.50 ม. / 35-40 คน

เครื่องเคลือบดินเผา 1



(4หอง)

8.50 ม.X 20.00 ม./35-40 คน

เครื่องเคลือบดินเผา 2

(4หอง)

8.40 ม. X 21.60 ม./35-40 คน

หองภาพพิมพ

(2หอง)

หองภาพพิมพหิน

(1หอง)

ชั้น 1/ 288 ตรม./ 30-50 คน
ชั้น 2/ 240 ตรม/ 30-40 คน
8.00 ม. X 6.00 ม. / 20 คน

8

อาคารภาพพิมพ 2 (1 ชั้น)

หองบรรยาย
หองนิทรรศการ

9
10

อาคารประติมากรรม
(2 ชั้น) (660 ตรม.)
อาคารสิปปหมู 1

11

อาคารสิปปหมู 2

12

อาคารสิปปหมู 3



(1หอง)
(1หอง)

5.00 ม. X 10.00 ม. / 20 คน

หองประติมากรรม

(5หอง)

หองรายรดน้ํา

(2หอง)

ชั้น1 / 276.00 ตรม.
ชั้น2 / 276.00 ตรม.
16.00 x 24.00 ม. / 384 ตรม.

หองศิลปไทย
และสิปปหมู
หองสถาปตยกรรมไทย
และออกแบบตกแตง

(5หอง)

16.00 x 36.00 ม./ 1296 ตรม.

(5หอง)

16.00 x 36.00 ม./ 1296 ตรม.
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ลําดับ
ชื่ออาคาร
13 อาคารหอประชุมเล็ก
14

15

อาคารหอสมุด (2 ชั้น)

อาคารอนุสรณชางศิลป
(3 ชั้น) (4,500 ตรม)

ชื่อหองเรียน/
หองพลศึกษา

ประเภทหอง
(1หอง)

หองสมุด

(2หอง)

หองนิทรรศการ

(1หอง)

ขนาดหองและความจุ
22.00 ม. X 14.00 ม.
(80 -100 คน)
22.00 ม .X 14.00 ม.
( 80 -100 คน )
10.00 ม.X8.00ม./ 30 - 50 คน

หองประชุม

(1หอง)

10.00 ม.X14 ม./80 - 100 คน

หองจิตรกรรม

(4หอง)

20.00 ม. X 10.00 ม. (35-40 คน )

หองบรรยาย

(2หอง)

25.00 ม.x 10.00 ม./30-40 คน

หองประชุม (ชั้น 3)

(3หอง)

30.00 ม x50.00 ม./40-60 คน
(1หอง)

16

ศูนยบริการวิชาการ

หองนิทรรศการถาวร/
หมุนเวียน
ศูนยผลิตภัณฑ

17

โรงอาหาร 1(อาคาร 1 ชั้น)

รับประทานอาหาร 1

1 หลัง

400 ตรม./100 - 200 คน

18

โรงอาหาร 2
(672 ตรม.อาคาร 2 ชั้น)

1 หลัง

19

โรงจอดรถ (194 ตรม.)

รับประทานอาหาร
ชั้นที่ 1
รับประทานอาหาร
ชั้นที่ 2

12.00 ม. x 36.00 ม.(50-100 คน )
/ 432 ตรม.
12.00 ม. x 20.00 ม.
(40-80 คน )/ 240 ตรม.
รถบัส 40 ที่นั่ง 4 คัน

6) ดานงบประมาณ
งบประมาณ
1. งบประมาณแผนดิน
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
2. งบประมาณที่ไดรับสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก
3. งบประมาณผลประโยชน
4. เงินรายได
รวมทั้งสิ้น

รายรับ

30 ม. x 50 ม./ 300-500 คน

(2หอง)

รายจาย

คงเหลือ

41,237,170.00
800,438.00
6,932,500.00
7,453,124.00
4,360,420.00

41,237,170.00
710,865.75
6,390,439.26
6,719,977.00
3,556,674.67

89,572.25
542,060.74
733,147.00
803,745.33

2,893,240.00
22,439,722.00

2,325,632.00
19,703,588.68

567,608.00
2,736,133.32
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณของสถานศึกษา
ปรัชญา
“สาธุโข สิปปกํ นาม อป ยาทิสกีทิสํ” ขึ้นชื่อวาศิลปะแมเชนใด เชนหนึ่ง ก็ยังประโยชน
ใหสําเร็จได
วิสัยทัศน
วิทยาลัยชางศิลปะเปนสถาบันจัดการศึกษา ดานศิลปกรรม เปนแหลงเรียนรูที่มี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาดานศิลปกรรม ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ เปนที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ที่เปนองคความรูดานศิลปกรรมอยางมี
คุณคาแกสังคม
3. เปนแหลงเรียนรูเพื่อบริการวิชาการดานศิลปกรรม
4. อนุรักษ สืบสาน พัฒนา และเผยแพรดานศิลปกรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมมาภิบาล
อัตลักษณ
มืออาชีพงานศิลป
เอกลักษณของสถานศึกษา
เปนผูนําดานงานศิลป
2.5 เกียรติประวัติสถานศึกษา
1. พ.ศ. 2518 วิทยาลัยชางศิลป ไดรับมอบหมายปฏิบัติงานปฏิสังขรณองคพระธาตุพนม โดย
ครู อาจารย และนักศึกษาระดับ ศ.ปวส. กลุมงานประติมากรรม และปนถอดพิมพ ตามคําสั่งกรม
ศิลปากร
2. พ.ศ. 2524 งานปนหลอขยายพระประธานพุทธมณฑล โดยครู อาจารย สาขาประติมากรรม
3. พ.ศ. 2539 ออกแบบและเขียนฉากบังเพลิงสวนประกอบภายในพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (ปฏิบัติงานเขียนฉากบังเพลิงดานหนาภาพเทวดายืนถือชอกนก)
4. พ.ศ. 2552 ออกแบบและเขียนฉากบังเพลิง ฉากบังเตา และการตกแตงภายในพระเมรุมาศ
สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลญานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
5. พ.ศ. 2554 เขียนฉากบังเพลิงสวนประกอบพระเมรุมาศ 4 ทิศตอชุด สมเด็จพระเจาภคินี
เธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
6. พ.ศ. 2560 เขียนภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจในภาคใต ประดับพระที่นั่งทรงธรรม
อาคารประกอบพระราชกุศลภายในมณฑล พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค
การจัดการศึกษาทางศิลปกรรม เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาศิลปกรรม ให
มีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางศิลปกรรม แตละระดับการศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ความรู
คําอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษาศิลปกรรม มีความรูตามหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนหรือทํางาน
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางศิลปกรรม
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรศิลปกรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกตองครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
2. สถานศึ กษาส งเสริม สนั บ สนุน กํากับ ดูแลใหครูทุกคนจัดการเรีย นการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนดําเนินการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อ
เปนขอมูลในการแกไขปญหาพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษา หรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย
( 1 ) การระบุปญหา
( 2 ) การระบุวัตถุประสงค
( 3 ) วิธีการดําเนินการ
( 4 ) การเก็บขอมูล
( 5 ) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน
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ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 ,3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นการประเมิน
รอยละของผูสอบผาน =

จํานวนผูผานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
x𝟏𝟎𝟎
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสรางหลักสูตร

ขอมูลประกอบ
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การดําเนินการโดยสถาบันฯ เปนผูกําหนดเกณฑวัดระดับ
ความรูของผูสําเร็จการศึกษาดานศิลปกรรม พรอมทั้งมีการดําเนิน การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ โดย
คณะกรรมการที่จัดตั้งจากสถาบันฯ เขามามีสวนรวมในการออกขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ จัดทําคลัง
ขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดําเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประมวลผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพและ
ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพใหผูสําเร็จการศึกษาทราบ
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
รอยละ 80 ขึ้นไป
รอยละ 70 – 79
รอยละ 60 – 69
รอยละ 50 – 59
ต่ํากวารอยละ 50
หมายเหตุ : มาตรฐานวิชาชีพ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(Vocational
National Educational)
ประเด็นการประเมิน
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา =

พิจารณาระดับชาติจํานวนผูส อบผานมาตรฐาน
ั
ิ
จํานวนผูเขาเรียนที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร
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หนา 11

ระดับคุณภาพ
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแตรอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคะแนน 5.00
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินรายดานของมาตรฐาน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได

=

ผลรวมของคาคะแนนการประเมินของทุกประเด็นพิจารณาในแตละดาน
จํานวนประเมินประเด็นพิจารณาในแตละดาน

ดานที่ 2 ทักษะและการประยุกตใช
คําอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษาทางศิลปกรรม มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางศิลปกรรม แตละระดับการศึกษาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะและการ
ประยุกตใช
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนกิจกรรมดานทักษะและการประยุกตใชโดย
กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม
2. แผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ จะตองมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา
ดังตอไปนี้ กิจกรรมสงเสริมทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เปนไปตาม
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อาชี ว ศึ ก ษาแต ล ะระดับ การศึ กษา สามารถประยุกต ใชในการปฏิบั ติงาน และการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
3. สถานศึกษาดําเนินการตามแผนจัดกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
4. สถานศึกษามีการประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่กําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมิน กิจกรรมหรือโครงการที่กําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรม
ไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะและการประยุกตใชผูเรียน
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ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 ,3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.2 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาดานทักษะและ
การประยุกตใช
ประเด็นการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาดานทักษะ
และการประยุกตใช
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดรับจากการประเมิน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

X 100

ขอมูลประกอบ
1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
2. สถานศึ ก ษาสํ า รวจผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเป น รายบุ ค คล จากสถานประกอบการหรื อ
สถาบันการศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางานหรือศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวารอยละ 75 ของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแตรอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคะแนน 5.00
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)
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ดานที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
คําอธิบาย
ผูสําเร็จการศึกษาทางศิลปกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ
ที่พึงประสงค
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดทําแผนกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคโดยกํากับดูแลใหผเู รียนแตละคนเขารวมกิจกรรม
2. สถานศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมจะตองมี กิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็น
เนื้อหา ดังตอไปนี้ กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
3. สถานศึกษาดําเนินการตามแผนจัดกิจกรรมตามที่กําหนด
4. สถานศึกษามีการประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่กําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมิน กิจกรรมหรือโครงการที่กําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรม
ไปปรั บ ปรุ ง แผน หรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 ,3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.2 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค
ประเด็นการประเมิน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค
สูตรการคํานวณ

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดรับจากการประเมิน

คะแนนที่ได =

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

X 100

ขอมูลประกอบ
1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
2. สถานศึกษาสํารวจผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคล จากสถานประกอบการหรือสถานศึกษา
ที่ผูสํ าเร็จ การศึกษาไปทํ างานหรือศึกษาตอหรือประกอบอาชี พอิ สระในสาขาที่เกี่ยวของ ไมน อยกว า
รอยละ 75 ของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแตรอยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบไดคะแนน 5.00
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบไปดวย 4 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 หลักสูตรศิลปกรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษาใชหลั กสูต รฐานสมรรถนะที่ สอดคลองกับความตองการของผูเ รียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ สังคมและประเทศ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของสังคมและประเทศ โดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานเกี่ยวของ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรศิลปกรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยไดรับความรวมมือจากครู บุคลากร ชุมชน
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบ ตามขอกําหนด
ของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรจากผูเรียน ความเหมาะสมของรายวิชา เนื้อหาวิชา และการ
วัดผลประเมินผล ของหลักสูตร
5. สถานศึ กษานํ า ผลการประเมิน หลักสูตร ในขอ 3 และ 4 มาพัฒ นารายวิช าหรือกลุมวิช า
เพิ่มเติมใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 ,3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)
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ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนศิลปกรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่องเพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และความเขมแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตาม
หลั ก สู ต ร มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ การอาชี ว ศึก ษาศึ กษาแต ล ะระดั บ การศึกษา ตามระเบีย บหรือข อบั งคั บ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล
ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียน
ทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จ บ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธกับวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธกับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษาฝกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนไมนอยกวา 20
ชั่วโมงตอป และเปนหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจากผูบริหารหนวยงาน
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่
ศธ.0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
5. สถานศึ ก ษา ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แลให ค รู และบุ ค ลากรทางการศึก ษาได รับ การ
ประกาศเกี ย รติ คุณ ยกยอ งความรู ค วามสามารถ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรณยาบรรณวิ ช าชี พ จาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน(poor)
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ดานที่ 3 บริหารจัดการ
คําอธิบาย
สถานศึกษามี การบริห ารจั ดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรีย น
ห อ งปฏิ บั ติ การ โรงฝ ก งาน ศู น ย วิ ท ยบริ การ สื่ อแหล ง เรี ย นรู เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครุ ภั ณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ ดานครุภัณฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการพั ฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ ครุภัณฑ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานศึกษาใหสะอาดเรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย
สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสมเพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนใชประโยชนจาก
การใหบริการดานสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู
อยางมีประสิทธิภาพ
5.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ ครุภัณฑ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา 3.51 และนําผลประเมินความพึงพอใจไปพัฒนาปรับปรุง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)
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ดานที่ 4 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสั งกั ด โดยความรว มมื อของผูบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรีย นรวมทั้งการชว ยเหลือ
สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
ประเด็นการประเมิน
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยมีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย
ไดอยางถูกตอง
2. ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารให ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผูปกครองและผูเรียนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี
3. ผู อํานวยการวิ ทยาลัย ครูบุ คลากรทางการศึกษา ผูปกครองและผูเรียน มี สวนรวมการกําหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และเปาหมายรวมกัน เพื่อใหบรรลุนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
4. ผูอํานวยการวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรม
และเปาหมายที่กําหนด
5. ผูอํานวยการวิทยาลัยประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนาตอไป
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 ,และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)

ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.2 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากร ความรวมมือ
2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือใน
การจัดการศึกษา การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ การศึกษาดูงาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1
แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอน
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4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนในสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน 50 คน
5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม(excellent)
ดีเลิศ(great)
ดี(good)
ปานกลาง(fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน(poor)

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินรายดานของมาตรฐาน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนการประเมินของทุกประเด็นพิจารณาในแตละดาน
จํานวนประเมินประเด็นพิจารณาในแตละดาน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยใหบุคคล ชุมชน องคกร
ตาง ๆ มี ส ว นร ว มในการจั ดการศึ กษาและจัดสถานศึกษาใหเปน แหลงเรีย นรูดานศิล ปะสาขาตาง ๆ
สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพในการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม งานสรางสรรค และ
งานวิจัย โดยผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคลชุมชน องคกรตาง ๆ ที่
สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน ประกอบดวย 2 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารสร า งความร ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค ก รต า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการ
เรียนรู
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ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพการสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาจัดทําแผนงานโครงการสังคมแหงการเรียนรูทางดานศิลปกรรม
2. สถานศึกษาสรางจํานวนเครือขายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการมีสวนรวมกับบุคคล
ชุมชน และองคกรตางๆ ในการสรางสังคมแหงการเรียนรูทางดานศิลปกรรมไมนอยกวา 2 เครือขายตอป
3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและใชเทคโนโลยีเปนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
ไมนอยกวา 2 แหง
4. สถานศึกษามีผลการประเมินแหลงการเรียนรูและการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
5. นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)

ดานที่ 2 ดานนวัตกรรม งานสรางสรรค และงานวิจัย
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษาส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให มี การจั ด ทํ า นวั ต กรรม งานสร างสรรค และงานวิ จัย โดย
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค ผลงานวิชาการ วิชาชีพ การเผยแพร
และนําเสนอผลงาน ดานนวัตกรรม งานวิจัยและงานสรางสรรค
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนใหครูและผูเรียนมีการพัฒนาผลงาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
2. สถานศึ กษามี ผลงานสรางสรรคหรืองานวิจัย หรือผลงานวิช าการ โดยครูไมนอยกวา
รอยละ 60 ของครูทั้งหมดและผูเรียนไมนอยกวารอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
3. สถานศึกษามีแนวทางนําเสนอผลงาน กิจกรรม/โครงการ ผลงานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ผลงานวิชาการ ของครูและผูเรียน สูสาธารณชนและการนําไปใชประโยชน
4.
สถานศึกษามีการประเมินผลงานสรางสรรคหรืองานวิจัย หรือผลงานวิชาการของครู
และผูเรียน
5. ครูและผูเรียน ไดรับสนับสนุนหรือไดรับรางวัล ผลงานสรางสรรคหรืองานวิจัย ผลงาน
วิชาการ จากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชน ไมนอยกวา 5 รายการ
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ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)

มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณผูเรียน และเอกลักษณของสถานศึกษา มีการกําหนดแผน
โครงการ กิจกรรม เพื่อสงเสริมอัตลักษณ และเอกลักษณ
ดานที่ 1 ดานอัตลักษณผูเรียน
คําอธิบาย
สถานศึ กษามี การกํ า หนดคุ ณลักษณะเฉพาะของผูเรีย น ตามปรัช ญา ปณิธาน พัน ธกิจ และ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ตั้ ง สถานศึ กษา ที่ไ ดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึก ษาและ
หนวยงานตนสังกัด
ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.1 ระดับคุณภาพของอัตลักษณผูเรียนดานมืออาชีพงานศิลปและสืบสาน
สรางสรรคงานศิลป
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาอัตลักษณผูเรียนดานมือ
อาชีพงานศิลป และสืบสาน สรางสรรคงานศิลป
2. สถานศึกษาดําเนินงานครบตามแผนงานที่กําหนด
3. สถานศึกษามีการประเมินโครงการ / กิจกรรมที่ดําเนินงาน
4. สถานศึกษานําขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติดานสรางสรรคงานศิลปอยางนอย 5 รางวัล
ขอมูลประกอบ
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรม หรือเทียบเทาขึ้นไปหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3,และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)
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ดานที่ 2 ดานเอกลักษณของสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษากํ าหนดเอกลั กษณของสถานศึกษา ตามจุดเนน และจุดเดน ที่ส ะทอนใหเห็น เปน
ลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของสถานศึกษาเปนผูนําดานงานศิลป
ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.2 ระดับคุณภาพของเอกลักษณสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ /กิจกรรม สนับสนุนเพื่อพัฒนาเอกลักษณตามบริบทของทองถิ่น
2. สถานศึกษามีการดําเนินการครบตามแผนงานโครงการ /กิจกรรม ที่กําหนด
3. สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม โครงการ /กิจกรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินโครงการ กิจกรรม โดยผลการประเมินมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป
5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3,และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินรายดานของมาตรฐาน
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนการประเมินของทุกประเด็นพิจารณาในแตละดาน
จํานวนประเมินประเด็นพิจารณาในแตละดาน
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีรายละเอียด ดังนี้
1. มีมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงคประกอบดวย 3 ดาน
ดานที่ 1 ความรูประกอบดวยประเด็นพิจารณา 3 ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของ
หลักสูตรศิลปกรรม
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(Vocational National Educational)
ดานที่ 2 ทักษะและการประยุกตใชประกอบดวยประเด็นพิจารณา 2ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.2 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาดาน
ทักษะและการประยุกตใช
ดานที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณที่พึงประสงค
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.2 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม
ดานที่ 1 หลักสูตรการศิลปกรรม ประกอบดวยประเด็นพิจารณา 1ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรศิลปกรรม
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนศิลปกรรม ประกอบดวยประเด็นพิจารณา 1ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ดานที่ 3 บริหารจัดการประกอบดวยประเด็นพิจารณา 1ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานสภาพแวดลอม
ภูมิทัศน อาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณ
ดานที่ 4 การนํานโยบายสูการปฏิบัติประกอบดวยประเด็นพิจารณา 2ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.2 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ดานที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูประกอบดวยประเด็นพิจารณา 1ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพการสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู
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ดานที่ 2 ดานนวัตกรรม งานสรางสรรค และงานวิจัยประกอบดวยประเด็นพิจารณา 1 ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค ผลงานวิชาการ วิชาชีพ
การเผยแพรและนําเสนอผลงาน ดานนวัตกรรม งานวิจัย
และงานสรางสรรค
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา
ดานที่ 1 ดานอัตลักษณผูเรียน ประกอบดวยประเด็นพิจารณา 1ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.1 ระดับคุณภาพของอัตลักษณผูเรียนดานมืออาชีพงานศิลป
และสืบสาน สรางสรรคงานศิลป
ดานที่ 2 ดานเอกลักษณของสถานศึกษาประกอบดวยประเด็นพิจารณา 1ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.2 ระดับคุณภาพของเอกลักษณสถานศึกษา

ตัวบงชี้คุณภาพ

คะแนนราย
ประเด็น
พิจารณา

คะแนนประเมิน คะแนนเฉลี่ยราย
ตนเองเฉลี่ยราย
มาตรฐาน
ดานมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค
ดานที่ 1 ความรู
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.1
5
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.2
5
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.3
5
ดานที่ 2 ทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.1
5
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.2
5
ดานที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.1
5
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.2
5
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.3
5
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม
ดานที่ 1 หลักสูตรศิลปกรรม
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1.1
5
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนศิลปกรรม
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2.1
5
ดานที่ 3 บริหารจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3.1
5
ดานที่ 4 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.1
5
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.2
5
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
4
4
4
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ดานที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหง
การเรียนรู
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.1
5
ดานที่ 2 ดานนวัตกรรม งานสรางสรรค และ
งานวิจัย
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2.1
5
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา
ดานที่ 1 ดานอัตลักษณผูเรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.1
5
ดานที่ 2 ดานเอกลักษณของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.2
5

คะแนนเฉลี่ย

5
5
4
4
5
5
5
5

5.00

คะแนนรวมของประเด็นพิจารณา 16 ประเด็น

=

16

ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา
คะแนนประเมิน = 0.01–5.00 หมายถึง ผลคะแนนเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได ดังนี้
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ตองปรับปรุงเรงดวน (poor)
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สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการประเมินคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาเรี ยงลำดับตามมาตรฐาน
ประเด็น การประเมินและเปาหมายประกอบดวย การดําเนิน งานผลสัมฤทธิ์จ ุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
และขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค

การจัดการศึกษาศิลปกรรม เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาศิลปกรรม ใหมี
ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพศิลปกรรม แตละระดับการศึกษาและมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ดานที่ 1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาศิลปกรรมมีความรูตามหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนหรือทํางาน
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพศิลปกรรม
1.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรศิลปกรรม
เปาหมาย
ผูสำเร็จการศึกษามีความรูตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
การดำเนินงาน
ตารางที่ 4.1 ครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ที่ถูกตองครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ภาควิชา

1. ศึกษาทั่วไป
2. ศิลปสากล
3. ศิลปไทย

รวม

จํานวน จํานวนครู จํานวนครูที่จัดทํา
รายวิขา ทัง้ หมด แผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา

43
126
41
210

18
46
9
73

18
46
9
73

จําวนแผนการ
จัดการเรียนรู
ที่ถูกตอง

หมายเหตุ

18
46
9
73

ตารางที่ 4.2 การกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
สาขาวิชา

1. ศึกษาทั่วไป
2. ศิลปสากล
3. ศิลปไทย

รวม

จํานวนครู จํานวนครูที่มี จํานวนครูที่
การบันทึก
พัฒนาการ
ทั้งหมด
หลังการสอน เรียนการสอน

18
46
9
73

18
46
9
73

18
46
9
73

จํานวนครูที่
ทํางานวิจัยใน
ชั้นเรียน

หมายเหตุ

1
1
2
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ผลสัมฤทธิ์
จากการประชุมหัวหนาหมวดและหัวหนาภาควิชา เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดย
กํ า หนดให รู ป แบบของแผนการจั ด การเรี ย นรู เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ดํ า เนิ น การวั ด ผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนดวันสงแผนการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน ผาน
การตรวจสอบความสมบู ร ณ จ ากหั ว หนาหมวดวิช า หัว หนาภาค และรองผูอํานวยการวิทยาลัย ฝา ย
วิชาการตามลําดับ ทําใหสามารถติดตามแผนการจัดการเรียนรู จากครู อาจารยไดครบถวนทุกคน พรอม
ทั้งมีการกําหนดใหสงบันทึกหลังแฟนการจัดการเรียนรู ทําใหครูอาจารยทุกทานมีการบันทึกผลกาตาม
จริง พรอมทั้งนําผลที่ไดบันทึกนั้นไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1 ประเด็น
1.1.1 และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
จุดเดน

ครู อาจารยวิทยาลัยชางศิลปทุกคน มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในทุกรายวิชา และนําสง
ตอรองผูอํานวยการฝายวิชาการกอนเปดภาคเรียน มีการดําเนินการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ตามแผนการจั ด การเรี ย นรู แ ละบั น ทึ ก หลั ง การเรี ย นรู เ พื่ อ นํ า ผลจากการบั น ทึ ก นั้ น มาใช ใ นพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรูครั้งตอไป

จุดที่จุดควรพัฒนา
มีครู อาจารยวิทยาลัยชางศิลปมีจํานวนนอยที่จัดทําวิจังในชั้นเรียนออกมาเปนรูปเลม ทั้งที่สวน
ใหญมีการนําผลการจัดการเรียนรูมาศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
ขอเสนอแนะ
เรงผลักดันใหครู อาจารยนําผลการจัดการเรียนรูมาศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบแลวจัดทําเปนรูปเลมวิจัยในชั้นเรียนใหสมบูรณ
1.1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ
เปาหมาย
ร อยละของผู สํ า เร็ จ การศึ กษาที่ผานการประเมิน มาตรฐานวิช าชีพเทีย บกับ จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
การดำเนินงาน
ตารางที่4.3การประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) ปการศึกษา 2561
สาขาวิชา
1. ศิลปกรรม
รวม

จำนวนผูเรียน
ทั้งหมด
99
99

เขาสอบ
99
99

ผาน
71
71

ไมผาน
28
28
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ผานรอยละของ
ผูเขาสอบ
71.7
71.7
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ตารางที่ 4.4 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ปการศึกษา 2561
ทั้งหมด

เขาสอบ

ผาน

ไมผาน

ผานรอยละของ
ผูเขาสอบ

1. จิตรกรรม

3

3

2

1

66.6

2. ประติมากรรม

2

2

1

1

50.

3. ศิลปะไทย

2

2

1

1

50.

4. ออกแบบตกแตง

2

2

2

-

100.0

9

9

6

3

66.6

สาขาวิชา

รวม

จำนวนผูเรียน

ตารางที่ 4.5 สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ทั้งหมด
เขาสอบ

ผาน

ไมผาน

รอยละ

ศ.ปวช

99

99

7

2

71.7

ศ.ปวส.

9

9

6

3

66.6

รวม

108

108

7

31

71.3

ผลสัมฤทธิ์
นักเรีย น ผูสํ า เร็จ การศึ กษาทุ กคนในระดับ ศ.ปวช.ปการศึกษา 2561 เขาสอบเพื่อประเมิน
มาตรฐานวิ ชาชีพ โดยมี จํานวนไมต่ํากวารอยละ 70 ของผูเขาสอบ สอบผานเกณฑการประเมิน และ
นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนในระดับ ศ.ปวส. ปการศึกษา 2561 เขาสอบเพื่อประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยมีจํานวนไมต่ํากวารอยละ 60 ของผูเขาสอบ สอบผานเกณฑการประเมิน โดยมีคะแนนวิชา
ศึกษาทั่วไปและวิชาชีพรวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
สร ุป ผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาพบว า มี ผ ลส ัม ฤทธ ิ์ต ามมาตรฐานที่ 1
ประเด็น 1.1.2 และเปาหมายทีก่ ำหนดโดยมีคาคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
จุดเดน

นักเรียน นักศึกษามากกวารอยละ 60 มีความรู ความสามารถผานเกณฑการทอดสอบ

จุดที่จุดควรพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาบางสวนไมมีความพรอมในการทดสอบเพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึง
ชวงเวลาในการสอบวัดผลไมมีความเหมาะสม มักจะใกลเคียงกับการสอบปลายภาค ทําใหนักเรียนไมมี
เวลาในการเตรียมตัวสอบ
ขอเสนอแนะ
ควรจัดชวงเวลาในการทดสอบใหเหมาะสม พรอมทั้งเพิ่มเวลาในการสอบซอมเสริม เพื่อให
นักเรียนสอบผานมาตรฐานวิชาชีพในอัตราที่สูงขึ้น
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1.1.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา นอาชีวศึกษา (V- NET)
เปาหมาย
รอยละของผู สํ า เร็ จ การศึ กษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติดา น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
การดำเนินงาน
ตารางที่ 4.6 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) ปการศึกษา 2561
สาขาวิชา

ทั้งหมด

1. ศิลปกรรม

จำนวนผูเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต
เขาสอบ
ระดับชาติขึ้นไป

99
99

รวม

99
99

99
99

รอยละ
100
100

ตารางที่4.7 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ปการศึกษา 2561
สาขาวิชา

ทั้งหมด

1. ศิลปกรรม (วิจิตรศิลป)
2. ศิลปกรรม (ออกแบบตกแตง)
รวม

7
2
9

จำนวนผูเรียน
มีคะแนนเฉลีย่ ตั้งแต
เขาสอบ
ระดับชาติขึ้นไป
7
5
2
1
9
6

รอยละ
71.43
50.00
66.67

ตารางที่ 4.8 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน อาชีวศึกษา (V-NET)
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ทั้งหมด

เขาสอบ

ผาน

ไมผาน

รอยละ

ศ.ปวช.
ศ.ปวส.
รวม

99
9
108

99
9
108

99
6
105

3
3

100
66.67
97.22

ผลสัมฤทธิ์
นั กเรี ย น ผู สํ า เร็ จ การศึ กษาทุกคนในระดับ ศ.ปวช.ปการศึกษา 2561 เขาสอบทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ โดยมีจํานวนไมต่ํากวารอยละ 100 ของผูเขาสอบ สอบผานเกณฑการประเมินและ
นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนในระดับ ศ.ปวส. ปการศึกษา 2561 เขาสอบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ โดยมีจํานวนไมต่ํากวารอยละ 60 ของผูเขาสอบ สอบผานเกณฑการประเมิน
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.1.3
และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
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จุดเดน

นักเรียนผูมีคะแนนสูงสุดในแตละเนื้อหาของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มีคะแนนสูงสุด
ในทุกเนื้อหาวิชาตั้งแต 65 คะแนนถึง 100 คะแนน ในภาพรวมผูเขาสอบ สอบผานเกณฑการประเมิน
และนักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนในระดับ ศ.ปวส. ปการศึกษา 2561 ที่สอบผานคิดเปนรอยละ
97.22 มีคะแนนของสถานศึกษาสูงกวาระดับประเทศในทุกเนื้อหาวิชา นอกจากนั้น นางสาวเรียวรุ ง
พกุลานนท นักเรียนระดับ ศ.ปวช. ปที่ 3/2 มีผลการทดสอบระดับ ดีเยี่ยม โดยไดคะแนนเฉลี่ย 72.50
คะแนน ซึ่งเปนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของวิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และประเภท วิทยาลัย
ศิ ล ปหั ต ถกรรม และได ค ะแนนเต็ ม 100 คะแนน ด า นทั ก ษะการสื่ อ สารโดยใช ภ าษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
จุดที่จุดควรพัฒนา
นักศึกษาระดับ ปวส. ที่สอบผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มีเพียงรอยละ 66.67
ขอเสนอแนะ
เพิ่มการเตรียมความพรอมกอนการทดสอบใหแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น
ดานที่ 2 ทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาการอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
1.2.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะและการประยุกตใช
เปาหมาย
ผูสําเร็จการศึกษาการอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
การดำเนินงาน
แผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ จะตองมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา
ดังตอไปนี้ กิจกรรมสงเสริมทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เปนไปตาม
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อาชี ว ศึ ก ษาแต ล ะระดับ การศึ กษา สามารถประยุกต ใชในการปฏิบั ติงาน และการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
ตารางที่ 4.9 โครงการสงเสริมทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศนออกสถานที่ ระดับ ศ.ปวช.2
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศนทางทะเล ระดับ ศ.ปวช.3
2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศนทางทะเล ระดับ ศ.ปวส.2
- ศึกษาประวัติศาสตรศิลปและเขียนภาพโบราณสถานระดับ ศ.ปวส.1

กลุมวิชาหลัก กลุมทักษะ
ประยุกตใชใน ชีวติ และ
การปฏิบัตงิ าน
อาชีพ

กลุมการ
ดํารงชีวิตอยู
รวมกับผูอื่น
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กลุมสุข
ภาวะทีด่ ี

3. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรมของนักเรียน นักศึกษา
- ระดับ ศ.ปวช.2
- ระดับ ศ.ปวส.2
4. โครงการเรียนรูทักษะการสื่อสารเทาทันเทคโนโลยี (กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแฟมผลงานคัดสรรค Portfolio ในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิกส)
5. โครงการเสริมทักษาการเรียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนใหม
6. โครงการคายกิจกรรมภาอังกฤษ (English Camp)
7. โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ
8. โครงการแขงขันทักษะวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 3
9. กิจกรรมใหความรูเพิ่มเติมรายวิชา จัดสอบ v-net
10. โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ระดับ ศ.ปวช.1
ระดับ ศ.ปวช.2
11. โครงการแขงขันกีฬาบีพีไอเกมส ครั้งที่ 5











































































ตารางที่ 4.10 แผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ สงเสริมทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม
– ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศนนอกสถานที่
ระดับ ศ.ปวช.2
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศนทางทะเล ระดับ
ศ.ปวช.3
1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศนทางทะเล
ระดับ ศ.ปวส.2

วัน/เดือน/ป/สถานที่

11 – 15 ก.พ. 2562 ณ ตลาด
หัวตะเข พื้นทีเ่ ขตกรุงเทพและ
วัดธรรมประวัตริ าชวรวิหาร
/บางประอิน อยุธยา
19 ม.ค. 2562 ถึง 2 ก.พ. 2562
ณ เกาลอย อ.ศรีราชาและหาด
วอนนภา จ.ชลบุรี
25 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2562
จ.เพชรบุรี

- ศึกษาประวัติศาสตรศลิ ปและเขียนภาพ
11 – 15 ธ.ค. 2561
โบราณสถานระดับ ศ.ปวส.1
2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรมของ 25 ก.พ. ถึง 22 มี.ค. 2562
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ศ.ปวช.2
ณ สถานประกอบการ/ศูนยฝก
ระดับ ศ.ปวส.2
สถานประกอบการ ระยะเวลา
1 เดือน
3. โครงการเรียนรูทักษะการสื่อสารเทาทัน
เทคโนโลยี (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
21 ส.ค. 2561
จัดทําแฟมผลงานคัดสรรค Portfolio ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส

จำนวนผูเขารวม

ชือ่ ผูรับผิดชอบ

128 คน

หมวดวิชาวาดเสน

115 คน

หมวดวิชาจิตรกรรม

10 คน

หมวดวิชาจิตรกรรม

29 คน

หมวดวิชาทฤษฎีศิลป

128 คน

งานฝกประสบการณ
วิชาชีพ
งานฝกประสบการณ
วิชาชีพ

158 คน

ฝายวิชาการ
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4. โครงการเสริมทักษาการเรียนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนใหม
5. โครงการคายกิจกรรมภาษาอังกฤษ
(English Camp)
6. โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ
7. โครงการคายแขงขันทักษะวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 3
8. กิจกรรมใหความรูเพิ่มเติมรายวิชาที่
จัดสอบ v-net
8. โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น ศ.ปวช.1
ระดับชั้น ศ.ปวช.2

9. โครงการแขงขันกีฬาบีพีไอเกมส ครั้งที่ 5

17 – 18 พ.ค. 2561 / วชศ.

227 คน

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2561 / วชศ.

142 คน

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2561/ วชศ.

226 คน

หมวดวิชาภาษาไทย

25 มกราคม 2562
วนศ. นครศรีธรรมราช

41 คน

ฝายวิชาการ

21 ธันวาคม 2560 / วชศ

115 คน

ฝายวิชาการ

22 – 23 พ.ค. 2561 ณ วัด
พระราม 9 กาญจนาภิเษก กทม.
25 พ.ค. 2561 ศูนยศึกษา
ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษามหาราชินี
จ.สมุทรปราการและปราสาทสัจ
ธรรม จ.ชลบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

145 คน

ฝายกิจการนักศึกษา

140 คน

ฝายกิจการนักศึกษา

104

ฝายกิจการนักศึกษา

ตารางที่ 4.11 การกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม
โครงการ
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศนนอกสถานที่ ระดับ ศ.ปวช.2
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศนทางทะเล ระดับ ศ.ปวช.3
2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศนทางทะเล ระดับ ศ.ปวส.2
- ศึกษาประวัติศาสตรศิลปและเขียนภาพโบราณสถาน
ระดับ ศ.ปวส.1
3. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรมของนักเรียน
นักศึกษา
- ระดับ ศ.ปวช.2
- ระดับ ศ.ปวส.2
4. โครงการเรียนรูทักษะการสื่อสารเทาทันเทคโนโลยี (กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแฟมผลงานคัดสรรค Portfolio
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส)

กลุม เปาหมาย เขารวม
นร. ศ.ปวช. 2
115 คน

รอยละ

115 คน

100

115 คน
10 คน

115 คน
10 คน

100
100

26 คน

26

100

128 คน

128 คน

100

158 คน
158 คน
21 ส.ค. 2561

100
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5. โครงการเสริมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
นักศึกษาใหม - ระดับ ศ.ปวช. 1
- ระดับ ศ.ปวส. 2 (ทุกสาขาวิชาเอก)

197 คน
38 คน

175 คน
26 คน

6. โครงการคายกิจกรรมภาอังกฤษ (English Camp)
7. โครงการวันภาไทยแหงชาติ
8. โครงการแขงขันทักษะวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่
9. กิจกรรมใหความรูเพิ่มเติมรายวิชาที่จดสอบ v-net
10. โครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ศ.ปวช.1
ระดับชั้น ศ.ปวช.2
11. โครงการแขงขันกีฬาบีพีไอเกมส ครั้งที่ 5

140 คน
226 คน
41 คน
115 คน
197 คน
140 คน
104 คน

122 คน
226 คน
41 คน
115 คน
197 คน
140 คน
104 คน

-

100
100
100
100
100
100

ตารางที่ 4.12การประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่กําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ความสําเร็จของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ระยะเวลา เปาหมาย
ฝกปฏิบัติงานเขียนรูปนอก
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
สถานที่เพื่อพัฒนาดานทักษะ
ศิลปกรรม กิจกรรม
วิชาชีพ สงเสริมใหผเู รียนเกิด
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศนนอก
11 – 15
การเรียนรูแบบ Active
P
ก.พ.2562
สถานที่ ระดับ ศ.ปวช.2 และ
Learning เกิดประสบการณตรง
- ปฏิ บัติ งานเขีย นภาพทิว ทั ศน ทาง
จําเปนสําหรับการเปนมืออาชีพ
ทะเล ระดับ ศ.ปวช.3
ทางชางศิลปกรรม

A

2. โครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ P

ในระดับ ศ.ปวช.2 จากการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ เปนกิจกรรมที่
เสริมสรางทักษะวิชาวาดเสน
และจิตรกรรม โดยปรับกิจกรรม
โครงการเปน 2 กลุมรายวิชา
วาดเสนและจิตรกรรมออกจาก
กันเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรม
และไดเวลาเพิ่มขึ้นเต็มตาม
เนื้อหาของรายชิชา
- ระดับ ศ.ปวช.3 ไดดาํ เนินปรับ
เวลานํานักเรียนออกฝกปฏิบัติ
ชวงวันหยุดเพื่อลดผลกระทบกับ
การเรียนในวิชาเรียนปกติ
สามารถนําไปปรับในทุก
โครงการที่มีการปฏิบตั ิงานนอก
สถานที่
พัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม

ผูเรียนระดับ ศ.
ปวช.2
ทุกคน

19 ม.ค. 2562 ผูเรียนระดับ ศ.
ถึง
ปวช.3
2 ก.พ. 2562 ทุกคน

25 ก.พ. ถึง

นักศึกษา
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หมาย
เหตุ

ศิลปกรรม
- ปฏิ บัติ งานเขีย นภาพทิว ทั ศน ทาง
ทะเล ระดับ ศ.ปวส.2
- ศึกษาประวัติศาสตรศิลปและเขียน
ภาพโบราณสถาน ระดับ ศ.ปวส.2

A
3. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ศิลปกรรมของนักเรียน นักศึกษา
ระดับ ศ.ปวช.2 และระดับ ศ.ปวส.2
P

A
4. โครงการเรียนรูทักษะการสื่อสาร
เท า ทั น เทคโนโลยี (กิ จ กรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแฟมผลงาน
คั ด สรรค Portfolio ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส)

P

A

และเสริมสรางประสบการณการ 1 มี.ค. 2562
จ.เพชรบุรี
เรียนรูทางศิลปะปฏิบัติ
แหลงประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมของชาติในทุก
สาขาวิชาเอก
11 – 15
ธ.ค.2561 จ.
พิษณุโลก
สุโขทัย
กําแพงเพชร
ปรับแผนการเดินทาและสถานที่
ในการเขียนภาพทางทะเลใน
ระดับ ศ.ปวส.2 เนื่องจาก
ระยะเวลาเดินทางไกล
มุงเนนพัมนาการสราง
ประสบการณเพื่อไดสัมผัสกับ
25 ก.พ. ถึง
การปฏิบัติงานจริงของการ
22 มี.ค.
ทํางานทางในสถานประกอบการ
2562 ณ
และธุรกิจดานศิลปกรรม
สถาน
นักเรียน นักศึกษาไดรับการ
ประกอบการ
พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติที่ดีใน
/ศูนยฝกฯ
การทํางานเปนมืออาชีพดาน
ศิลปกรรม
สถานประกอบการตองการเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝกฯ และ
ระดับ
เพิ่มพูนความรูด านคอมพิเตอร ศ.ปวส.2
ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานจริง
โลกออนไลน เปนการสื่อสารที่ไร
พรหมแดนการเขาถึงขอมูลไดรับ
ขีดจํากัดดวยรูปภาพและภาษาที่
ใชเปนภาษาสากลเชน
ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยจัดให
นักเรียน นักศึกษาทําแฟมคัด
21 ส.ค.
สรรคผลงานสรางสรรค
2561
(Portfolio) ในรูปแบบอิเล็ก
ทรอกนิกส เพื่อสงเสริมเพิ่ม
ทักษะการใชภาษาอังกฤษและ
ศักยภาพดานผลงานสรางสรรค
ของตนเองสูสากล
ผูเขาอบรมตองการใหเพิ่ม
จํานวนวันจัดกิจกรรม วิทยากร
แนะนําอธิบายละเอียดเขาใจ
สนุกไดความรู ทันตอปจจุบันได
ดีสามารถนําไปประยุกตใชกับ
การเรียน

สาขาวิชาเอก
จิตรกรรม
นักศึกษาระดับ
ศ.ปวส.1 ทุก
สาขาวิชาเอก

นักเรียนระดับ
ศ.ปวช.2
จํานวน 123
คน

นักเรียนระดับ
ศ.ปวช.3 และ
ประดับ ศ.ปวส.
2
ทุกสาขา
วิชาเอก
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5. โครงการสงเสริมทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนใหม
- ระดับ ศ.ปวช.1
- ระดับ ศ.ปวส.1 (ทุกสาขาวิชาเอก) P

วิทยาลัยฯดําเนินงานเสริมทักษะ
การเรียนภาอังกฤษเพื่อปรับ
พื้นฐานนักเรียน นักศึกษาใหม
17 – 18
ใหมีพื้นฐานดานภาษาอังกฤษที่
พ.ค. 2561
เหมาะสมและเพื่อศักยภาพการ
เรียนรูวิชาภาอังกฤษของ
วิทยาลัยฯ
เปนกิจกรรมที่ใหความรูด าน

6. โครงการคายกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ (English Camp)

A ภาษาอังกฤษได

P

A
7. โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ
P

A
8. โครงการแข งขั น ทั ก ษะวิ ช าการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 3

นักเรียน
นักศึกษาใหม
ประจําป
การศึกษา
2561 ระดับ
ศ.ปวช.1และ
ศ.ปวส.2 ทุก
สาขาวิชาเอก

P

สถาบันฯและวิทยาลัยตาม
แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูต ลอดชีวิต โดยจัด
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนระดับ ศ.ปวช.2
ไดรับการพัฒนาดาน
ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
- รูปแบบการจัดกิจกรรมและ
วิทยากรที่เนนกิจกรรมผอน
คลาย ชวยทําใหนักเรียนสนใจ
และการใชเทคโนโลยีชวยในการ
ใหความรู
วิทยาลัยไดจัดโครงการฯ เพื่อ
รณรงคและใหนักเรียน
นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาและ
ความสําคัญของภาษาที่ใชใน
การสื่อสารทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษาเขาใจไดตรงกัน
และเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม
ปรับรูปแบบกิจกรรมโดยนํา
ศิลปะเขาไปบูรณาการ เชน การ
กําหนดหัวขอทางวรรณกรรม
ใหนักเรียนถายทอดโดยใช
จุดเดนทางการสรางสรรค
แสดงออก
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
ไดใชทักษะความเปนเลิศดาน
วิชาการ วิชาชีพ ยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาการของ
วิทยาลัยฯ และสถาบันฯ

31 ก.ค.- 1
ส.ค. 2561

นักเรียนระดับ
ศ.ปวช.2

นักเรียน
31 ก.ค. ถึง
นักศึกษา 197
3 ส.ค. 2561
คน

25 ม.ค.
2562

นักเรียนระดับ
ศ.ปวช.1-2
จํานวน 25 คน
กลุมวิชา
ภาษาไทย
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A

9. กิ จ กรรมให ค วามรู เ พิ่ ม เติ ม
รายวิชาที่จัดสอบ v-net

10. โครงการค า ยอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
ระดับ ศ.ปวช.1 ระดับ ศ.ปวช.2

คณิตศาสตร
สังคม
ภาษาอังกฤษ
คอม
พิวเตอร
พลานามัย
ศิลปะ

ผลที่ไดบรรลุตามจุดประสงค มี
นักเรียนที่ไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง, เหรียญเงินเกอบทุกกลุม
รายวิชา โดยตองมีแผนพัฒนา
ดานกลุมวิชาคณิตศาสตร เชน
การเสริมความรูนอกเวลาเรียน
แหติเพื่อพัฒนาความเปนเลิศให
ครบทุกกลุมวิชาที่เขารวมการ
แขงขัน

P

กิจกรรมเสริมความรูเพิ่มเติม
เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
สําหรับรายวิชาที่จัดสอบ
ระดับชาติ v-net

A

จัดเปนโครงการจัดเสริมทักษะ
ทดสอบกอนเรียนเสริมและหลัง
เสริมทักษะ เพิ่มแนวทางเทคนิค
การสรางความเขาใจในเนื้อหา
ใหเขาใจไดงายเสริมความสนุก
ใหมีความแตกตางจากการเรียน
ทั่วไป

P

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ภาพเรื่อง
การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและพัฒนาชุมชน

21 ธ.ค.
2560

นักเรียนระดับ
ศ.ปวช.3
จํานวน 120
คน ระดับศ.
ปวส. 2
ประเภทวิชา
ศิลปกรรม
วิชาเฉพาะ
วิจิตรศิลป
จํานวน 14
คนและวิชา
เฉพาะการ
ออกแบบ
จํานวน 4 คน

ระดับ ศ.
ปวช.1 วันที่
22-23 พ.ค.
2561 ระดับ
ศ.ปวช. 2
วันที่ 25
พ.ค. 2561

นักเรียนระดับ
ศ.ปวช. 1
จํานน 145
คน ระดับ ศ.
ปวส. 2
จํานวน 40
คน
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ปลูกฝงจิตสํานึกทางศาสนา

11. โครงการแขงขันกีฬาบีพีไอเกมส
ครั้งที่ 5

A ขนบประเพณีที่ดีงาม

P

A

เปนการเสริมสรางสุขภาพของ
นักเรียน นักศึกษา สรางความ
สามัคคีและความมีน้ําใจ สราง
ทักษะประสบการณการบริหาร
จัดการความคิดริเริม่ สรางสรรค
พัฒนาภาวะผูนําโดยนักกีฬานัก
วิ่ง วชศ 800 เมตร ไดเหรียญ
ทอง
วิทยาลัยขาดงบประมาณ
คาใชจายเรื่องอาหาร โดยไดรับ
การสนับสนุนจากสมาคมศิษย
เกา วชศ สถาบันควรเพิ่ม
งบประมาณสนับสนุนให
เพียงพอ

20-22 ธ.ค.
2560

นักเรียนระดับ
ศ.ปวช. ศ.
ปวส. และ
นักศึกษา
ปริญญาตรี

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยชางศิลปมีการจัดทําแผนกิจกรรมดานทักษะและการประยุกตใชโดยกํากับดูแลใหผูเรียน
แต ล ะคนเข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 11 โครงการ ซึ่งกิจ กรรมทั้งหมด ชว ยสงเสริมทักษะที่จํา เปน ใน
ศตวรรษที่ 21 ทั กษะวิ ช าชี พ และทั กษะชี วิ ต เป น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ กษาแต ล ะระดั บ
การศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดยอยางมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะทีดี โดยทุกโครงการมีการประเมนิผลการดําเนินงานตามที่
กําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา พรอมทั้งการนําผลการประเมินโครงการในครั้งที่ผานมา
ชวยในการพัฒนาจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.2.1
และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเดน

วิทยาลัยชางศิลปไดจัดทําแผนกิจกรรมดานทักษะและการประยุกตใชโดยกํากับดูแลใหผูเรียนแต
ละคนเขารวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด ชวยสงเสริมทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21
หลังจากการดําเนินงานมีการประเมินผล พรอมทั้งนําผลนั้นมาใชในการปฏิบัติงานครั้งตอไป

จุดที่จุดควรพัฒนา
การสงรายงานการดําเนินหลังจากการสิ้นสุดโครงการตาง ๆ คอนขางมีความลาชา ทําใหตองติดตาม
อยูเนือง ๆ
ขอเสนอแนะ
กําหนดระยะเวลาในการสงรายงานการดําเนินงานหลังจากการสิ้นสุดโครงการตาง ๆ ภายใน 7
วันทําการ
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1.2.2 ระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด า นทั ก ษะและการ
ประยุกตใช
เปาหมาย
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ สถานประกอบการ สถานศึกษา หนวยงาน ที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
มีผลการประเมินความพึงพอใจดานดานทักษะและการประยุกตใชเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80
ขึ้นไป
การดำเนินงาน
ตารางที่ 4.13ความพึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษาหนวยงานทีมีตอผูสำเร็จการศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.3)
ระดับความพึงพอใจ
สาขาวิชา
จำนวนขอมูล
จำนวนผูเรียนที่มี
รอยละ
ที่ไดรับ
คาเฉลี่ย3.51–5.00
ระดับชั้น ศ.ปวช.3
- ศึกษาตอ
- ทํางาน
รวม

49
7
56

49
7
56

87.50
12.50
100.00

ตารางที่ 4.14 ความพึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษาหนวยงานทีมีตอผูสำเร็จการศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.2)
จำนวนขอมูล
ระดับความพึงพอใจ
สาขาวิชา
ที่ไดรับ
จำนวนผูเรียนที่มี
รอยละ
คาเฉลี่ย 3.51–5.00
ระดับชั้น ศ.ปวส.2
จิตรกรรม
- ทํางาน
ประติมากรรม
- ทํางาน
- ไมจบ
ภาพพิมพ
- ทํางาน
- ไมจบ

2

2

100.00

2
1

2
1

66.67
33.33

3
1

3
-

75.00
25.00
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ศิลปไทย
- ไมจบ
ออกแบบตกแตง
- ศึกษาตอ

1

-

100.00

3

3

100.00

ผลสัมฤทธิ์
นายจาง/สถานประกอบการ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ กระตือรือรนในการเรียนรูงานในความรับผิดชอบสถานศึกษา
- นักศึกษามีความตั้งใจเรียนดีมาก และปฏิบัติการเรียนไดดี
- นักศึกษามีความประพฤติดี มีทักษะที่ดีในการออกแบบทักษะการเขียนแบบและพื้นฐานศิลปะ
สว นที่ เ ห็น สมควรเพิ่มเติมใหนั กศึ กษาจะเปน ในดานการจัดการใหสามารถนําทฤษฎีดานการจัดการ
เบื้องตน เชน การวิเคราะหกลุมเปาหมายในการออกแบบ การวิเคราะหบริบทในการออกแบบเพิ่มเติม
จะยิ่งทําใหนักศึกษามีความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ดีอยูแลว สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายใน
และพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ขอขอบคุณวิทยาลัยชางศิลปที่ไดใหความสนใจติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1ประเด็น 1.2.2
และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเดน

- ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ ในดานสมรรถนะหลักและสารรถนะทั่วไป

จุดที่จุดควรพัฒนา
- การจัดระบบการปฏิบัติงานในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
ขอเสนอแนะ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ กระตือรือรนในการเรียนรูงานในความรับผิดชอบ
- เพิ่มเติมใหนักศึกษาในดานการจัดการใหสามารถนําทฤษฎีดานการจัดการเบื้องตนจากการ
วิเคราะหกลุมเปาหมายในการออกแบบ การวิเคราะหบริบทในการออกแบบเพิ่มเติม จะยิ่งทําใหนักศึกษา
มีความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ดีอยูแลว
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ดานที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาการอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
1.3.1ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค
เปาหมาย
ผูสําเร็จการศึกษาการอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี
การดำเนินงาน
สถานศึกษามีแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ จะตองมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุม
ประเด็นเนื้อหา ดังตอไปนี้ กิจกรรมสงเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจ
นิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน า ที่ ของตนเองตามระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ตริยท รงเปน ประมุข มีจิ ต
สาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 4.15 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค
โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมคุ ณ ธรรม พั ฒ นาตนเองคุ ณ ภาพ
ผูเรียน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพ
โครงการค า ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ พั ฒ นา
นักเรียน กิจกรรมปลูกปา ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
โครงกาความรัก ความสามัคคี มีวินั ย และปฏิบัติ
ตามคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ถวายเที ย นพรรษา
วิ ทยาลั ย ชางศิ ล ป ณ วั ดปลู กศรั ทธา ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
โครงการทั ศ นศึ ก ษาแหล ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ณ
ปราสาทไมสัจธรรม ชลบุรี
การเขาร วมโครงการแข งขัน กีฬาบี พีไอเกมส ครั้ ง
ที่ 5 วิทยาลัยชางศิลป ลาดกระบัง ณ วิทยาลัยนาฎ
ศิลปจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กลุมคุณธรรม
จริยธรรม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพเจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี

กลุม ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ
ของชาติไทย





กลุมเคารพ
กลุมจิตสาธารณะ
กฎหมาย เคารพ
และมีจิตสํานึกรักษ
สิทธิของผูอื่น มี
สิ่งแวดลอม
ความรับผิดชอบ
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ตารางที่ 4.16 แผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณที่พึงประสงค
ชื่อโครงการ
วัน/เดือน/ป/ จำนวน ชื่อผูรับผิดชอบ
สถานที่ ผูเขารวม
รองผูอํานวยการ
โครงการอบรมคุณธรรม พัฒนาตนเองคุณภาพผูเรียน ณ วัด
22-23 พ.ค. 151
วิทยาลัยฝายกิจการ
พระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพ
2561
โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักเรียน กิจกรรม
ปลูกปา ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาราชินี
โครงกาความรัก ความสามัคคี มีวินยั และปฏิบัติตามคุณธรรม
จริยธรรม ถวายเทียนพรรษา วิทยาลัยชางศิลป ณ วัดปลูก
ศรัทธา ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โครงการทัศนศึกษาแหลงศิลปวัฒนธรรม ณ ปราสาทไมสัจ
ธรรม ชลบุรี

25 พ.ค. 561

141

นายณรงค แสงสวัสดิ์

26 ก.ค.2561 67
25 พ.ค.
2561

450

การเขารวมโครงการแขงขันกีฬาบีพีไอเกมส ครั้งที่ 5 วิทยาลัย
ชางศิลป ลาดกระบัง ณ วิทยาลัยศิลปจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

129

20-22 ธ.ค.
2561

รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยฝาย
ศิลปวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยฝายกิจการ
นักศึกษา
รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยฝายกิจการ
นักศึกษา

141

สรางจิตนิสัย รักษาเอกลักษณของชาติไทย ตามระบบ
4 ธ.ค. 2561
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข วันพอแหงชาติ

ตารางที่ 4.17 การกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม
โครงการ
โครงการอบรมคุณธรรม พัฒนาตนเองคุณภาพผูเรียน ณ วัด
พระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพ
โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักเรียน กิจกรรม
ปลูกปา ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหา
ราชินี
โครงกาความรัก ความสามัคคี มีวินยั และปฏิบัติตามคุณธรรม
จริยธรรม ถวายเทียนพรรษา วิทยาลัยชางศิลป ณ วัดปลูกศรัทธา
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โครงการทัศนศึกษาแหลงศิลปวัฒนธรรม ณ ปราสาทไมสัจธรรม
ชลบุรี
สรางจิตนิสัย รักษาเอกลักษณของชาติไทย ตามระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข วันพอแหงชาติ
การเขารวมโครงการแขงขันกีฬาบีพีไอเกมส ครั้งที่ 5 วิทยาลัย
ชางศิลป ลาดกระบัง ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

นักศึกษา
รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยฝายกิจการ
นักศึกษา

กลุม เปาหมาย

เขารวม
นักเรียน ศ.ปวช.1
151

รอยละ
100

นักเรียนทุกชั้นป
และครู-อาจารย

141

100

นักเรียนทุกชั้นป
และครู-อาจารย

67

100

นักเรียนทุกชั้นป
และครู-อาจารย

141

100

นักเรียนทุกชั้นป
และครู-อาจารย

450

100

นักเรียนทุกชั้นป
และครู-อาจารย

129

100
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ตารางที่ 4.18 การประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่กําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ความสําเร็จของโครงการ
ระยะเวลา
เปาหมาย

หมายเหต

สงเสริมคุณธรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรม เพื่อ
1 วัน
นักเรียน ปวช. 1
พัฒนาตนเองคุณภาพผูเรียน ณ วัด P
พัฒนาผูเรียน
พระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพ
โครงการความรัก สามัคคี มีวินัย
และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
A
ถวายเทียนพรรษา วิทยาลัยชาง
ศิลปะ ณ วัดปลูกศรัทธา
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
สงเสริมความจิต
โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม
1 วัน
นักเรียน ปวช. 2
P นิสัยใหมีจติ อาสา
เพื่อพัฒนานักเรียน กิจกรรมปลูกปา
ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
A
โครงการทัศนะศึกษาแหลง
ศิลปวัฒนธรรม ณ ปราสาทไมสัจ
ธรรม ชลบุรี
สงเสริมใหมี
สรางจิตนิสัย รักษาเอกลักษณของ
1 วัน
นักเรียนทุกชั้นป
P จิตสํานึก สืบสาน
ชาติไทย ตามระบบประชาธิปไตย
ศิลปวัฒนธรรม
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข วัน
A
พอแหงชาติ
สงเสริมใหมี
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
1 วัน
นักเรียนทุกชั้นป
พัฒนาตนเองคุณภาพผูเรียน ณ วัด P จิตสํานึก สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
พระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพ
โครงการความรัก สามัคคี มีวินัย
และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
A
ถวายเทียนพรรษา วิทยาลัยชาง
ศิลปะ ณ วัดปลูกศรัทธา
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ผลสัมฤทธิ์
วิ ทยาลั ย สามารถดํ า เนิ น โครงการสํ าเร็ จ ลุ ลว งได ตามเป าหมายที่กํ าหนดไว มี ผูเ ขาร ว มตาม
เปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ มีความภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบ
ต อ ตนเอง และความเคารพสิ ท ธิ ข องผู อื่ น มี กิ จ นิ สั ย และเจตคติ ที่ ดี ต อ ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุก มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม ตามแนวทางของผูมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคในศตวรรษที่ 21
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่1ประเด็น 1.3.1
และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเดน

วิทยาลัยมีการกํากับผูเรียนโดยตรงสรางอัตลักษณของผูเรียนและเอกลักษณของวิทยาลัย ใน
ศตวรรษที่ 21
จุดที่จุดควรพัฒนา
การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการมีจํากัด
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมยังไมเหมาะสมและไมเพียงพอ

ขอเสนอแนะ
นักศึกษาทํางานไดอยางเปนระบบ นําความรูที่ไดจากการเรียนมาจัดกิจกรรม มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค โดยสามารถออกแบบโครงการและจัดรูปแบบการจัดทําโครงการดวยตัวนักศึกษาเอง การ
แกไขปญหา การสื่อสาร และความรวมมือ โดยวัดผลจากการมอบหมายใหนักศึกษาทํากิจกรรม มีการคิด
วิเคราะหและวางแผนการจัดกิจกรรม
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1.3.2 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ
ที่พึงประสงค
เปาหมาย
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ สถานประกอบการ สถานศึกษา หนวยงาน ที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.
ปวส.2) มีผลการประเมินความพึงพอใจดานดานทักษะและการประยุกตใชเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ
80 ขึ้นไป
การดำเนินงาน
ตารางที4่ .19 ความพึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษาหนวยงานทีมีตอผูสำเร็จการศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.3)
ระดับความพึงพอใจ
สาขาวิชา
จำนวนขอมูล
จำนวนผูเรียนที่มี
รอยละ
ที่ไดรับ
คาเฉลี่ย 3.51–5.00
ระดับชั้น ศ.ปวช.3
- ศึกษาตอ
49
49
87.50
- ทํางาน
7
7
12.50
รวม
56
56
100.00
ตารางที่4.20ความพึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษาหนวยงานทีมีตอผูสำเร็จการศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.2)
จำนวนขอมูล
ระดับความพึงพอใจ
สาขาวิชา
ที่ไดรับ
จำนวนผูเรียนที่มี
รอยละ
คาเฉลี่ย3.51–5.00
ระดับชั้น ศ.ปวส. 2
จิตรกรรม
- ทํางาน
ประติมากรรม
- ทํางาน
- ไมจบ
ภาพพิมพ
- ทํางาน
- ไมจบ
ศิลปไทย

2

2

100.00

2
1

2
1

66.67
33.33

3
1

3
1

75.00
25.00
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-ไมจบ
ออกแบบตกแตง
- ศึกษาตอ

1

1

3

3

100.00

ผลสัมฤทธิ์
นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย อดทน และความสามัคคี
สนใจใฝเรียนรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคม
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่1ประเด็น 1.2.2
และเปาหมายทีก่ ำหนดโดยมีคาคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเดน

นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย อดทน และความสามัคคี
สนใจใฝเรียนรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคม

จุดที่จุดควรพัฒนา
ตองสงเสริมการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนามากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
มีความภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบไปดวย 4 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 หลักสูตรศิลปกรรม
สถานศึกษาใชหลั กสูต รฐานสมรรถนะที่ สอดคลองกับ ความตองการของผูเ รียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ สังคมและประเทศ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของสังคมและประเทศ โดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานเกี่ยวของ
2.1.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรศิลปกรรม
เปาหมาย
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ สังคมและประเทศ
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยไดรับความรวมมือจากครู บุคลากร ชุมชน
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
วิทยาลัยชางศิลปไดมีการจัดประชุมคณะครูอาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของ รวมถึงตัวแทนภาค
ชุมชนเพื่ อปรึ กษาหารื อ ในการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร ในรู ป คณะกรรมการดําเนิ น การปรับ ปรุง หลักสูต ร
ศิ ล ปกรรมระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2560 และหลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2553 เพื่อใหเปนไปตามพันธกิจและนโยบายการจัดการศึกษาของสถานบัน
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีมาตรฐานผานเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีความทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแหลงของสังคมโลก ไดปรับปรุง
และจัดทําหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 ไดปรับปรุงโครงสราง
หลักสูตร รวมถึงสมรรถนะรายวิชาเพื่อสะทอนระดับฝมือในวิชาชีพดานศิลปกรรม ขณะเดียวกันยังอยูใน
กระบวนการดําเนินงานสอบถามความคิดเห็นจากผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การใช ห ลั ก สู ต ร รวมถึ ง มี ก ารรวบรวมแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ป ระกอบการหรื อ สถาน
ประกอบการเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวของดานศิลปกรรมอีกดวย
2. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
วิทยาลัยชางศิลปเห็นความสําคัญของผูเรียนเปนสําคัญจึงจัดทําหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะใน
ดานที่ผูเรียนตองการและรวมถึงสามรถตอบสนองความตองการของชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อให
สามารถนําความรูไปใชในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได
3. สถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบ ตามขอกําหนด
ของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชางศิลป 2561

หนา 47

วิทยาลั ย ชา งศิ ล ปได มีการประเมิน หลักสูตรของสถานศึกษาทุก ๆ ปการศึกษาและปรับ ปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 4 ป เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูเรียน สงเสริมและอนุรักษ
ไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรจากผูเรียน ความเหมาะสมของรายวิชา เนื้อหาวิชา และการ
วัดผลประเมินผล ของหลักสูตร
วิทยาลัยชางศิลปไดมีการประเมินผูเรียนในทุก ๆ ภาคของการศึกษา โดยไดดําเนินการโครงการ
ประเมินความพึงพอใจผูเรียน โครงการฝกประสบการณวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา เปนขอมูลเบื้อตน
จากผูเรียน และชุมชน สถานประกอบการ นําขอมูลที่ไดวิเคราะหเพื่อประเมินหลักสูตรไปวิเคราะหวามี
ความเหมาะสมกับผูเรียน ตรงตามความตองการของผูเรียน เหมาสมกับชวงวัยของผูเรียน และความ
ตองการของสังคม
5. สถานศึกษานําผลการประเมินหลักสูตร ในขอ 3 และ 4 มาพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมให
ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน
วิทยาลัยชางศิลปไดปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตรระดับ ศ.ปวช. และในระดับศ.ปวส. ทั้ง
วิชาพื้นฐานบางรายวิชา วิชาเลือกเสรีและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและสถานประกอบการ รวมถึงเพื่อความทันสมัยของรายวิชาอยูเสมอ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยชางศิลปมีการจัดทําหลักสู ตรฐานสมรรถนะโดยไดรับความรวมมือจากครู บุคลากร
ชุมชน สานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน
สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบ
ตามขอกําหนด ของสถานศึกษาพรอมทั้งมีการประเมินหลักสูตรจากผูเรียน ความเหมาะสมของรายวิชา
เนื้อหาวิชา และการวัดผลประเมินผล
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 2 ประเด็น 2.2.1
และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ (great)
จุดเดน

วิทยาลัยชางศิลปไดมีการจัดประชุมคณะครู อาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของ รวมถึงตัวแทนภาค
ชุมชนเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทําหลักสูตร เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ของทางวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
ในบางรายวิชายังไมมีการปรับใหมีความสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อให
ผูเรียนสามารถนําไปใชในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดจริง
ขอเสนอแนะ
มีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา พรอมทั้งติดตามผลการจัดการเรียนรู
ของครู อ าจารย ใ ห มี ค วามสอดคล อ งกั บ บริ บ ทการเปลี่ ย นทางสั ง คมเพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถนํ า ไปใช ใ น
การศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดจริง
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ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนศิลปกรรม
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่องเพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และความเขมแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางานตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหครู
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ
2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
เปาหมาย
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่องเพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และความเขมแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก
การดำเนินงาน
ตารางที่ 4.23 อัตราสวนครูตอผูเรียน
หมวดวิชา
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพศิลปกรรม
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- สาขาวิชาจิตรกรรม
- สาขาวิชาประติมากรรม
- สาขาวิชาภาพพิมพ
- สาขาวิชาศิลปะไทย
- สาขาวิชาตกแตง
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
- สาขาวิชาสิปปหมู
- สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 4 วิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
- ภาษาไทย
- ภาษาตางประเทศ
- วิทยาศาสตร
- คณิตศาสตร
- สังคมศึกษา

จำนวนครูในแผนก จำนวนผูเรียน อัตราสวนครูตอ
วิชา (คน) ในแผนกวิชา(คน) ผูเ รียน(คน:คน)
39
14
1
2
2
1
2
1
1
4
20
3
2
2
4
2

1:13

535
57
24
5
2
3
20
2
1
35

1 : 24
1 : 2.5
1:1
1:3
1 : 10
1:2
1:1
1:8

367
230
195
195
281

1 : 122.3
1 : 115
1 : 97
1 : 48.7
1 : 140.5
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- สุขศึกษาและพลศึกษา
- มนุษยศาสตรและการจัดการ

3
4

1 : 122.33
1 : 44.75

376
179

ตารางที่ 4.24 ครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
แผนกวชิ า
1. ดานศิลปกรรม
2. วิชาศึกษาทั่วไป
- ภาษาไทย
- ภาษาตางประเทศ
- วิทยาศาสตร
- คณิตศาสตร
- สังคมศึกษา
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- มนุษยศาสตรและการจัดการ
รวม

จำนวนครูในสาขาวิชา คุณวุฒิการศึกษาตรง
(คน)
หรือสัมพันธ (คน)
53
5
2
2
3
3
2
2
2
2
4
4
2
2
3
3
4
4
73
7

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ตารางที่ 4.26 ครูไดรับการประกาศเกียรติคุณจากหนวยงานหรือองคกรภายนอก
จำนวนครูทั้งหมด
(คน)

73

ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองความรู
ความสามารถคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพจากหนวยงาน
หรือองคกรภายนอก(คน)

7

รอยละ
9.59

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยชางศิลปได มีการกําหนดจํานวนครูทั้งหมดเทียบกั บจํานวนผูเรี ยนทั้งหมด พรอมทั้ ง
สงเสริมสนับสนุน กํากับดูแลใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับ
วิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน และ
จํานวนครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษาฝกอบรม ประชุมทางวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือ
พัฒนาวิชาชีพที่ตรง หรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป และเปนหลักสูตรที่ผาน
ความเห็นชอบจากผูบริหารหนวยงาน
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 2 ประเด็น 2.2
และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ (great)
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จุดเดน

วิทยาลัยชางศิลป มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่
สอนทุกรายวิชา จํานวนครูตอผูเรียนมีความเหมาะสม
จุดที่จุดควรพัฒนา
จํานวนครูและบุคลากรที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณจากหนวยงานหรือองคกรภายนอก
ขอเสนอแนะ
ควรมีการกระตุนในบุคลากรทําผลงานเพื่อนําเผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร
ดานที่ 3 บริหารจัดการ
สถานศึกษามี การบริห ารจั ดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรีย น
ห อ งปฏิ บั ติ การ โรงฝ ก งาน ศู น ย วิ ท ยบริ การ สื่ อแหล ง เรี ย นรู เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครุ ภั ณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ ดาน
ครุภัณฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
เปาหมาย
สถานศึกษามี การบริห ารจั ดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรีย น
ห อ งปฏิ บั ติ การ โรงฝ ก งาน ศู น ย วิ ท ยบริ การ สื่ อแหล ง เรี ย นรู เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครุ ภั ณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ ครุภัณฑ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานศึกษาใหสะอาดเรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย
ผูอํานวยการมี การประชุ มาอบนโยบายการพัฒ นาและดูแลโดยมอบฝายทุกฝายใหชว ยดูแล
สภาพแวดลอมภาใยในวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวของเชนฝายวิชาการจัดประชุมหมวดวิชาเพื่อสํารวจความ
ตองการดานครุภัณฑและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานศิลปะ
ฝายศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมดานศิลปะภายในวิทยาลัยเชนประกวดเขียนภาพฝาผนัง
ฝายกิจ การนั กศึกษา จัดกิ จกรรมของนักศึกษา เชน กิจกรรมรักษาดินแดน จิตอาสาทํ าความ
สะอาดภายในวิทยาลัย
ฝายบริหาร รวบรวมความตองการดานตาง ๆ จากทุกฝาย จัดหา ซอมแซม ทั้งครุภัณฑ อาคาร
สถานที่ภูมิทัศนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนและกิจกรรมาตาง ๆ ของวิทยาลัย
2. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย
สวยงาม
ผูอํานวยการจัดประชุม มอบนโยบายใหงานแผน ฝายบริหารจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
และปรับปรุง อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติงาน และอื่น ๆ ใหพรอมใชงานมีความปลอดภัย เชน
จัดสรรงบประมาณซอมแซมอาคารและระบบไฟฟาอาคารพื้นฐานศิลปะ ปรับปรุงอาคารอํานวยการ เพิ่ม
อัตราพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร
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3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสมเพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ผูอํานวยการจัดประชุม มอบนโยบายใหสํารวจจํานวน สภาพความตองการครุภัณฑในแตละ
สาขาวิชาเพื่อใหฝายบริหารดําเนินการซอมแวมใหอยูในสภาพพรอมใชงานและจัดหาเพิ่มเติมในกรณีขาด
แคลนความตองการจําเปนและเหมาะสม
4. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนใชประโยชนจาก
การใหบริการดานสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู
อยางมีประสิทธิภาพ
ผูอํานวยการจัดประชุม มอบนโยบายใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนใช
ประโยชน จ ากการให บ ริ ก ารด า นสภาพแวดล อ ม ภู มิ ทั ศ น อ าคารสถานที่ ครุ ภั ณ ฑ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ เชน
- จัดสรรหองเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในหองเรียนสาขาตาง ๆ
- ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตไรสายภายในหองเรียนสาขาตาง ๆ
- ปรับ ปรุ งระบบอิน เตอร เ น็ตไรสายในวิทยาลัย เพื่อบริการสําหรับผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน
- จัดสรางหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลของวิทยาลัย
- ซอมแซมครุภัณฑการเรียนการสอนใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรีย น
หองปฏิบัติการโรงฝก ศูนยวิทยบริการ สื่อแหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ของ
วิทยาลัย ดวยการแตงตั้งคณะกรรมการและคําสั่งผูอํานวยการ
สร ุป ผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาพบว า มี ผ ลส ัม ฤทธ ิ์ต ามมาตรฐานที่ 2
ประเด็น 2.3 และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 3 มีคุณภาพระดับ ดี
จุดเดน

ครู อาจารย มี ส ว นร ว มในการดูแลรักษาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรีย น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อแหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ
จุดที่จุดควรพัฒนา
ควรมีการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อแหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ
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ดานที่ 4 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสั งกั ด โดยความรว มมื อของผูบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรีย นรวมทั้งการชว ยเหลือ
สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
2.4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
เปาหมาย
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสั งกั ด โดยความรว มมื อของผูบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรีย นรวมทั้งการชว ยเหลือ
สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
การดำเนินงาน
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยมีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย
ไดอยางถูกตอง
ผู อํ า นวยการจั ดประชุ ม ถ า ยทอดยุ ท ธศาสตรทั้ งระยะยาวและระยะสั้น ของสถาบัน บัณ ฑิ ต
พัฒนศิลปใหบุคลากรทราบ และวางแผนจัดทําโครงการและจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาวิทยาลัยให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
2. ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารให ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผูปกครองและผูเรียนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี
ผูอํานวยการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปกครองและนักเรียนเพื่อใหทําความ
เขาใจนโยบายการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยตามนโยบายของสถาบันเชน
นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา
- เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป
- ดําเนินการทําขอตกลง (MOU) ทางวิชาการ กับสถาบันอื่นเชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธั ญ บรี , มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลรัตนโกสิน ทรวิทยาเขตเพาะชาง , สมารมสตรีไทย
คาทอลิกแหงประเทศไทยและทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา
นโยบายการสรางเครือขาย ผูปกครอง
- ดําเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมครูและผูปกครองวิทยาลัยชางศิลปะ
- ขอสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่ผูปกครองมีรายไดนอยจากศิษยเกาของ
วิทยาลัย
3. ผูอํานวยการวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและผูเรียน มีสวนรวมการกําหนด
แผนงานโครงการ กิจกรรม และเปาหมายรวมกัน เพื่อใหบรรลุนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลั ยเปดโอกาสให ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและผูเรีย น มีสว นรว มการ
กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเปาหมายรวมกัน
- ผานทางสมาคมครูและผูปกครอง
- ผานทาง line เครือขายผูปกครองในระดับชั้นตาง ๆ ของวิทยาลัย
เพื่อรับฟงขอเสนอแนะจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและนักเรียนใชเปนขอมูลใน
การแกไขและพัฒนาใหบรรลุนโยบายของวิทยาลัย
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4. ผูอํานวยการวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม
และเปาหมายที่กําหนด
ผูอํานวยการวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม
และเปาหมายที่กําหนดอยางสม่ําเสมอจากงานติดตามและประเมินผล ฝายบริหาร และนําขอมูลมาใชใน
การวางแผนงานในป 2562
5. ผูอํานวยการวิทยาลัยประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนาตอไป
ผูอํานวยการวิทยาลัยและทีมบริหารรวม ประเมินผลการดําเนินงานจากโครงการของฝายตาง ๆ
และนําผลการประเมินมากําหนดแผนพัฒนาในป 2562
ผลสัมฤทธิ์

วิทยาลัยมีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสั งกั ด โดยความรว มมื อของผูบริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรีย นรวมทั้งการชว ยเหลือ
สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 2 ประเด็น 2.4.1
และเปาหมายทีก่ ำหนดโดยมีคาคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ

จุดเดน

วิทยาลัยติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม และเปาหมายที่
กําหนดอยางสม่ําเสมอจากงานติดตามและประเมินผล
จุดที่จุดควรพัฒนา
- วิทยาลัยขาดการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่ผูปกครองมีรายไดนอย
จากศิษยเกาของวิทยาลัย
- เปดหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ขอเสนอแนะ
การประเมินผลการดําเนินงานจากโครงการของฝายตาง ๆ และนําผลการประเมินมากําหนด
แผนพัฒนา
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2.4.2 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
สถานศึกษามีความสําเร็จในการการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากร ความรวมมือ
สถานศึกษามีการประชุมวางแผนในการจัดทําโครงการของแตละฝายตลอดระยะเวลา 1 ป
การศึ ก ษาและประชุ ม คณะครู อาจารย แ ละบุ ค คลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ ทราบแนวทางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อสรางความรวมมือในการดําเนินงาน
2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือใน
การจัดการศึกษา การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ การศึกษาดูงาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1
แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยชางศิลปะที่ชวยสนับสนุนดานการ
เรียนการสอน เชน มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา มอบอุปกรณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน
การแขงขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กิจกรรมวันปใหม เปนตน
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นใหนักเรียนระดับชั้น ศ.ปวช.3 ฝกประการณทักษะวิชาชีพในระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และนั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ศ.ปวส. 1 ฝ ก ประสบการณ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิช าชีพชั้นสู ง ทั้ งนี้ส ถาบั นศึกษายังมีการจั ดกิจ กรรมทัศนศึกษาเพื่อศึ กษาดูงานนอก
สถานที่ใหกับนักเรียน นักศึกษาในทุกชั้นป
นอกจากนั้นยังมีการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรูสามารถเฉพาะทางทั้งในดานทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพมาใหความรูแกนักเรียนนักศึกษา อาทอ โครงการเรียนรูทักษะการสื่อสารเทาทันเทคโนโลยี
(กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบั ติการเพื่อจั ดทําแฟมผลงานคัดสรรค Portfolio ในรูปแบบอิเ ล็กทรอนิกส )
โครงการเสริมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนใหม โครงการคายกิจกรรมภาษาอังกฤษ
(Engilsh Camp) โครงการปนปูนสด
3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน
สถานศึกษามีการจัดอบรมโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ใหมี
ความรูมากยิ่งขึ้นเพื่อนําไปตอยอด ประยุกตใชในการเรียนการสอนและการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน
การฝกประสบการณวิชาชีพภายในศูนยฝกวิทยาลัยชางศิลป โครงการปนปูนสดที่เกี่ยวของกับภาควิชา
ศิลปะไทย โครงการอบรมทํา Portforio ที่เกี่ยวของกับภาควิชาศิลปะสากล โครงการ English Camp ที่
เกี่ยวของกับภาควิชาศึกษาทั่วไป เปนตน
4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนในสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน 50 คน
สถานศึกษามีการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา โดยจะ
มอบทุนการศึกษาในชวงกิจกรรมไหวครูและครอบครูศิลปะ ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
โดยสถานศึกษา ไดรับมอบทุนจากบุคล สมาคม ชมรม ตลอดจน ครู อาจารย บุคลากรในสถานศึกษา
5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชางศิลป 2561

หนา 55

- วิทยาลัยชางศิลป ไดรับความรวมมือจากบุคคลในการเปนวิทยากรอบรมโครงการตาง ๆ
- วิทยาลัยชางศิลป ไดรับความรวมมือชวงเหลือจากสถานประกอบการในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ มากกวา 20 สถานประกอบการ
- วิทยาลัยชางศิลป ไดรับความรวมมือจากชุมชนหั วตะเข ในการเขาใช พื้นที่เพื่ อการเผยแพร
ขอมูลการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เชน การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง การ
จัดกิจกรรมอบรมศิลปผามัดยอม เปนตน
- วิทยาลัยชางศิลปะไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบริษัท AAA นําภาพผลงานศิลปกรรมของ
นักเรียน นักศึกษาไปประมูลเพื่อนํารายไดกลับมาสนับสนุนศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา
- วิทยาลัยชางศิลปไดรับความรวมมือชวยเหลือจากนายบุญกวาง นนทเจริญ เจาของกิจการ
บริษัทโฆษณา ศิษยเกาวิทยาลัยชางศิลป มอบอุปกรณการเรียนทางดานศิลปะใหแกนักเรียน นักศึกษา
เปนประจําทุกปการศึกษา
- วิทยาลัยชางศิลปไดรับความรวมมือชวยเหลือจากสมาคมศิษยเกาศิลปศึกษาชางศิลป ในการ
สนับสนุนกรจัดการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- วิทยาลัยชางศิลปไดรับความรวมมือจากสมาคมผูป กครองและครูวิทยาลัยชางศิลป ในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์
วิ ทยาลั ย ช า งศิ ล ปมี แผนงานโครงการระดมทรัพยากร ความรว มมือ มีจํ านวนบุค คล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษา การฝกประสบการณทักษะ
วิชาชีพ การศึกษาดูงานรวมถึงไดรับความรวมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการในการรับ
เชิ ญเปน ครู พิเ ศษ วิ ทยากร ในการพัฒ นาผูเรีย นอยางครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกผูเรียน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาดวยดีเสมอมา
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 2 ประเด็น 2.4.2
และเปาหมายทีก่ ำหนดโดยมีคาคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
จุดเดน

สถานศึกษาไดรับความรวมมือจาก ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา บุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ ในการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ เปนอยางดี

จุดที่จุดควรพัฒนา
สถานศึกษามีการเผยแพรขอมูลดานการจัดการเรียนการสอนออสูสังคมไมเปนที่แพรหลาย
เทาที่ควร
ขอเสนอแนะ
สถานศึกษาควรมีชองทางในเผยแพรขอมูลดานการจัดการเรียนการสอนใหมากยิ่งขึ้นเพื่อเปน
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหกับบุคคลภายนอกไดรับรูขาวสาร เพื่อสรางเครือขายในการสนับสนุน
การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมตอไป
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยใหบุคคล ชุมชน องคกร
ต างๆ มี ส ว นร ว มในการจั ดการศึ ก ษาและจั ดสถานศึก ษาให เป น แหล งเรีย นรูด านศิล ปะสาขาตา ง ๆ
สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพในการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม งานสรางสรรค และ
งานวิจัย โดยผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคลชุมชน องคกรตาง ๆ ที่
สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน ประกอบดวย 2 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึ ก ษามี ก ารสร า งความร ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค ก รต า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการ
เรียนรู
3.1.1 ระดับคุณภาพการสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
สถานศึ กษาสร างความร ว มมือกับ ภาคีเครือข ายและทุกภาคสว นในการจัด การศึกษาสูสังคม
แหงการเรียนรู
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษาจัดทําแผนงานโครงการสังคมแหงการเรียนรูทางดานศิลปกรรม
วิทยาลัยมีระบบและกลไก สงเสริม สนับสนุน พัฒนา การสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งบุคคล
ชุมชน องคกรตา ง ๆ และมี ความร วมมือระหวางประเทศ มีแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิ จกรรม โดย
วางแผนงบประมาณป 2561 และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติงาน (แผนงบประมาณ เอกสาร
หมายเลข 3.1-01)
2. สถานศึกษาสรางจํานวนเครือขายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการมีสวนรวมกับบุคคล
ชุมชน และองคกรตางๆ ในการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 2 เครือขายตอป
วิทยาลัยไดวางแผนกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การมีสวน
รวม กับบุคคล ชุมชน องคกร เชน
- โครงการประยุกตการออกแบบผลิตภัณฑศิลปกรรมกับอัตลักษณชางศิลปและชุมชนริมน้ํ า
ตลาดเกาหัวตะเข
- โครางการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขาชางศิลปไทย) ณ อุทยานพระบรม
ราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ อําเภออัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- โครงการ MOU ระหวาง ไทย - อินเดีย กับ สถาบันวิจัยอโยธยา สาธารณรัฐอินเดีย
3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและใชเทคโนโลยีเปนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
ไมนอยกวา 2 แหง
วิทยาลัยจัดสภาพแวดลอมและใชเทคโนโลยีเปนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้
- อาคารศิลปะไทย
- บานสามครู
- รถลากสรางสรรค
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4. สถานศึกษามีการประเมินแหลงการเรียนรูและการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
การประเมินแหลงเรียนรูและการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ มีระดับคะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมตั้งแต 3.51 – 5.00 ขั้นไป มีความถึงพอใจมากโดยชื่นชมในความสามารถของผูสอน ความ
เหมาะสมของวั ส ดุ อุป กรณ สามารถนําไปประยุก ตใชใ นชีวิ ตประจํา วัน ภาคภูมิใ จในการมีสว นรว ม
โครงการ
5. นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยไดนําผลการติดตามและประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง เชน โครงการพัฒนามัดยอม
โครงการบุคลากรภายนอก
โครงการพัฒนารูปแบบการเผยแพรวิชาการและผลงานทางศิลปกรรมดวยรถลากเคลื่อนที่
โครงการแลกเปลี่ ย นการเขี ย นภาพจิ ต รกรรม รามายณะ ระหว า งศิ ล ป น ไทยกั บ อิ น เดี ย
ณ สถานบันวิจัยอโยธยา สาธารณรัฐอินเดีย
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัย ไดกําหนดแผนงานสรางความรวมมือกับบุ คคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศ
ตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพอพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสู
สังคมแหงการเรียนรู มีดังนี้
1. โครงการศิลปะประยุกต “การออกแบบผลิตภัณฑศิลปกรรมกับอัตลักณชางศิลปและ
ชุมชนริมน้ํ าตลาดเกาหัวตะเข ณ ห องประชุม ชั้น 3 อาคารอนุส รณชางศิล ปะ 40 ป
วิทยาลัยชางศิลปะ วันที่ 4-5 กันยายน 2561 งบประมาณ 30,000 บาท
2. โครงการปฏิบัติงานเขียนภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ ไทย-อินเดีย วันที่ 23-29 สิงหาคม
2561 ณ ชั้ น 3 อาคารอนุส รณชา งศิล ป 40 ป วิ ทยาลัย ช างศิ ล ป งบประมาณ ของ
สถาบัน 105,000 บาท งบประมาณของประเทศอินเดีย 210,000 บาท
3. การลงนามเซนตสัญญา MOU การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันวิจัยอโยธยา
สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมศาลายา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป
4. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรค ป 2561 งานรถลากเคลื่อนที่ วิถี
เดิ น ทางของศิ ล ปะ ชุ ด สงเสริมภูมิป ญ ญา จัดวางแผนงานสิล ปะกับ พื้น ที่ภ ายในและ
ภายนอก งานศิลปะประเภทสามมิติและสองมิติ พรอมทีวีเผยแพรขอมูล งบประมาณ
จัดทํารถลาก 200,000 บาท หนังสือเผยแพร 27,000 บาท ดีวีดี 36,000 บาท
5. โครงการฝกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก ครั้งที่ 39/2561 ประจําป 2561 วันที่ 5
พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชางศิลป งบประมาณ 200,000 บาท
6. โครงการวาดภาพสามมิติ อุนไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 จํานวน 3 ภาพ
ขนาด 5 x 8 เมตร 2 ชิ้น และ ขนาด 5 x 10 เมตร 1 ชิ้น ระหวางวันที่ 6-30
พฤศจิ กายน 2561 งบประมาณ 90,000 บาท ณ ลานพระราชวังดุสิ ต สนามเสือป า
กรุงเทพ
7. โครงการเถลิงศกุสุขสันต มหาสงกรานต ตํานานไทย จํานวน 2 ภาพ ขนาด 3 x 4
เมตร 1 ภาพ และขนาด 4 x 6 เมตร 1 ภาพ งบประมาณ 30,000 บาท ระหวางวันที่ 6
– 8 เมษายน 2561 ณ ลานพระราชวังดุสิต สนามเสือปา กรุงเทพ
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8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

โครงการกิ จ กรรมงานวัน เด็กแห งชาติ ณ บริ เวณอาคารทํ างานกระทรวงวัฒ นธรรม
หอประชุ มใหญและหอประชุมเล็ก ศูนยวัฒ นธรรมแหงประเทศไทย ถนนรัช ดาภิเษก
หัวขอ “สุวรรณสามยอดกตัญู” กิจกรรมระบายสี งบประมาณ 10,000 บาท
โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ประจําปงบประมาณ
2561 วันที่ 11 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 ณ หางโลตัส ศูนยสรรพสินคา ชีคอน
สแควร งบประมาณ 88,200 บาท งบจากสมาคมศิษยเกา วิทยาลั ยชางศิลป10,000
บาท
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
10.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร วันที่
26 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชม ชั้น 3 อาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป วิทยาลัยชาง
ศิลป งบประมาณจัดทําซุม 30,000 บาท
10.2 โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย วิทยาลัยชางศิลป เนื่องในวันคลายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561
ณ หองแสดงภาพอาคารจิตรกรรม วิทยาลัยชางศิลป งบประมาณ 30,000 บาท
10.3 โครงการเฉลิมพรเกียรติสมเด็จเจาฟาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ จัดการประกวดวาด
ภาพ หัวขอ “เจาฟานักวิทยาศาสตร” ณ หองแสดงภาพ อาคารจิตรกรรม วิทยาลัยชาง
ศิลป งบประมาณ 30,000 บาท
10.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พิธี
ถวายพระพรเนื่ องในวั น แม แ ห ง ชาติ วั น ที่ 12 สิ งหาคม 2561 ณ หอประชุ ม ชั้ น 3
อาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป งบประมาณจัดภาพขนาย ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร
ราคา 30,000 บาท
โครงการพิธีไหวครูตนแบบชางศิลป ป 2561 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยชาง
ศิลป งบประมาณ 40,000 บาท
โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย งานปนไทย เทคนิคปนปูนสด ณ
หองประชุมอาคารพลศึกษา วิทยาลัยชางศิลป งบประมาณ 30,000 บาท
โครงการฝ ก อบรมสื บ ทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรมงานช า งสิ ป ปหมู (สาขาช า งศิ ล ป ไ ทย) ณ
อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ อําเภออัมพวา
จั งหวั ด สมุ ทรสงคราม ประจํ า ป พ.ศ.2561 ระหว างวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30
ธันวาคม 2561 โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ งบประมาณ 520,500 บาท สํากรับอบรมเยาวชน
ศิลปกรรมเยาวชนแห งชาติ ครั้งที่ 13 เป นคณะอนุกรรมการ ฝ ายรับและคืน และจั ด
แสดงผลงาน ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ สะพานผานฟา กรุงเทพ ระหวาง
วันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 กรกฎาคม 2561 งบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
โครงการสงสรมพัฒนาตอยอด “ชางศิลป Young Artists 62”
โครงการบริการวิชาการอบรมศิลปะ ผามัดยอม SHIBORI เฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ประจําป 2561 วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ บานสามครู
ตลาดริมน้ําหัวตะเข
โครงการเผยแพร และแลกเปลี่ย นดานศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในกลุ มอาเซีย น กิจ กรรมการ
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แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและบันทึกขอตกลงดานการศึกษาวัฒนธรรมของวิทยาลัยชาง
ศิลป ณ กรุฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 2-6 ธันวาคม 2561 จํานวน
บุคลากรเขารวมแสดงผลงานรางสรรคของวิทยาลัยชางศิลปเผยแพรมีจํานวน 10 คน
และลงนาม MOU ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป
18. โครงการแลกเปลี่ยนครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาระหวางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
และคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุน ตามบันทึกความ
รวมมือทางวิชาการดานศิลปกรรม ของสักศึกษาและเปลี่ยนชาวญี่ปุน นางสาว MAKO
OKI ระหวาง กรกฎาคม - พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ดานประติมากรรม งบประมาณ รายจายอื่น ๆ ดานวิชาการ 200,000 บาท
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 3 ประเด็น 3.1.1
และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเดน

1. บุ ค ลากร ครู อาจารย มี ค วามรู ท างด า นศิ ล ปะตรงตามสาขาวิ ช า ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ผ ลงาน
สร างสรรค และงานวิ จั ย หลากหลายสาขา สามารถถายทอดองคความรูใหกับ บุคคลทั่ว ไป และองคก ร
ตาง ๆ ใหเกิดผลงานทางศิลปะ มีคุณภาพ สามารถประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได
2. องคความรูทางศิลปะที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในและตาง
ประเทศเกิดเครือขายสังคมแหงการเรียนรู สามารถพัฒนากิจกรรมโครงการ
1. สามารถสรางเครือขายที่มีคุณภาพทางศิลปะ เชน
- ชุมชนตลาดเกาหัวตะเข
- อุทยาน ร.2
- สถาบันวิจัยอโยธยา สาธารณรัฐอินเดีย
- มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุน
- มหาวิทยาลัยเว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาการจัดการความรูใหเปนระบบ
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเขาถึงขอมูล และเผยแพรใหมากยิ่งขึ้น
3. พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาการบริการ การจัดการทางดานวิชาการทางดานศิลปะใหเกิดเครือขายมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. จัดทําการจัดการองคความรู (KM) ในดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 การจัดทําองคความรูใหเปนระบบ
1.2 การเขาถึงองคความรูทางเทคโนโลยี ไดแก ศูนยขอมูล การใชสมารทเทคโนโลยี
1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการองคความรู
1.4 การนําการจัดการองคความรูไปใช
2. จั ดทํ า โครงการพัฒ นาแหลงเรีย นรูทางศิล ปะภายใน เชน ศูน ยเรียนรูดานศิลปกรรมไทย
ลายรดน้ํา ศิลปไทย
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3. จัดทําโครงการพัฒนาหอศิลปะ อาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป
4. จัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานที่ 2 ดานนวัตกรรม งานสรางสรรค และงานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม งานสรางสรรค และงานวิจัยโดยผูบริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน
3.2.1 ระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค ผลงานวิชาการ วิชาชีพ การเผยแพรและนําเสนอ
ผลงาน ดานนวัตกรรม งานวิจัยและงานสรางสรรค
เปาหมาย
ครูและผูเรียนจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคและงานวิจัยนำไปใชประโยชนและ
เผยแพร สูสาธารณชน
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนใหครูและผูเรียนมีการพัฒนาผลงาน
สรางสรรคและงานวิจัย ผลงานวิชาการ
สถานศึกษาไดสงเสริม สนับสนุน ใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดําเนินการ
จัดทําผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม โครงงาน/สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และงบประมาณจากสานักวิจัยแหงชาติ และเงินสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาจัดสรรเงินเพื่อใชในการจัดทาผลงานอยางประหยัดและคุมคา เปนผลใหมี
ชิ้นงานเขารวมประกวดในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวด ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งเปนผลให
ผลงาน ไดรับรางวัลและเปนที่ยอมรับตลอดจนสามารถนาไปใชประโยชนไดจริง
ตารางที่ 4.35 ผลงานที่ไดจากการลงทุนอยางประหยัดและคุมคา
โครงงาน/สิ่งประดิษฐ
ปการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.
จํานวน 55 ชิ้น
ปการศึกษา 2561 ระดับ ปวส.
จํานวน 32 ชิ้น
โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย
วิทยาลัยชางศิลป เนื่องในวันคลายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หองแสดง
ภาพ อาคารจิตรกรรม วิทยาลัยชางศิลป
จํานวน 30 ชิ้น

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใช
40,000 บาท

40,000 บาท

30,000 บาท

30,000 บาท
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-ไดรับการสนับสนุน
จากสมาคมศิษยเกา
วิทยาลัยชางศิลปะ
เปนเงิน 10,000 บาท

จํานวนครูศิลปะ
53 คน
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โครงการปฏิบัติงานเขียนภาพจิตรกรรม
รามเกียรติ์ ไทย-อินเดีย วันที่ 23-29 สิงหาคม
2561 ณ ชั้น 3 อาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป
วิทยาลัยชางศิลป จํานวนอาจารยเขารวม 15
คน ไดผลงาน 15 ชิ้น

งบประมาณของ
สถาบันฯ 105,000
บาท งบประมาณ
ของประเทศอินเดีย
210,000 บาท

จํานวนครูศิลปะเขา
สถาบันฯ
รวม 15 ทาน
105,000 บาท
ของประเทศ
อินเดีย 210,000
บาท

2. สถานศึกษามีผลงานสรางสรรคและงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยครูไมนอยกวารอยละ 60
ของครูทั้งหมดและผูเรียนไมนอยกวารอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
ผู บ ริ ห ารครูบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู เ รี ย นจั ด แสดงผลงานเข า ร ว มประกวด นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยโดยความรวมมือกับบุคคลชุมชนองคการตาง ๆ
ตารางที่ 3.36 ผูบริหารครูบุคลากรทางการศึกษาจัดแสดงผลงานเขารวมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคตารางที่ 41 ผูเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดแสดงผลงาน เขารวม
ประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
สาขาวิชา

จำนวนครู
1. ครูศลิ ปะ
55
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
115
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
58

จำนวนชิ้นงาน เขารวมประกวด
50
50
55
55
32
32

สัดสวน

ตารางที่ 4.37 ผู เ รี ย นระดั บ ประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ (ศ.ปวช.) จั ดแสดงผลงานเข าร ว มประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย
เขารวม
สาขาวิชา
จำนวนนักเรียน จำนวนชิ้นงาน สัดสวน
ประกวด
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ศิลปกรรม ศ.ปวช. ชั้นปที่ 3

115

55/77

66.95
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ตารางที่ 4.38 ผูเ รี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พชั้นสูง (ปวส.) จั ดแสดงผลงานเข าร ว ม
ประกวดนวั ตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัย
สัดสวน
เขารวม
แผนกวิชา
จำนวนนักเรียน จำนวนชิ้นงาน
ประกวด
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- สาขาวิชาจิตรกรรม
- สาขาวิชาประติมากรรม
- สาขาวิชาภาพพิมพ
- สาขาวิชาศิลปะไทย
- สาขาวิชาออกแบบตกแตง
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
- สาขาวิชาสิปปหมู
- สาขาวิชาวาดเสน
- สาขาวิชาองคประกอบศิลป

58
24
5
2
3
21
2
1
58
58

32
4
5
2
2
2
5
1
4
1

55.17
16.67
100.00
100.00
66.67
9.52
250.00
100.00
6.90
1.72

58
24
5
2
3
21
2
1
58
58

3. สถานศึกษามีแนวทางนําเสนอผลงาน กิจกรรม/โครงการ ผลงานสรางสรรคและงานวิจัย ผลงานวิชาการ
ของครูและผูเรียน สูสาธารณชนและการนําไปใชประโยชน
ตารางที่ 4.39 การนําเสนอผลงานนวัตกรรมงานวิจัยสิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค ไปใชประโยชน
รายชื่อสิ่งประดิษฐ
โครงการสงเสริมอุสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรค ป 2561
งานรถลากเคลื่อนที่ วิถีเดินทางของศิลปะ ชุดสงเสริมภูมิ
ปญญา จัดวางแลงานศิลปะกับพื้นที่ภายในและภายนอก งาน
ศิลปะประเภทสามมิติและสองมิติ พรอมทีวีเผยแพรขอมูล
โครงการบริการวิชาการอบรมศิลปะ ผามัดยอม
SHIBORI เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ประจําป 2561 วันที่ 11 สิงหาคม 2561

นำไปใชประโยชน
โรงเรียนเชิดเจิมศิลป
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
ลาดกระบัง กรุงเทพ

โครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู
(สาขาชางศิลปไทย) ประจําป พ.ศ.2561 ระหวางวันที่ 1
กรกฎาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 โดยมูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ

ณ อุทยานพระบรมราชา
นุสรณ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัยฯ
อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

หมายเหตุ

ชุมชนตลาดริมน้ําหัวตะเข
ลาดกระบัง กรุงเทพ
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โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยชาง
ศิลป ประจําปงบประมาณ 2561 วันที่ 11 สิงหาคม – 12
กันยายน 2561

ณ หางโลตัส ศูนย
สรรพสินคา ซีคอนสแควร

ผูบริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนไดนําผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจยั ไปใชประโยชนในสถานศึกษาหรือชุมชน
4. สถานศึกษามีการประเมินผลงานสรางสรรคและงานวิจัย ผลงานวิชาการ
วิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลคัดเลือกผลงานสรางสรรคและงานวิจัย
5. ครูและผูเรียน ไดรับสนับสนุนหรือไดรับรางวัล ผลงานสรางสรรคและงานวิจัย ผลงานวิชาการ จาก
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ไมนอยกวา 5 รายการ
รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ผลงานสรางสรรค ของ ครู จํานวน 50 ชิ้น
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
- รางวัลประกวด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ระดับ ปวช. ปการศึกษา 2561 จํานวน 55 รางวัล
- รางวัลประกวด นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ระดับ ปวส. ปการศึกษา 2561 จํานวน 32 รางวัล
ผลสัมฤทธิ์
ครูและผูเรียนจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานรางสรรคและงานวิจัยนําไปใชประโยชนและเผยแพรสู
สาธารณชนดวยผลงานที่มีคุณภาพตามเอกลักษณและอัตลักษณของสถานศึกษา เปนที่ชื่นชมของสาธารณชน
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 3 ประเด็น
3.2.1 และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเดน

ครูและนักเรียนมีผลงานเปนที่ยอมรับของสาธารณชนตามเอกลักษณอัตลักษณของสถานศึกษาและ
ของนักเรียน
จุดที่จุดควรพัฒนา
การหาเครือขายเพื่อสนับสนุนงบประมาณการสรางสรรค
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มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา

สถานศึ ก ษามี การกํ า หนดอั ต ลั ก ษณ ผู เ รี ย น และเอกลั กษณ ของสถานศึ ก ษา มี ก ารกํ า หนดแผน
โครงการ กิจกรรม เพื่อสงเสริมอัตลักษณ และเอกลักษณ
ดานที่ 1 ดานอัตลักษณผูเรียน
สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของผู เ รี ย น ตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตน
สังกัด
4.1.1 ระดับคุณภาพของอัตลักษณผูเรียนดานการอาชีวศึกษา
เปาหมาย
ครูและผูเรียนมีคุณลักษณะเฉพาะของผูเรียน ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาอัตลักษณผูเรียนดานการ
อาชีวศึกษาและสืบสาน สรางสรรคงานศิลป
วิทยาลัยมีระบบและกลไก สงเสริม สนับสนุน พัฒนา การสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งบุคคล ชุมชน
องค ก รต า ง ๆ และมี ค วามร ว มมื อ ระหว า งประเทศ มี แ ผนปฏิ บั ติ ง าน โครงการ กิ จ กรรม โดยวางแผน
งบประมาณป 2561 ตามหลักปรัชญา “สาธุโข สิปปกํ นาม อป ยาทิสกีทิสํ” ขึ้นชื่อวาศิลปะแมเชนใด เชนหนึ่ง
ก็ยังประโยชนใหสําเร็จได ดวยวิสัยทัศน “วิทยาลัยชางศิลปะเปนสถาบันจัดการศึกษาดานศิลปกรรม เปน
แหลงเรียนรูที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ” โดยยึดหลักพันธกิจ ดังนี้
1) จั ด การศึ ก ษาศิ ล ปกรรมระดั บ พื้ น ฐานวิ ช าชี พ ถึ ง วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ มี คุ ณ ภาพเป น ที่ ย อมรั บ
ระดับชาติและนานาชาติ
2) สรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ที่เปนองคความรูดานศิลปกรรมอยางมีคุณคา
แกสังคม
3) เปนแหลงเรียนรูเพื่อบริการวิชาการดานศิลปกรรม
4) อนุรักษ สืบสาน พัฒนา และเผยแพรดานศิลปกรรม
5) บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล บงบอกถึงอัตลักษณของนักเรียน “มืออาชีพงานศิลป”
2. สถานศึกษาดําเนินงานครบตามแผนงานที่กําหนด
วิทยาลัยไดวางแผนกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การมีสวน
รวมกับบุคคล ชุมชน องคกร เชน
- โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยชางศิลปะ ประจําปงบประมาณ
2561 วันที่ 11 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 ณ หางโลตัส ศูนยสรรพสินคา ซีคอนสแควร
- โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขาชางศิลปไทย) ณ อุทยานพระ
บรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- โครงการ MOU ระหวาง ไทย - อินเดีย กับสถาบันวิจัยอโยธยา สาธารณรัฐอินเดีย
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3. สถานศึกษามีการประเมินโครงการ / กิจกรรมที่ดําเนินงาน
การประเมินโครงการและกิจกรรมที่ดําเนิน มีระดับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมตั้งแต 3.51 –
5.00 ขึ้นไป มีความพึงพอใจมากโดยชื่นชมในความสามารถของผูสอน ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ สามรถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ภาคภูมิใจในการมีสวนรวมโครงการ
4. สถานศึกษานําขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
วิทยาลัยจัดสภาพแวดลอมและใชเทคโนโลยีเปนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้
- อาคารศิลปะไทย
- บานสามครู
- รถลากสรางสรรค
5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติดานสรางสรรคงานศิลปอยางนอย 5รางวัล
วิทยาลัยไดนําผลการติดตามและประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง เชน โครงการเขียนภาพทิวทัศน เกา
ลอย จังหวัดชลบุรี
โครงการสงเสริมพัฒนาตอยอด “ชางศิลป Young Artists 62”
ศิลปกรรมเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 13 ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ สะพานผานฟา กรุงเทพ
ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 กรกฎาคม 2561
โครงการแลกเปลี่ยนการเขียนภาพจิตรกรรม รามายณะ ระหวางศิลปนไทยกับอินเดีย ณ สถาบันวิจัย
อโยธยา สาธารณรัฐอินเดีย
ผลสัมฤทธิ์
วิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดแผนงานสร า งความร ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค ก รต า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศ
ตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม มีดังนี้
1. โครงการปฏิบัติงานเขียนภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ ไทย-อินเดีย วันที่ 23-29 สิงหาคม 2561 ณ
ชั้น 3 อาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป วิทยาลัยชางศิลป
2. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรค ป 2561 งานรถลากเคลื่อนที่ วิถีเดินทางของ
ศิลปะ ชุดสงเสริมภูมิปญญา จัดวางผลงานศิลปะกับพื้นที่ภายในและภายนอก งานศิลปะประเภท
สามมิติและสองมิติ พรอมทีวีเผยแพรขอมูล
3. โครงการวาดภาพสามมิติ อุนไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 จํานวน 3 ภาพ ขนาด
5 x 8 เมตร 2 ชิ้น และ ขนาด 5 x 10 เมตร 1 ชิ้น ระหวางวันที่ 6 – 30 พฤศจิกายน 2561
4. โครงการเถลิงศกสุขสันต มหาสงกรานต ตํานานไทย จํานน 2 ภาพ ขนาด 3 x 4 เมตร 1 ภาพ
และ ขนาด 4 x 6 เมตร 1 ภาพ ระหวางวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ ลานพระราชวังดุสิต
สนามเสือปา กรุงเทพ
5. โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ณ บริเวณอาคารทํางานกระทรวงวัฒนธรรม หอประชุม
ใหญ และหอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก หัวขอ “สุวรรณสาม
ยอดกตัญู” กิจกรรมระบายสี
6. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ประจําปงบประมาณ 2561 วันที่
11 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 ณ หางโลตัส ศูนยสรรพสินคา ซีคอนสแควร
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7. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร วันที่ 26 กรกฎาคม
2561 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป วิทยาลัยชางศิลป
8. โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย วิทยาลัยชางศิลป เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หองแสดงภาพ
อาคารจิตรกรรม วิทยาลัยชางศิลป
9. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจาฟาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ จัดประกาศประกวดภาพ หัวขอ
“เจาฟานักวิทยาศาสตร” ณ หองแสดงภาพ อาคารจิตรกรรม วิทยาลัยชางศิลป
10. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พิธีถวายพระพร
เนื่องในวันแมแหงชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารอนุสรณชางศิลป 40
ป งบประมาณจัดภาพขยาย ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร
11. โครงการพิธีไหวครูตนแบบชางศิลปะ ป 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชางศิลป
12. โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย งานปนไทย เทคนิคปนปูนสด ณ หอง
ประชุม อาคารพลศึกษา วิทยาลัยชางศิลป
13. โครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขาชางศิลปไทย) ณ อุทยานพระ
บรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ อําเอออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจําป พ.ศ.2561 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 โดย มูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
14. ศิ ล ปกรรมเยาวชนแห ง ชาติ ครั้ง ที่ 12 ณ หอศิ ล ป ส มเด็ จ พระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ สะพานผ านฟ า
กรุงเทพ ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 31 กรกฎาคม 2561 งบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
15. โครงการสงเสริมพัฒนาตอยอด “ชางศิลป Young Artists 62”
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 3 ประเด็น 4.1.1
และเปาหมายที่กำหนดโดยมีคาคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเดน

1. นักเรียนมีความรูดานศิลปะตรงตามสาขาวิชา ที่มีคุณภาพ มีผลงานสรางสรรคและงานวิจัง
หลากหลายสาขา สามารถถายทอดองคความรูใหกับบุคคลทั่วไป และองคกรตาง ๆ ใหเกิดผลงานทาง
ศิลปะที่มีคุณภาพ สามารถประยุกตใชใหกับชีวิตประจําวันได
2. องคความรูทางศิลปะที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงกับชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศเกิดเครือขายสังคมแหงการเรียนรู สามารถพัฒนากิจกรรมโครงการ
3. สามารถสรางเครือขายที่มีคุณภาพทางศิลปะ เชน
- ชุมชนตลาดเกาหัวตะเข
- อุทยาน ร.2

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชางศิลป 2561

หนา 67

4.2 ดานเอกลักษณของสถานศึกษา
สถานศึกษากําหนดเอกลักษณของสถานศึกษา ตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะ
โดดเดนเปนหนึ่งของสถานศึกษาเปนผูนําดานงานศิลป
4.2.1 ระดับคุณภาพของเอกลักษณสถานศึกษา
เปาหมาย
สถานศึกษากําหนดเอกลักษณของสถานศึกษา ตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะ
โดดเดนเปนหนึ่งของสถานศึกษา
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ /กิจกรรม สนับสนุนเพื่อพัฒนาเอกลักษณตามบริบทของทองถิ่น
วิทยาลัยกําหนดเอกลักษณของวิทยาลัยชางศิลป ที่ระบบและกลไก สงเสริม สนับสนุน พัฒนา การ
สรางสรรคแหงการเรียนรู ทั้งบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ และมีความรวมระหวางประเทศ มีแผนปฏิบัติงาน
โครงการ กิจกรรม โดยวางแผนงบประมาณป 2561 ตามหลักปรัชญา “สาธุโข สิปฺปกํ นามะ อป ยาทิสกีทิสํ”
ขั้นชื่อวาศิลปะแมเชนใด เชนหนึ่ง ก็ยังประโยชนใหสําเร็จได ดวยวิสัยทัศน “วิทยาลัยชางศิลปเปนสถาบันจัด
การศึกษาดานศิลปกรรม เปนแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ” โดยยึดหลัก
พันธกิจดังนี้
1. จัดการศึกษาดานศิลปกรรม ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ที่เปนองคความรูดานศิลปกรรมอยางมีคุณคาแก
สังคม
3.เปนแหลงเรียนรูเพื่อบริการวิชาการดานศิลปกรรม
4. อนุรักษ สืบสาน พัฒนา และเผยแพรดานศิลปกรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เนนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนผูดําเนินงานศิลป
2. สถานศึกษามีการดําเนินการครบตามแผนงานโครงการ /กิจกรรม ที่กําหนด
- โครงการนิทรรศการการผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ประจําปงบประมาณ 2561
วันที่ 11 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 ณ หางโลตัส ศูนยสรรพสินคา ซีคอนสแควร
- โครงการศิลปะประยุกต “การออกแบบผลิตภัณฑศิลปกรรมกับอัตลักษณชางศิลปะและชุมชน
ริมน้ําตลาดเกาหัวตะเข ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารอนุสรณชางศิลปะ 40 ป วิทยาลัยชางศิลปะ วันที่ 4 – 5
กันยายน 2561
- โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขาชางศิลปไทย) ณ อุทยานพระบรม
ราชนุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- โครงการปฏิบัติงานเขียนภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ ไทย-อินเดีย วันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2561 ณ
ชั้น 3 อาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป วิทยาลัยชางศิลปะ และการลงนามเซนตสัญญา MOU การแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับสถาบันวิจัยอโยธยา สาธาณรัฐอินเดีย วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุม ศาลายา ณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
- โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรม ในกลุมอาเซียน กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและบั น ทึ กข อตกลงด า นการศึก ษาศิล ปวัฒ นธรรมของวิท ยาลัย ชางศิล ปะ ณ กรุง ฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2561 และลงนาม MOU ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561
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- โครงการแลกเปลี่ยนครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาระหวางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและคณะ
ศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุน นางสาว MAKO OKI ระหวาง กรกฎาคม 2561 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานประติมากรรม
3. สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม โครงการ /กิจกรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินโครงการ กิจกรรม โดยผลการประเมินมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
3.51 ขึ้นไป
การประเมินโครงการและกิจกรรมที่ดําเนิน มีระดับคะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวมตั้งแต 3.51 –
5.00 ขึ้นไป มีความพึงพอใจมากโดยชื่นชมในความสามารถของผูเรียนและผูสอน ความเหมาะสมของวัสดุ
อุปกรณสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ภาคภูมิใจในการมีสวนรวมโครงการ
5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง
วิทยาลัยไดนําผลการดําเนินการโครงการไดรับประชุมหารือเตรียมการ พิจารณาแนวทางโครงการ
สําคัญ ๆ ที่จัดเตรียมในปงบประมาณ 2562 ดังนี้
- โครงการนิทรรศการการผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ประจําปงบประมาณ 2562 ณ
หางโลตัส ศูนยสรรพสินคา ซีคอนสแควร
- โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
- โครงการบริการวิชาการอบรมศิลปะ ผามัดยอม SHIBORI ประจําป 2562 ณ บานสามครู ตลาด
ริมน้ําหัวตะเข ลาดกระบัง กรุงเทพ
- โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขาชางศิลปไทย) ณ อุทยานพระบรมราชา
นุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- เตรียมจัดโครงการแลกเปลี่ยนการเขียนภาพจิตรกรรม รามายณะ ระหวางศิลปนไทยกับอินเดีย ณ
สถาบันวิจัยอโยธยา สาธารณรัฐอินเดีย ดําเนินการประชุมหารือทั้งสองฝายเปนที่เรียบรอย รอตอบวันเลาที่
กําหนด
- โครงการแลกเปลี่ยนครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาระหวางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและคณะ
ศิ ล ปะและการออกแบบมหาวิ ทยาลั ย โทยามะ ประเทศญี่ ปุ น ตามบั น ทึ กความร ว มมื อ ทางวิ ช าการด า น
ศิลปกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุน ในปการศึกษาหนาจะรวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยไดกําหนดแผนงานสรางความเปนอัตลักษณ โดยดําเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้
1. โครงการศิลปะประยุกต “การออกแบบผลิตภัณฑศิลปกรรมกับอัตลักษณชางศิลปและชุมชน
ริมน้ําตลาดเกาหัวตะเข ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารอนุสรณชางศิลปะ 40 ป วิทยาลัยชาง
ศิลปะ วันที่ 4-5 กันยายน 2561
2. โครงการปฏิบัติงานเขียนภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ ไทย-อินเดีย วันที่ 23-29 สิงหาคม 2561 ณ
ชั้น 3 อาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป วิทยาลัยชางศิลป
3. การลงนามเซ็นสัญญา MOU การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันวิจัยอโยธยา สาธารณรัฐ
อินเดีย วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมศาลายา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
4. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรค ป 2561 งานรถลากเคลื่อนที่ วิถีเดินทาง
ของศิลปะ ชุดสงเสริมภูมิปญญา จัดวางแผนงานศิลปะกับพื้นที่ภายในและภายนอก งานศิลปะ
ประเภทสามมิติและสองมิติ พรอมทีวีเผยแพรขอมูล
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

โครงการฝ ก อบรมศิ ล ปะสํ า หรั บ บุคคลภายนอก ครั้งที่ 39/2561 ประจํ าป 2561 วัน ที่ 5
พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชางศิลป
โครงการวาดภาพสามมิติ อุนไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 จํานวน 3 ภาพ ขนาด
5 x 8 เมตร 2 ชิ้น และ ขนาด 5 x 10 เมตร 1 ชิ้น ระหวางวันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2561 ณ
ลานพระราชวังดุสิต สนามเสือปา กรุงเทพ
โครงการเถลิงศกสุขสันต มหาสงกรานต ตํานานไทย จํานวน 2 ภาพ ขนาด 3 x 4 เมตร 1
ภาพ และขนาด 4 x 6 เมตร 1 ภาพ ระหวางวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ ลานพระราชวัง
ดุสิต สนามเสือปา กรุงเทพ
โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ณ บริเวณอาคารทํางานกระทรวงวัฒนธรรม หอประชุม
ใหญและหอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก หัวขอ “สุวรรณสาม
ยอดกตัญู” กิจกรรมระบายสี
โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยชางศิลป ประจําปงบประมาณ 2561
วั น ที่ 11 สิ ง หาคม – 12 กั น ยายน 2561 ณ ห า งโลตั ส ศู น ย ส รรพสิ น ค า ชี ค อนสแควร
งบประมาณ 88,200 บาท งบจากสมาคมศิษยเกา วิทยาลัยชางศิลป 10,000 บาท
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
10.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร วันที่ 26
กรกฎาคม 2561 ณ หองประชม ชั้น 3 อาคารอนุสรณชางศิลป 40 ป วิทยาลัยชางศิลป
10.2 โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย วิทยาลัยชางศิลป เนื่องในวันคลายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอง
แสดงภาพอาคารจิตรกรรม วิทยาลัยชางศิลป
10.3 โครงการเฉลิมพรเกียรติสมเด็จเจาฟาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ จัดการประกวดวาดภาพ
หัวขอ “เจาฟานักวิทยาศาสตร” ณ หองแสดงภาพ อาคารจิตรกรรม วิทยาลัยชางศิลป
10.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พิธีถวาย
พระพรเนื่องในวันแมแหงชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอนุสรณ
ชางศิลป 40 ป งบประมาณจัดภาพขนาย ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร
โครงการพิธีไหวครูตนแบบชางศิลปะ ป 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชางศิลป
โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย งานปนไทย เทคนิคปนปูนสด ณ หอง
ประชุมอาคารพลศึกษา วิทยาลัยชางศิลป
โครงการฝกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานชางสิปปหมู (สาขาชางศิลปไทย) ณ อุทยานพระ
บรมราชานุ ส รณ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล า นภาลั ย ฯ อํ า เภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ประจําป พ.ศ.2561 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561
โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
ศิลปกรรมเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 13 เปนคณะอนุกรรมการ ฝายรับและคืน และจัดแสดงผล
งาน ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ สะพานผานฟา กรุงเทพ ระหวาง วันที่ 1 กุมภาพันธ
– 31 กรกฎาคม 2561 งบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
โครงการสงเสริมพัฒนาตอยอด “ชางศิลป Young Artists 62”
โครงการบริการวิชาการอบรมศิลปะ ผามัดยอม SHIBORI เฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจําป 2561 วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ บานสามครู ตลาดริมน้ํา
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หัวตะเข ลาดกระบัง กรุงเทพ
17. โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรม ในกลุมอาเซี่ยน กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและบั น ทึ ก ข อตกลงด านการศึ กษาวั ฒ นธรรมของวิ ทยาลัย ช างศิ ล ป ณ กรุ
ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 2-6 ธันวาคม 2561 จํานวนบุคลากรเขารวม
แสดงผลงานรางสรรคของวิทยาลัยชางศิลปเผยแพรมีจํานวน 10 คน และลงนาม MOU ใน
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
18. โครงการแลกเปลี่ยนครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาระหวางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและ
คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุน ตามบันทึกความรวมมือทาง
วิชาการดานศิลปกรรม ของสักศึกษาและเปลี่ยนชาวญี่ปุน นางสาว MAKO OKI ระหวาง
กรกฎาคม - พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบวามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่3 ประเด็น 4.2.1
และเปาหมายทีก่ ำหนดโดยมีคาคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเดน
1. ผลงานสรางสรรคและงานวิจัย ทางศิลปะ ที่มีคุณภาพสามารถประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได
2. องคความรูทางศิลปะที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศเกิดเครือขายสังคมแหงการเรียนรู สามรถพัฒนากิจกรรมโครงการ
3. สามารถสรางเครือขายที่มีคุณภาพทางศิลปะ เชน
- อุทยาน ร.2 ,
- สถาบันวิจัยอโยธนา สาธรณรัฐอินเดีย
- มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุน
- มหาวิทยาลัยเว สาธารณรับสังคมนิยมเวียดนาม
จุดที่จุดควรพัฒนา
1. การพัฒนาการจัดการความรูใหเปนระบบ
2. สงเสริมการบริหาร การจัดการทางดานวิชาการทางดานศิลปะใหเกิดเครือขายมากขึ้น
3. พัฒนาการบิการ การจัดการทางดานวิชาการทางดานศิลปะใหเกิดเครือขายมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. จัดทําการจัดการองคความรู (KM) ในวิทยาลัย เพื่อรวบรวมขอมูลจัดเก็บเปนคลังความรู นําไปสู
พัฒนาองคกรการจัดการองคความรู ตอไป มีแนวทางดังนี้
1.1 การจัดทําองคความรูใหเปนระบบ
1.2 การเขาถึงองคความรูทางเทคโนโลยี ไดแก ศูนยขอมูล การใชสมารทเทคโนโลยี
1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการนําองคความรูไปใช
2. จัดทําโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทางศิลปะภายใน เชน ศูนยเรียนรูดานศิลปกรรมไทย ลายรดน้ํา
ศิลปไทย
3. จัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสงเสริมแหลงขอมูล แหลงเรียนรู ใหนักเรียน
นักศึกษา และบุคคลภายนอกไดศึกษา คนควาสืบคน ทางวิชาการ และนําไปใชประโยชนในการเรียน การสราง
ผลงานได
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สวนที่ 5
ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
1. ตารางแสดงผลการดําเนินงานจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบปการศึกษา 2561
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
มาตรฐานที่ 1
ดานผลการจัดการศึกษา
- ควรศึ ก ษาวิ จั ย ป ญ หา หาสาเหตุ แ ละ
พัฒ นาแบบมี ส ว นร ว มทุ กฝ า ยเพื่ อสะท อ น
ปญหาและรวมกันพัฒนาอยางยั่งยืน
- จั ด กิ จ กรรมสร า งรายได จ ากผลงาน
ศิลปกรรมและการประกวดในระหวางเรียน
เพื่ อ เป น แรงกระตุ น ให นั ก เรี ย นสนใจการ
เรียนใหมากขึ้น

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

- ศึกษา วิจัย ปญหาจํานวนผูจ บ - อ ยู ใ น ระ หว า งก าร ดํ าเ นิ น
การศึกษานอย
โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผู เ รี ย น ชุ ม ชน ผู ที่ มี ส ว น
- จัดการประกวดงานศิล ปกรรม เกี่ยวของ ที่มีตอวิทยาลัยในดาน
กิจกรรมที่สรางรายไดใหผูเรียน ต า ง ๆ เช น หลั ก สู ต ร สถานที่
การบริ ก ารวิ ช าการ ฯลฯ เพื่ อ
การพัฒนา ปรับปรุง

มาตรฐานที่ 2
ดานการบริหารจัดการศึกษา
- ควรสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ - ป ร ะ ชุ ม ส ร า ง ค ว า ม เ ข า ใ จ
พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ ว าง
นโยบายและกระบวนการพัฒนา
คุณธรรม อัตลักษณ
มาตรฐานที่ 3
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- ควรมี การทําบัน ทึ กการสอนที่ มีกิจ กรรม - ประชุ ม คณาจารย ใ ห ทํ า การ
สอดคลองกับประเด็นพิจารณา
บั น ทึ ก ก า ร ส อ น ที่ มี กิ จ ก ร ร ม
สอดคลองกับประเด็นพิจารณา

- วิทยาลัยอยูในระหวางการ
ดําเนินงานรวมกับวิทยาลัยชาง
ศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยชาง
ศิลปนครศรีธรรมราช

- คณาจารยมีผลการดําเนินงาน
บั น ทึ ก การส อนที่ มี กิ จ กรรม
สอดคลองกับประเด็นพิจารณา

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 4
ดานผลการดําเนินงานตามอัตลักษณของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
- วางระบบสายใยแก ว นํ า แสง - อยูในระหวางดําเนินงานระบบ
- จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวม เชื่อมตอทุกอาคาร
สายใยแก ว นํ า แสงเชื่ อ มต อ ทุ ก
งานใหเปนระบบ
อาคาร
- มี ร ะบบ wifi ทั่ ว พื้ น ที่ ข อง
วิทยาลัย
มาตรฐานที่ 5
ดานการประกันคุณภาพภายใน
- สื่ อ สารแนวทางการประกั น สู ผู มี ส ว นได - เสริ ม สร า งความเข า ใจ และ - ค รู มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ
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สวนเสียอยางตอเนื่อง

กระตุนใหคณาจารย ตระหนักถึง
ความสําคัญและมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพผานการชี้แจงใน
การประชุมครูประจําเดือน
- สื่อสารผูมีสวนไดสวนเสีย ผาน
การประชุ ม นั ก เรี ย น ประชุ ม
ผู ป ก ค ร อ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต อ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา

ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น
สังเกตจากการมีสวนรวมในการ
จั ด เตรี ย มเอกสารหรื อ ข อ มู ล
สําหรับการจัดทํา SRA
- ผูมีสวนได สวนเสีย รับรูการ
ดํ า เนิ น งานของการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้น

2. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบป 2562
โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการประชาสั มพัน ธ และ
แนะแนวการศึกษา ปการศึกษา 2563
โครงการสงเสริมครู อาจารย เขารับการอบรม การจัด
กระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning
กิจกรรมจัดประชุมผูปกครอง เพื่อเปดรับฟงปญหาดาน
ตาง ๆ ของผูปกครอง
กิจกรรมจัดประชุ มสมาคมครู ผูป กครอง เพื่ อรว มกั น
แก ป ญหาของการเรี ย นของนั ก เรี ย นนั ก ศึ กษา ความ
รวมมือและความสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัย
โครงการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รศิ ล ปะบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ทัศนศิลป (ตอเนื่อง) ในสาขาที่มีความพรอม
กิ จ กรรมจั ด สั ม มนาเพื่ อทบทวนหลั กสู ต ร ศิ ล ปกรรม
วิชาชีพชั้นสูง 2553
กิจกรรมสงเสิรมครู อาจารย รวมอบรมเพื่อพัฒนาตน
ดานการทําผลงานเพื่อเปลี่ยนวิทยฐานะ ดานงานวิจัย
งานสรางสรรค การจัดทําองคความรู ทั้งกิจกรรมของ
สถาบันฯ และภายนอก
โ ค ร ง ก า ร ฝ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ วิ ช า ชี พ กั บ ส ถ า น
ประกอบการ

งบประมาณ
20,000 บาท (เงินอุดหนุน)
100,000 บาท (เงินอุดหนุน)
30,000 บาท (เงินอุดหนุน)
50,000 บาท (เงินสมาคม)
100,000 บาท (เงินอุดหนุน)
100,000 บาท (เงินอุดหนุน)
200,000 บาท (เงิ น อุ ด หนุ น /แหล ง เงิ น จาก
ภายนอก)
50,000 บาท (เงินอุดหนุน)
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