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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะผู้บริหารวิทยาลัยช่างศิลป ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และ
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงวิทยาลัยในหลายด้าน เช่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช
2560 ซึ่งเน้นทักษะด้านศิลปกรรม การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพจากสถานประกอบการและศูนย์ฝึกที่มี
มาตรฐาน ทาให้ นักเรีย นในระดับ ศ.ปวช. เป็นผู้ เรียนที่มีประสิ ทธิภ าพเป็นที่ประจักษ์ อาทิ มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึ กษาสูงกว่าระดับประเทศ มีผลงานเข้าร่วมการประกวดและ
ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในเวทีการประกวดที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะ นอกจากนั้นผู้เรียนที่สาเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัย ยังได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ในสถาบั นการศึกษาต่าง ๆ ที่ชื่อเสียงด้านศิลปะ หรือสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ศ.ปวส. ในสาขาที่ตนเองสนใจ ซึ่งมีทั้งสาขาทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และสาขาทางด้านการสร้างสรรค์
ด้านบุคลากร
การเพิ่มอัตรากาลังของตาแหน่งครู และอาจารย์ จานวน 1 อัตราในสาขาวิชาที่ขาดแคลน อาทิ
สาขาวิชาศิลปะไทย ซึ่งช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ด้านระเบียบการวัดและประเมินผล
การปรั บ ปรุ งระเบี ย บว่าด้ ว ยการวัด ผลและประเมิ น ผลการเรียน หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป ทาให้การวัดและประเมินผลการ
เรียนของนักเรียนตลอดหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ตรงตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
และมีความสัมพันธ์ตรงตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
การร่วมมือกับองค์กรภายนอกสร้างเครือข่าย เพื่อการสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัย ด้าน
เงินทุนความร่วมมือ เรื่องสถานประกอบการด้านศิลปกรรมและในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน วิทยาลัยได้ดาเนิน การประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ตามที่สถาบันบัณฑิต
พัฒ นศิล ป์ ได้เปิ ดโอกาสให้ วิท ยาลั ย ช่างศิล ปทั้งสามแห่ ง ได้ร่ว มกันกาหนดเกณฑ์จาก มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ ระดับ ประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พ ชั้น สู ง และการฝึ ก อบรมวิช าชี พ ปรับ ปรุงให้
สอดคล้ องกับ บริบ ทของวิทยาลั ย และอัตลั กษณ์ ผู้ เรียนและเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา ซึ่งได้ผ ลการ
ประเมินตามตาราง ดังนี้
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หน้า 1

1.1 สรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- เฉลี่ยคะแนนในแต่ละมาตรฐาน
มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยการประเมิน
1. คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค์
4.51
2. การจัดการศึกษาศิลปกรรม
4.80
3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5.00
4. อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
5.00
ค่าเฉลี่ย
4.83
4.73
คะแนนเฉลี่ยรวมของประเด็นพิจารณา 16 ประเด็น

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

1.2 จุดเด่น
- ครูผู้สอนด้านศิลปกรรมมีวุฒิ การศึกษาตรงสาขาวิชาชีพ มีผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม
และด้านงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์
- นักเรียนมีทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเป็นที่ยอมรับ และเป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ มืออาชีพงานศิลป์
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
- ระบบฐานข้อมูลของครู นักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ ของวิทยาลัย
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
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หน้า 2

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา
2.1.1 ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยช่างศิลปเดิมชื่อว่า “โรงเรียนศิลปศึกษา” ประกาศให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.
2495 โดยนายกคณะกรรมการมหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากร มีฐ านะเป็ น โรงเรีย นเตรียมของมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร
พ.ศ. 2495
เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
พ.ศ. 2496
ขยายการสอนเป็น 3 แผนก คือ จิตรกรรมและประติมากรรม แผนกช่างสิบหมู่
และแผนกโบราณคดี แต่ละแผนกมีกาหนดเวลาเรียน 3 ปี
พ.ศ. 2498
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ คือ รับนักเรียน
โรงเรียนศิลปศึกษาที่สอบไล่ได้ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ต้องผ่านการสอบ
คัดเลือก
พ.ศ. 2500
มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดาเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
1. ได้กาหนดฐานะของโรงเรียนเป็น ประเภทเตรียมอุดมศึกษา เรียกชื่อว่า “โรงเรียนศิลปศึกษา
เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร”
2. ยุบเลิกแผนกช่างสิบหมู่ คงเหลือไว้เพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหม่ว่า “แผนกเตรียมศิลปะ
และแผนกเตรียมโบราณคดี สาหรับการศึกษาใน 2 ปีแรก
3. เปลี่ยนสังกัดจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาสังกัดอยู่ในกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
พ.ศ. 2504
มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในกรมศิลปากรใหม่ มีการตั้ง
“กองศิลปศึกษา” ขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษา จึงมาสังกัดกองศิลปศึกษา มีงบประมาณ ตาแหน่ง ครู
อาจารย์เจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนช่างศิลป”
พ.ศ. 2517
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2519
กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนช่างศิลปเป็น “วิทยาลัยช่างศิลป”
และขยายกิจกรรมการเรียนการสอนไปที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มพัฒนาและก่อสร้าง
อาคารเรียนใหม่ในที่ดินของหลวงพรตพิทยพยัต (เจ้าคุณทหาร) ที่เขตลาดกระบัง บนเนื้อที่ประมาณ
63 ไร่ และได้เริ่มใช้เป็นสถานศึกษาของวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา
พ.ศ. 2524
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง โดยยกเลิกการเรียนวิชา
การศึกษา
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พ.ศ. 2527
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยยกเลิกการเรียนวิชา
การศึกษา
พ.ศ. 2538
มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการหน่วยงานของกรมศิลปากรใหม่ ยุบกอง
ศิลปศึกษาย้ายไปสังกัดสถาบันศิลปกรรม
พ.ศ. 2539
ปรับหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และ หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษา
ชั้นสูงโดยเรียกว่า“หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539”(ศ.ปวช.) และ
“หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวส.)
พ.ศ. 2542
ได้ยกเลิกการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยช่างศิลป วังหน้า ถนนราชินี
เขตพระนคร ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเฉพาะที่วิทยาลัยช่างศิลป เขตลาดกระบัง
พ.ศ. 2545
วิทยาลับช่างศิลป มาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องการแบ่งส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาของ
กรมศิลปากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
พ.ศ. 2546
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539
เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 วิทยาลัยช่างศิลป ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
พ.ศ. 2550
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้นสังกัดของวิทยาลัยช่างศิลป มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 32 ก ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2550
พ.ศ. 2554
วิทยาลัยช่างศิลป ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยได้รับการอนุมัติ
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดการสอนห้องเรียนเครือข่าย ของคณะศิลปะวิจิตร สาขาจิตรกรรม และ
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน โดยรับเฉพาะนักศึกษาระดับ ศ.ปวส. ของวิทยาลัยช่างศิลป เท่านั้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา ศ.ปวส. อีกด้วย
พ.ศ. 2560
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2553
วิทยาลัยช่างศิลป์ เป็นหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560
วิทยาลัยช่างศิลป โดยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นชอบให้ใช้หลักสูตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2560
พ.ศ. 2561
วิทยาลัยช่างศิลป จัดทาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 วิชาเอกศิลปไทย วิชาเอกจิตรกรรม และวิชาเอกเครื่องเคลือบ
ดินเผา โดยได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3
เมษายน 2561 และสภาสถาบันอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
และได้เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562
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หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
2. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง)
2.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยช่างศิลป มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 60 ถนนหลวงพรต
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

2.2 แผนภูมกิ ารบริหารของสถานศึกษา
แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา กรรมการวิทยาลัย/สถานศึกษา
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โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยช่างศิลป

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองผู้อานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

งานธุรการ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

งานอนุรักษ์สร้างสรรค์และวิจัยศิลปกรรม

งานการเงินและบัญชี

งานบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานบริการศิลปวัฒนธรรม

งานบุคลากร

งานทะเบียนและวัดผล

งานแนะแนวและบริการอาชีพ

งานวิเทศสัมพันธ์

งานพัสดุ

งานห้องสมุด

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานผลิตภัณฑ์ศิลปกรรม

งานอาคารสถานที่

งานโสตทัศนูปกรณ์

งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานเผยแพร่และนิทรรศการศิลปกรรม

งานยานพาหนะ

งานองค์การและสโมสรนักศึกษา

งานหอศิลป์

งานรักษาความปลอดภัย

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึงานสารสนเทศ
กษา

งานสวัสดิการ

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์

งานเอกสารการพิมพ์
งานแผนและงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ์
งานติดตามและประเมินผล

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ภาควิชาศิลปไทย

ภาควิชาศิลปสากล
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียน
เพศ

ระดับ/สาขาวิชา
ระดับ ศ.ปวช.
ระดับ ศ.ปวส.
- สาขาวิชาจิตรกรรม
- สาขาวิชาประติมากรรม
- สาขาภาพพิมพ์
- สาขาวิชาศิลปไทย
- สาขาออกแบบตกแต่ง
- สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
- สาขาสิปปหมู่
รวม

ชาย
193

หญิง
220

20
2
3
15
3
1
237

6
2
3
5
8
4
248

รวม (คน)
413
72
26
4
6
5
23
7
1

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ข้อมูลนักศึกษา ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2563

485

2.3.2 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ตารางแสดงจานวนของนักเรียน – นักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ศ.ปวช.
ศ.ปวช. 3 ซ้า
รวม
ศ.ปวส. 2
ศ.ปวส. 2 ซ้า
รวม

10 ตุลาคม 2562

วันอนุมัติจบหลักสูตร
31 มีนาคม 2563

15 พฤษภาคม 2563

จานวนผู้จบการศึกษา
ปีการศึกษา 2562

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

4
4
1
1

2
2
0

6
6
1
1

26
2
28
3
3

26
26
3
3

52
2
54
6
6

10
6
16
7
2
9

12
4
16
1
1

22
10
32
7
3
10

36
12
48
10
3
13

38
6
44
3
1
4

74
18
92
13
4
17

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2563
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2.3.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
เพศ
ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา
อาจารย์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว

ระดับการศึกษา ระดับปริญญา

ชาย หญิง รวม อนุ.
ป

ป.
ตรี

4
24
1
6
2
2
12

18
2
6
2

1
30
4
6
4
1
7

5
54
5
12
6
3
19

1
1
3
16

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

อาจารย์

ป. ป. รวม ครู คศ. คศ. คศ. คศ. อาจารย์ ผศ.
โท เอก
ผู้ช่วย 1
2
3 4
5 - 5
- 3 - 1
1
-

33
2
12
1

2
-

54
5
12
6
19

5
-

7
-

30
-

12
-

-

-

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
2.3.4 หลักสูตรการเรียนการสอน สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอน จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
2. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
- วิชาเอกจิตรกรรม
- วิชาเอกประติมากรรม
- วิชาเอกภาพพิมพ์
- วิชาเอกศิลปไทย
- วิชาเอกออกแบบตกแต่ง
- วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
- วิชาเอกช่างสิปปหมู่
- วิชาเอกสถาปัตยกรรมไทย (รอการปรับปรุง)
3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง)
- วิชาเอกศิลปะไทย
- วิชาเอกจิตรกรรม
- วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
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1
-

2.3.5 ด้านอาคารสถานที่
ลาดับ
1

2

3

4

ชื่ออาคาร
อาคาร 1 เรียนรวม
(3ชั้น)
(1,440 ตรม)
อาคาร 2 จิตรกรรม
(3ชั้น)
(1,971 ตรม)

ชื่อห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ
ห้องเรียนสามัญ

6

7

8

9

ขนาดห้องและความจุ

ห้องวิทยาศาสตร์

(2ห้อง)

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

ห้องกายวิภาค

(2ห้อง)

8.00 ม X10.00 ม. / 35-40 คน

ห้องจิตรกรรม

(10ห้อง)

8.00 ม. X 12.00 ม. ( 35-40 คน )

ห้องบรรยาย

(1ห้อง)

8.00 ม.x12.00 ม. / 30-40 คน

ห้องสืบค้นข้อมูล

(1ห้อง)

9.00 ม. x 6.00 ม. / 20-30 คน

ห้องแสดงนิทรรศการ
หมุนเวียน
ห้องวาดเส้น

(1ห้อง)

20.00 ม. X 24.00 ม.

(6ห้อง)

6.40 ม.X18.00 ม. / 35-40 คน

ห้ององค์ประกอบศิลป

(5ห้อง)

6.40 ม.X18.00 ม. / 35-40 คน

ห้องทฤษฎีศิลป์

(1ห้อง)

6.40 ม.X18.00 ม. / 35-40 คน

ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องออกแบบตกแต่ง

(2ห้อง)
(1ห้อง)

9.00 ม. X 9.50 ม. / 35-40 คน
9.00 ม. X 9.50 ม. / 35-40 คน

ห้องเรียนหัวโขน

(1ห้อง)

9.00 ม.X7.175 ม. / 35-40 คน



(2ห้อง)

9.00 ม. X 9.50 ม. / 35-40 คน

อาคารเครื่องเคลือบ เครื่องเคลือบดินเผา 1
ดินเผา 1 (2ชั้น)
(อาคารละ 170 ตรม.)
อาคารเครื่องเคลือบดิน เครือ่ งเคลือบดินเผา 2
เผา 2 (2ชั้น) (อาคาร
ละ 181.44 ตรม.)
อาคารภาพพิมพ์ 1 (2 ห้องภาพพิมพ์
ชั้น) (576 ตรม.)
ห้องภาพพิมพ์หิน



(4ห้อง)

8.50 ม.X 20.00 ม./35-40 คน

(4ห้อง)

8.40 ม. X 21.60 ม./35-40 คน

(2ห้อง)
(1ห้อง)

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

อาคารภาพพิมพ์ 2
(1 ชั้น)



(1ห้อง)

5.00 ม. X 10.00 ม. / 20 คน

อาคาร 3 พื้นฐาน
ศิลปะ
(3 ชั้น) (1,267.20)
ตรม.
อาคาร 4 (3 ชัน้ )
(598.50 ตรม.)

ห้องซาวด์แล็ป
5

ประเภทห้อง
ห้องเรียน ปฏิบัติการ
(14ห้อง)

อาคารประติมากรรม
(2 ชั้น) (660 ตรม.)

ห้องบรรยาย
ห้องนิทรรศการ

(1ห้อง)

ห้องประติมากรรม

(5ห้อง)

ชั้น1 / 276.00 ตรม.
ชั้น2 / 276.00 ตรม.
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10

อาคารสิปปหมู่ 1

ห้องรายรดน้า

(2ห้อง)

16.00 x 24.00 ม. / 384 ตรม.

11

อาคารสิปปหมู่ 2

(5ห้อง)

16.00 x 36.00 ม./ 1296 ตรม.

12

อาคารสิปปหมู่ 3

(5ห้อง)

16.00 x 36.00 ม./ 1296 ตรม.

13

อาคารหอประชุมเล็ก

ห้องศิลปะไทย
และสิปปหมู่
ห้องสถาปัตยกรรมไทย
และออกแบบตกแต่ง
ห้องพละศึกษา

(1ห้อง)

14

อาคารหอสมุด
(2 ชั้น)

ห้องสมุด

(2ห้อง)

ห้องนิทรรศการ

(1ห้อง)

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

ห้องประชุม

(1ห้อง)

10.00 ม.X14 ม./80 - 100 คน

ห้องจิตรกรรม

(4ห้อง)

20.00 ม. X 10.00 ม. (35-40 คน )

15

อาคารอนุสรณ์
ช่างศิลป (3 ชั้น)
(4,500 ตรม)

16

ศูนย์บริการวิชาการ

17

โรงอาหาร 1
(อาคาร 1 ชั้น)

18

19

โรงอาหาร 2
(672 ตรม. อาคาร
2 ชั้น)

ห้องบรรยาย

(2ห้อง)

25.00 ม.x 10.00 ม./30-40 คน

ห้องประชุม (ชั้น 3)

(3ห้อง)

30.00 ม x50.00 ม./40-60 คน

ห้องนิทรรศการถาวร/
หมุนเวียน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์

(1ห้อง)

รับประทานอาหาร 1

1 หลัง

400 ตรม./100 - 200 คน

รับประทานอาหาร
ชั้นที่ 1
รับประทานอาหาร
ชั้นที่ 2

1 หลัง

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

โรงจอดรถ (194 ตรม.)

30 ม. x 50 ม./ 300-500 คน

(2ห้อง)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
2.4.1 ปรัชญา ประจาวิทยาลัย
สาธุโข สิปปก นาม อปิ ยาทิสกี ทิส ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์
ให้สาเร็จได้
2.4.2 อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“ มืออาชีพงานศิลป์ ”
2.4.3 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“ เป็นผู้นาด้านงานศิลป์ ”
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
2.5.1 วิสัยทัศน์
วิท ยาลั ย ช่ างศิ ล ป เป็ น สถาบั น จั ด การศึ ก ษา ด้ านศิ ล ปกรรม เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ ที่ มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2.5.2 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาด้านศิลปกรรม ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจั ย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมอย่างมี
คุณค่าแก่สังคม
3. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการวิชาการด้านศิลปกรรม
4. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ด้านศิลปกรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
ค่านิยมองค์กร
“มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์”
2.5.3 ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์วิทยาลัยช่างศิลป
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒ นธรรมให้มีคุณ ภาพ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนที่ส่งเสริมในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์ที่ 3 การส่ ง เสริ ม โอกาสและความสามารถของผู้ เ รี ย นในเวที ก ารแข่ ง ขั น ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 จัดหาแหล่งทุนทั้งภายใน ภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
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กลยุทธ์ที่ 2 การให้ บ ริ ก ารหลั ก สู ต รระยะสั้ น ด้ านทั ศ นศิ ล ป์ เพื่ อ รองรั บ สั งคมผู้ สู งอายุ แ ละ
การศึกษาตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณ ค่าทางสังคม และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนาด้านทัศนศิลป์ บนฐาน
การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒ นาสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้
เผยแพร่ไปสู่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านทัศนศิลป์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

2.6 ด้านงบประมาณ
งบประมาณ
1. งบประมาณแผ่นดิน
 งบบุคลากร

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

-

-

-

 งบดาเนินงาน
 งบลงทุน

1,826,672.00
10,035,376.00

945,096.63
881,575.37
7,688,937.04 2,346,438.96

 งบเงินอุดหนุน

6,952,651.00

5,622,407.68 1,330,243.32

1,925,628.25
-

1,737,853.84
-

 งบรายจ่ายอื่น ๆ
2. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก
3. งบประมาณผลประโยชน์
4. เงินรายได้
รวมทั้งสิ้น

3,091,200.00
23,831,527.25

187,774.41
-

2,526,786.15
564,413.85
18,521,081.34 5,310,445.91
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2.7 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
1. พ.ศ. 2518 วิทยาลั ย ช่างศิล ป ได้รับ มอบหมายปฏิบัติงานปฏิสั งขรณ์ องค์พระธาตุพนม
โดย ครู อาจารย์ และนักศึกษาระดับ ศ.ปวส. กลุ่มงานประติมากรรม และปั้นถอดพิมพ์ ตามคาสั่งกรม
ศิลปากร
2. พ.ศ. 2524 งานปั้นหล่อขยายพระประธานพุทธมณฑล โดยครู อาจารย์ สาขาประติมากรรม
3. พ.ศ. 2539 ออกแบบและเขียนฉากบังเพลิงส่วนประกอบภายในพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (ปฏิบัติงานเขียนฉากบังเพลิงด้านหน้าภาพเทวดายืนถือช่อกนก)
4. พ.ศ. 2552 ออกแบบและเขียนฉากบังเพลิง ฉากบังเตา และการตกแต่งภายในพระเมรุมาศ
สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลญานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
5. พ.ศ. 2554 เขียนฉากบังเพลิงส่วนประกอบพระเมรุมาศ 4 ทิศต่อชุด สมเด็จพระเจ้าภคินี
เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
6. พ.ศ. 2560 เขีย นภาพจิ ตรกรรมพระราชกรณี ยกิจในภาคใต้ ประดับ พระที่นั่ งทรงธรรม
อาคารประกอบพระราชกุศลภายในมณฑล พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาทางศิลปกรรมที่พึงประสงค์
การจัดการศึกษาทางศิลปกรรม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรม
ให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางศิลปกรรม แต่ละระดับการศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ความรู้
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรม มีความรู้ตามหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนหรือทางาน
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางศิลปกรรม
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรทางศิลปกรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. สถานศึกษาส่ งเสริม สนั บ สนุน กากับ ดู แลให้ ครู ทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนดาเนินการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อ
เป็นข้อมูล มูลในการแกไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดู แลให้ครูทุกคนแกไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษา หรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
( 1 ) การระบุปัญหา
( 2 ) การระบุวัตถุประสงค์
( 3 ) วิธีการดาเนินการ
( 4 ) การเก็บข้อมูล
( 5 ) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 ,3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

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

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นการประเมิน

ข้อมูลประกอบ
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การดาเนินการโดยสถาบันฯ เป็นผู้กาหนดเกณฑ์วัดระดับ
ความรู้ของผู้ สาเร็จการศึกษาด้านศิลปกรรม พร้อมทั้งมีการดาเนินการกาหนดมาตรฐานวิช าชีพ โดย
คณะกรรมการที่จัดตั้งจากสถาบั นฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกข้อสอบมาตรฐานวิช าชีพ จัดทาคลั ง
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดาเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประมวลผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพและ
ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพให้ผู้สาเร็จการศึกษาทราบ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ยอดเยี่ยม (excellent)
ร้อยละ 70 – 79
4
ดีเลิศ (great)
ร้อยละ 60 – 69
3
ดี (good)
ร้อยละ 50 – 59
2
ปานกลาง (fair)
ต่ากว่าร้อยละ 50
1
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
หมายเหตุ มาตรฐานวิชาชีพ
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational
National Educational Test)
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา =

พิจารณาระดับชาติจานวนผู้สอบผ่านมาตรฐาน
บชาติ
จานวนผู้เข้าเรียนทีระดั
่ลงทะเบี
ยนครบตามหลักสูตร

X 100

ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้คะแนน 5.00
ค่าคะแนน
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)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)

เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินรายด้านของมาตรฐาน
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้

ผลรวมของค่าคะแนนการประเมินของทุกประเด็นพิจารณาในแต่ละด้าน
=

ารณานระดั
บชาติ ละด้าน
จานวนประเมิพินจประเด็
นพิจารณาในแต่
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ด้านที่ 2 ทักษะและการประยุกต์ใช้
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาทางศิลปกรรม มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ทางศิลปกรรม แต่ละระดับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะและการ
ประยุกต์ใช้
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทาแผนกิจกรรมด้านทักษะและการประยุกต์ใช้โดย
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
2. แผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ จะต้องมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ กิจกรรมส่งเสริมทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไปตาม
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อ าชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถประยุ กต์ ใช้ในการปฏิ บั ติ งาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
3. สถานศึกษาดาเนินการตามแผนจัดกิจกรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
4. สถานศึกษามีการประเมินผล กิ จกรรมหรือโครงการที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมิน กิจกรรมหรือโครงการที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม
ไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 ,3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
ประเด็นการประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

X 100

ข้อมูลประกอบ
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
2. สถานศึ ก ษาส ารวจผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น รายบุ ค คล จากสถานประกอบการหรื อ
สถาบันการศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางานหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้คะแนน 5.00
ค่าคะแนน
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)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2562

หน้า 18

ด้านที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คาอธิบาย
ผู้สาเร็จการศึกษาทางศิลปกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์
ทีพ่ ึงประสงค์
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดแผนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
2. สถานศึกษาจัดทาแผนการจัดกิจกรรมจะต้องมี กิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็น
เนื้อหา ดังต่อไปนี้ กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. สถานศึกษาดาเนินการตามแผนจัดกิจกรรมตามที่กาหนด
4. สถานศึกษามีการประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมิน กิจกรรมหรือโครงการที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม
ไปปรั บ ปรุ ง แผน หรื อ ปรั บ ปรุ งการจั ด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต ร เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 ,3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
ประเด็นการประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
สูตรการคานวณ

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน

คะแนนที่ได้ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

X 100

ข้อมูลประกอบ
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
2. สถานศึกษาสารวจผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล จากสถานประกอบการหรือสถานศึกษา
ที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางานหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป เทียบได้คะแนน 5.00
ค่าคะแนน
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)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 หลักสูตรศิลปกรรม
คาอธิบาย
สถานศึกษาใช้ห ลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ สังคมและประเทศ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคมและประเทศ โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรศิลปกรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร ชุ มชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ตามข้อกาหนด
ของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียน ความเหมาะสมของรายวิชา เนื้อหาวิชา และการ
วัดผลประเมินผล ของหลักสูตร
5. สถานศึกษาน าผลการประเมิ นหลั กสู ตร ในข้อ 3 และ 4 มาพั ฒ นารายวิช าหรือกลุ่ ม วิช า
เพิ่มเติมให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 ,3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
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ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนศิลปกรรม
คาอธิบาย
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรี ยนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตาม
หลั ก สู ต ร มาตรฐานคุ ณ วุฒิ การอาชี ว ศึ กษาศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา ตามระเบี ย บหรือข้ อบั งคั บ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล
ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียน
ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับ สนุน กากับดูแลให้ ครูผู้ส อนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ ที่ จ บ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษาฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 20
ชั่วโมงต่อปี และเป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ มีจานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่
ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
5. สถานศึ ก ษา ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แลให้ ค รู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งความรู้ ค วามสามารถ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรณยาบรรณวิ ช าชี พ
จากหน่ วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5
ยอดเยี่ยม (excellent)
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
4
ดีเลิศ (great)
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3
ดี (good)
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
2
ปานกลาง (fair)
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
1
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน(poor)
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ด้านที่ 3 บริหารจัดการ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริห ารจั ดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งาน ศู น ย์ วิท ยบริก าร สื่ อ แหล่ งเรี ย นรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครุภั ณ ฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการพัฒ นาและดูแลสภาพแวดล้ อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณ ฑ์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานศึกษาให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย
สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จาก
การให้บริการด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3.51 และนาผลประเมินความพึงพอใจไปพัฒนาปรับปรุง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
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ด้านที่ 4 การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้น สั งกัด โดยความร่วมมือของผู้ บ ริห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษาและผู้ เรียนรวมทั้งการช่วยเหลื อ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น จากผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถานประกอบการ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง ทั้ งภาครั ฐ
และเอกชน
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้อานวยการวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผู้ปกครองและผู้เรียนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ผู้ อานวยการวิทยาลั ย ครูบุ คลากรทางการศึกษา ผู้ ปกครองและผู้ เรียน มีส่ วนร่วมการกาหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้บรรลุนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
4. ผู้อานวยการวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรม
และเป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการวิทยาลัยประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 , 3 ,และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
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ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.2 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากร ความร่วมมือ
2. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือใน
การจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ การศึกษาดูงาน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1
แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรั บเชิญเป็ นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอน
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน 50 คน
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

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

เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินรายด้านของมาตรฐาน
สูตรการคานวณ

คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนการประเมินของทุกประเด็นพิจารณาในแต่ละด้าน
ชาติ ละด้าน
จานวนประเมิพิจนารณานระดั
ประเด็นพิจบารณาในแต่
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยให้บุคคล ชุมชน องค์กร
ต่ างๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาและจั ด สถานศึ ก ษาให้ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ด้ านศิ ล ปะสาขาต่ างๆ
สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคลชุมชน องค์กรต่างๆที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เ ทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒ นาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ ง
การเรียนรู้
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาจัดทาแผนงานโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม
2. สถานศึกษาสร้างจานวนเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมกับบุคคล
ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมไม่น้อยกว่า 2 เครือข่ายต่อปี
3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
4. สถานศึกษามีผลการประเมินแหล่งการเรียนรู้และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
5. นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
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ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ท านวั ต กรรม งานสร้ างสรรค์ และงานวิ จั ย โดย
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ วิชาชีพ การเผยแพร่
และนาเสนอผลงาน ด้านนวัตกรรม งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีการพัฒนาผลงาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
2. สถานศึกษามีผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย หรือผลงานวิชาการ โดยครูไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ของครูทั้งหมดและผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
3. สถานศึกษามีแนวทางนาเสนอผลงาน กิจกรรม/โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลงานวิชาการ ของครูและผู้เรียน สู่สาธารณชนและการนาไปใช้ประโยชน์
4. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลงานสร้ างสรรค์ ห รื อ งานวิ จั ย หรื อ ผลงานวิ ช าการของครู
และผู้เรียน
5. ครู และผู้ เรีย น ได้รั บ สนั บ สนุ นหรือ ได้ รับ รางวัล ผลงานสร้างสรรค์ ห รือ งานวิจั ย ผลงาน
วิชาการ จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 , 3 และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 , 2 และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
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มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา มีการกาหนดแผน
โครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ด้านที่ 1 ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการกาหนดคุณ ลั กษณะเฉพาะของผู้ เรียน ตามปรัช ญา ปณิ ธ าน พั นธกิจ และ
วัตถุ ป ระสงค์ข องการจั ด ตั้ งสถานศึ ก ษา ที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึก ษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.1 ระดับคุณภาพของอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านมืออาชีพงานศิลป์และสืบสาน
สร้างสรรค์งานศิลป์
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนให้ ผู้เรียนพัฒ นาอัตลั กษณ์ ผู้เรียนด้าน
มืออาชีพงานศิลป์ และสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์
2. สถานศึกษาดาเนินงานครบตามแผนงานที่กาหนด
3. สถานศึกษามีการประเมินโครงการ / กิจกรรมที่ดาเนินงาน
4. สถานศึกษานาข้อเสนอแนะการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติด้านสร้างสรรค์งานศิลป์อย่างน้อย 5 รางวัล
ข้อมูลประกอบ
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3,และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (excellent)
ดีเลิศ (great)
ดี (good)
ปานกลาง (fair)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
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ด้านที่ 2 ด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษากาหนดเอกลั กษณ์ ของสถานศึกษา ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส ะท้อนให้ เห็ นเป็ น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษาเป็นผู้นาด้านงานศิลป์
ประเด็นพิจารณาที่ 4.2.1 ระดับคุณภาพของเอกลักษณ์สถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ /กิจกรรม สนับสนุนเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ตามบริบทของท้องถิ่น
2. สถานศึกษามีการดาเนินการครบตามแผนงานโครงการ /กิจกรรม ที่กาหนด
3. สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม โครงการ /กิจกรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินโครงการ กิจกรรม โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป
5. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

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

เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินรายด้านของมาตรฐาน
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนการประเมินของทุกประเด็นพิจารณาในแต่ละด้าน
จานวนประเมินประเด็นพิจารณาในแต่ละด้าน
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีรายละเอียด ดังนี้
1. มีมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค์ประกอบด้วย 3 ด้าน
ด้านที่ 1 ความรู้ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 3 ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของ
หลักสูตรศิลปกรรม
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(Vocational National Educational Test)
ด้านที่ 2 ทักษะและการประยุกต์ใช้ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ด้านที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการ
ศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม
ด้านที่ 1 หลักสูตรการศิลปกรรม ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 1ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรศิลปกรรม
ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนศิลปกรรม ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 1 ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ด้านที่ 3 บริหารจัดการประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 1ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณ
ด้านที่ 4 การนานโยบายสู่การปฏิบัติประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.2 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 1 ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.1 ระดับคุณภาพการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 1 ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2.1 ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการวิชาชีพ
การเผยแพร่และนาเสนอผลงาน ด้านนวัตกรรม
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 1 ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.1 ระดับคุณภาพของอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านมืออาชีพงานศิลป์
และสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์
ด้านที่ 2 ด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 1 ประเด็น
ประเด็นพิจารณาที่ 4.2.1 ระดับคุณภาพของเอกลักษณ์สถานศึกษา
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาเรี ยงลำดับตามมาตรฐาน
ประเด็น การประเมินและเป้าหมายประกอบด้วยการดาเนินงานผลสัมฤทธิ์จุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค์
การจัดการศึกษาศิลปกรรม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรม ให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพศิลปกรรม แต่ละระดับการศึกษาและมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรมมีความรู้ตามหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนหรือทางาน
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพศิลปกรรม
1.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรศิลปกรรม
เป้าหมาย
ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิทยาลัยมีการกากับดูแลโดยฝ่ายวิชาการหั วหน้างานพัฒ นาหลักสูตร หั วหน้างานบริการการ
เรียนการสอนหัวหน้าภาคและหัวหน้าหมวดวิชาทุกหมวดวิชา มีการประชุมกาหนดรูปแบบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ
รายวิช า คาอธิบ ายรายวิช า และหน่ วยเรียนรู้ การประเมินผลครอบคลุ มทั้งความรู้ ทักษะ และด้าน
คุณ ธรรมจริย ธรรมและคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ มีการกาหนดวั นส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน
มีขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องตามลาดับ เช่น ในระดับหมวดวิชา ภาควิชาและการรับรอง
แผนการจัดการเรียนรู้ และใช้วิธีการส่งแผนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ เพื่อลดภาระด้านเอกสารและ
สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง (ดังตารางที่ 4.1)
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ตารางที่ 4.1 ครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ที่ถูกต้องครบบถวน สมบูรณ ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
จานวน
ครู/
อาจารย์
ทั้งหมด

จานวนรายวิขา

ภาควิชา

1. ศึกษาทั่วไป
2. ศิลปสากล
3. ศิลปไทย
รวม

60
143
41
244

17
44
9
70

จานวนครูที่จัดทา จานวนแผนการ
แผนการจัดการ
จัดการเรียนรู
เรียนรูรายวิชา
ที่ถูกต้อง

17
44
9
70

43
46
9
98

หมายเหตุ

-

2. สถานศึกษาส่ งเสริม สนั บ สนุน กากับ ดูแลให้ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีบันทึกหลังสอน
ฝ่ า ยวิ ช าการ งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รและงานบริก ารการเรี ย นการสอน มี ขั้ น ตอนและวิ ธีก าร
ตรวจสอบความถูกต้องในด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ กลไกและระบบ
กากับ และติดตามจากการนิเทศภายในระดับหมวดวิชา การกาหนดส่งบันทึกหลังสอนที่ชัดเจน หลังจาก
ที่ได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ทาให้ครู อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบมีการบันทึก
ข้อมูลตามสภาพจริง (ดังตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 การกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และมี
บันทึกหลังสอน
ภาควิชา

1. ศึกษาทั่วไป
2. ศิลปสากล
3. ศิลปไทย
รวม

จานวนครู/
อาจารย์

จานวนครู/อาจารย์จัดการ
เรียนการสอนตามแผนและมี
การบันทึกหลังการสอน

17
44
9
70

17
44
9
70

หมายเหตุ

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนดาเนินการวัดผลและการประเมินผล
เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาลัยมีการกากับดูแล จากการนิเทศโดยคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตร หัวหน้าหมวดวิชา
ให้ครูทุกคนวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามแผนการจัดเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
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ศิลปะปฏิบัติ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง พร้อมทั้งมีการรายงานสรุปผลการเรียนทุกรายวิชา มีการ
ตรวจสอบตามลาดับในระดับ หมวดวิชา ภาควิชา งานพัฒนาหลักสูตร งานทะเบียนและวัดผลและรับรอง
ผลโดยฝ่ายวิชาการ
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อ
เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
วิทยาลัยมีระบบกลไก ในการนิเทศการเรียนการสอนภายในระดับหมวดวิชา มีการกาหนดให้ครู
อาจารย์ผู้สอนทุกคนหลังจากที่ได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ในแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบมีบันทึก
หลังสอนเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในด้านการเรียนการสอนตามสภาพจริง ผลจากการกากับดูแลและ
ติดตามมีครูผู้สอนในทุกกลุ่มวิชามีข้อมูลในการพัฒนาครบถ้วน (ดังตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 การกากับดูแลให้ครูมีข้อมูลในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอน
ภาควิชา

1. ศึกษาทั่วไป
2. ศิลปสากล
3. ศิลปไทย
รวม

จานวนครู/อาจารย์

จานวนครูที่พัฒนาการ
เรียนการสอน

17
44
9
70

17
44
9
70

หมายเหตุ

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษา หรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย (1) การระบุปัญหา (2) การ
ระบุ วัตถุป ระสงค์ (3) วิธีการดาเนิ นการ (4) การเก็บข้อมูล (5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนา
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
วิทยาลัยส่งเสริมและกากับดูแล ให้ครูแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยนาผลบันทึก
หลังสอนในรายวิชา วิเคราะห์ข้อมูลและนามาแก้ไขปัญหา การศึกษาในรูปแบบงานวิจัยชั้นเรียนในกลุ่ม
วิชาศิล ปะ จานวน 26 รายวิชาเพื่อพัฒ นากระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนของรายวิชา ตามบริบทของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ดังตาราง
ที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 การกากับดูแลให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยการศึกษาและการวิจัย
ภาควิชา

1. ศึกษาทั่วไป
2. ศิลปสากล
3. ศิลปไทย
รวม

จานวนครู/อาจารย์ จานวนครูที่ทาวิจัย
ในชั้นเรียน

17
44
9
70

26
26

จานวนงานวิจัย
ชั้นเรียน (เรื่อง)

หมายเหตุ

26
26
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยมีการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู
วัดและประเมินผลตามแผนการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีการกากับดูแล ติดตาม จากระดับหมวดวิช า
หั ว หน้ าภาค คณะกรรมการนิ เทศ และจากบั น ทึ ก หลั งสอนของครู น ามาวิเคราะห์ หรือ ศึ ก ษาเพื่ อ
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยชั้นเรียน ทั้งนี้มีจานวนวิจัยชั้นเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายในทุก กลุ่ม
รายวิชา เช่น ศึกษาทั่วไป และศิลปไทย
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.1.1
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรทางศิลปกรรม และเป้าหมายทีก่ ำหนดมีผล
ตามประเด็นการประเมินครบ 5 ข้อ โดยทั้งนี้การนาบันทึกหลังสอนมาพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ
งานวิจัยของครูทุกคนไม่เป็นไปตามที่กาหนด โดยมีค่าคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
จุดเด่น
1. วิทยาลัยช่างศิลป มีกลไกลและการวางระบบ การส่ง และการจัดเก็บรวบรวมแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ นาส่งต่อฝ่ายวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน
จุดทีจ่ ุดควรพัฒนา
1. ครู อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป มีจานวนน้อยที่จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเป็นรูปเล่ม ทั้งที่ส่วนใหญ่
ครูผู้สอนนาผลบันทึกหลังสอนรายชั่วโมง รายสัปดาห์ มาศึกษาและพัฒนาปรับปรุงในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. จัดอบรมให้ความรู้การทาวิจัยในชั้นเรียน
2. ผลักดัน ให้ครู อาจารย์นาผลการจัดการเรียนรู้ จากบันทึกหลังสอนมาศึกษาและพัฒ นาการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบวิจัยชั้นเรียนให้สมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกกลุ่มวิชา และในระดับ
หมวดวิชา
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1.1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมาย
ร้อยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาที่ ผ่ านการประเมิน มาตรฐานวิ ช าชี พ เที ย บกับ จานวนผู้ ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
การดำเนินงาน
นักเรียน ระดับชั้นปีที่ 3 (ศ.ปวช.) และนักศึกษาในระดับ ศ.ปวส. 2 ในทุกสาขาวิชาเอกประจาปี
การศึกษา 2562 ที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ และมีผลการ
สอบตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
1. ระดับ ศ.ปวช. 3 เข้าสอบเพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีจานวนนักเรียนร้อยละ 77.05
ของนักเรียนทั้งหมด สอบผ่านเกณฑ์การประเมิน (ดังตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) ปีการศึกษา 2562
ร้อยละของผู้เข้า
จำนวนผูเ้ รียน
สาขาวิชา

1. ศิลปกรรม
รวม

ทั้งหมด

เข้าสอบ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สอบที่ผ่าน

122
122

111
111

94
94

17
17

77.05
77.05

2. นักศึกษาในระดับ ศ.ปวส. 2 ทุกคนในทุกสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2562 เข้าสอบเพื่อประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีจานวนนักศึกษาร้อยละ 54.55 ของนักศึกษาทั้งหมด สอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (ดังตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา

1. จิตรกรรม
2. ประติมากรรม
3. ออกแบบตกแต่ง
4. เครื่องเคลือบดินเผา
5. ช่างสิปปหมู่
รวม

ทั้งหมด

9
1
10
1
1
22

จำนวนผู้เรียน
เข้าสอบ
ผ่าน

9
1
10
1
1
22

2
1
7
1
1
12

ไม่ผ่าน

7
3
10

ร้อยละ
ของผู้เข้าสอบที่ผ่าน

22.22
100
70
100
100
54.55

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนครบทุก
รายวิชาโครงสร้างหลักสูตร ระดับ ศ.ปวช.3 และ ศ.ปวส.2 (ดังตารางที่ 4.7)
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2562

หน้า 36

ตารางที่ 4.7 สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ศ.ปวช.3 และ ศ.ปวส.2 ประจาปีการศึกษา
2562
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ทั้งหมด

เข้าสอบ

ผ่าน

ไม่ผ่าน ร้อยละของผู้เข้าสอบที่ผ่าน

ศ.ปวช

122

111

94

17

77.05

ศ.ปวส.

22

22

12

10

54.55

รวม

144

133

106

27

73.61

ผลสัมฤทธิ์
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ที่
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดในระดับ ศ.ปวช. 3 และ ศ.ปวส. 2 ทุกสาขา
วิชาเอก จานวน 144 คน ผ่านการประเมิน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 73.61 ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.1.2
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ และเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 73.61
โดยมีค่าคะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
จุดเด่น
นักเรียน ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ศ.ปวช. 3 ประจาปีการศึกษา 2562 มีผลการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถผ่านเกณฑ์ การทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพที่ส ถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ นศิล ป์
กาหนด
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. เพิ่มความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับชั้น ศ.ปวส. มากยิ่งขึ้นก่อนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดช่วงเวลาสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้เหมาะสมโดยให้มีระยะเวลาในการสอบ
ซ่อมเสริมสาหรับผู้ที่มีคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในอัตรา
ที่สูงขึ้น
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1.1.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET)
เป้าหมาย
ร้อยละของผู้ ส าเร็จ การศึกษาที่ มีคะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
การดำเนินงาน
วิทยาลัยจัดโครงการเสริมความรู้ก้าวสู่การทดสอบ V-NET สาหรับนักเรียน นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ทั้ง 2 ระดับ ตามกรอบเวลาที่เหมาะสมก่อน
การเข้าสอบในทุกกลุ่มวิชา ดังนี้ 1. วิชาวิทยาศาสตร์ 2. ภาษาไทย 3. คอมพิวเตอร์ 4. การงานอาชีพ
5. คณิ ตศาสตร์ 6. ภาษาอังกฤษ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ได้ดาเนิน งานตามแผนเพื่ อพั ฒ นาผู้ ส าเร็จ
การศึกษาจากผลการสอบในรอบปี 2562 ผลการประกาศจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2562
พบว่า
1) ผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ ด้านอาชีว ศึ กษา (V-NET) ระดับ ประกาศนี ยบั ต ร
วิ ช าชี พ (ศ.ปวช.) ชั้ น ปี ที่ 3 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ผลปรากฏว่ า นั ก เรี ย นมี ผ ลการทดสอบ
คะแนนเฉลี่ย 48.17 ซึ่งมีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 43.63
2) นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) นักเรียนทั้งหมด 122 คน มีนักเรียนเข้า
สอบ จานวน 112 คน มี คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป 76 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30 ของนักเรียน
ทั้งหมด (ดังตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) ปีการศึกษา 2562
จำนวนผูเ้ รียน
สาขาวิชา

1. ศิลปกรรม
รวม

ทั้งหมด

เข้าสอบ

122
122

112
112

มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
ระดับชาติขึ้นไป

76
76

ร้อยละ

62.30
62.30

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562 ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลการทดสอบ
คะแนนเฉลี่ย 40.19 ซึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่าระดับประเทศ 40.63
4) นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) นักศึกษาทั้งหมด 22 คน
มีนักศึกษาเข้าสอบ จานวน 13 คน มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 31.82 ของ
นักเรียนทั้งหมด (ดังตารางที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
ปีการศึกษา 2562
จำนวนผูเ้ รียน
สาขาวิชา
1. ศิลปกรรม (วิจิตรศิลป์)
2. ศิลปกรรม (ออกแบบตกแต่ง)
รวม

ทัง้ หมด
12
10
22

เข้าสอบ
9
4
13

มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
ระดับชาติขึ้นไป

4
3
7

ร้อยละ

33.33
30.00
31.82

5) นักเรียน นักศึกษาในระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส. รวมทั้งหมด 144 คน มีนักเรียนเข้าสอบ
รวมทั้งสิ้น 125 คน มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 57.63 ของ
นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด (ดังตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประจาปีการศึกษา 2562 ของผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ทั้งหมด

เข้าสอบ

ศ.ปวช.

122

112

ศ.ปวส.

22

รวม

144

มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
ระดับชาติขึ้นไป

ร้อยละ

76

62.30

13

7

31.81

125

83

57.63

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยจัดโครงการเสริมความรู้ก้าวสู่การทดสอบ V-NET สาหรับนักเรียน นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนทั้ง 2 ระดับ ตามกรอบเวลาที่เหมาะสมก่อนการ
เข้าสอบในทุ กกลุ่ มวิช า ดังนี้ 1. วิช าวิท ยาศาสตร์ 2. ภาษาไทย 3. คอมพิ วเตอร์ 4. การงานอาชี พ
5. คณิตศาสตร์ 6. ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา แล้ว ได้ดาเนินงานตามแผนเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จ
การศึกษาจากผลการสอบในรอบปีการศึกษา 2562
นักเรียน นักศึกษาในระดับ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส. รวมทั้งหมด 144 คน มีนักเรียนเข้าสอบ รวมทั้งสิ้น
125 คน มี ค ะแนนเฉลี่ ย ตั้งแต่ ร ะดับ ชาติ ขึ้ น ไป จานวน 83 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 57.63 ของนั กเรีย น
นักศึกษาทั้งหมด
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1 ประเด็น1.1.3
และเป้าหมายที่กำหนดโดย มีจานวนนักเรียนในระดับของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ชั้น สู ง มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 57.63 ของ
นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด เทียบค่าคะแนน

มีค่าคะแนน 3.60 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ

จุดเด่น
1. นั กเรีย นระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพ (ศ.ปวช.) ชั้ นปี ที่ 3 มี ผ ลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติสูงในเกือบทุกทักษะ เนื้อหาที่ผลการสอบมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ ทักษะ
การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ โดยคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ
24.79 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลปเท่ากับ 35.31
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในระดับ ศ.ปวส.
ข้อเสนอแนะ
1. จั ด กิ จ กรรมการเตรี ย มความพร้อ มและให้ ค วามรู้ก่ อ นเข้ ารับ การทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้กับนักศึกษาในระดับ ศ.ปวส. มากยิ่งขึ้น
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ด้านที่ 2 ทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาการอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
1.2.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้
เป้าหมาย
ผู้สาเร็จการศึกษาการอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทาแผนกิจกรรมด้านทักษะและการประยุกต์ใช้โดย
กากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
วิท ยาลั ย มี แผนการจั ด โครงการและกิจกรรม เพื่ อส่ งเสริม ทักษะวิช าชีพ ศิล ปกรรมและการ
ประยุกต์ใช้ จานวน 15 โครงการ ในแต่ละโครงการมีระบบและกลไกในการกากับดูแล ให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมครบถ้วนตามจานวนเป้าหมายในแต่ละโครงการที่กาหนด (ดังตารางที่ 4.11)
ตารางที่ 4.11 แผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพศิลปกรรมและการประยุกต์ใช้ที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วม

ร้อยละ

ระดับ .ศ.ปวช.2
จานวน 115 คน
ระดับ.ศ.ปวช.2
จานวน 115 คน
ระดับ. ศ.ปวช.3
จานวน 103 คน

115 คน

100

115 คน

100

103 คน

100

ระดับ ศ.ปวส. 2
จานวน 11 คน
ศ.ปวส. 2 ทุกสาขา
วิชาเอกและระดับ
ปริญญาตรี รวม 34 คน

11 คน

100

34 คน

100

จานวน 105 คน

105 คน

1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม

- การเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่เทคนิควาดเส้น
- จิตรกรรมสีน้ากับภาพทิวทัศน์และนิทรรศการ

- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล ระดับ ศ.ปวช.3
2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล ระดับ ศ.ปวส.2
- ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์และเขียนภาพโบราณสถาน
อารยธรรมทวารวดี-เขมร
3. ศูนย์ส่งเสริมทักษะและการบริหารจัดการด้านศิลปะ
เพื่ออาชีพ ระดับ ศ.ปวช. 2
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111 คน
22 คน
206 คน

100
100
100

122 คน

100

182 คน
142 คน

100
100

18 คน

100

32 คน

100

6 คน

100

148 คน

100

109

100

ระดับ ศ.ปวช. 3
จานวน 113 คน

113 คน

100

13. โครงการแข่งขันกีฬาบีพีไอเกมส์ ครั้งที่ 6

ระดับ ศ.ปวช. ศ.ปวส.
และระดับปริญญาตรี
รวมจานวน 56 คน

56 คน

100

14. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ศ.ปวช.3
และ ศ.ปวส.2

ระดับ ศ.ปวช.3 และ
ระดับ ศ.ปวส.2
รวมจานวน 137 คน
ระดับ ศ.ปวช, ศ.ปวส.
รวมจานวน 20 คน

137 คน

100

52 คน

100

- ระดับ ศ.ปวช. 3
- ระดับ ศ.ปวส. 2
4. โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนใหม่

5. โครงการค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ (English Camp)
6. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
7. โครงการเสริมความรู้ก้าวสู่การทดสอบ V-NET
9. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 4
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน (เทคนิคเผารมควัน)
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน (กิจกรรมทัศนศึกษา
และปฏิบตั ิงานนอกสถานที่)
12. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

จานวน 111 คน
จานวน 22 คน
ระดับ ศ.ปวช.1
และ ศ.ปวส.1
รวม 206 คน
ระดับ ศ.ปวช. 3
รวม 122 คน
จานวน 150 คน
ศ.ปวช. 3 และ ศ.ปวส.2
จานวน 142 คน
ระดับ ศ.ปวช. 1 - 2
จานวน 18 คน
ระดับ ศ.ปวส.1-2 และ
ปริญญาตรี
รวมจานวน 32 คน
ระดับ ศ.ปวส.1-2
จานวน 6 คน

ระดับ ศ.ปวช. 1
จานวน 148 คน

ระดับ ศ.ปวช. 2
จานวน 109 คน

15. โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานศิลปกรรม
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2. แผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ จะต้องมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ กิจกรรมส่งเสริมทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไปตาม
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อ าชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถประยุ กต์ ใช้ในการปฏิ บั ติ งาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
2.1 วิทยาลัยมีการจัดโครงการที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ส่งเสริมทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ในด้านทักษะวิชาชีพ ที่ส่งเสริมด้านทักษะวิชาชีพศิลปกรรม ที่สามรถนาความรู้และทักษะที่ได้รับการ
พัฒนานาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรมการเขียนภาพ
ทิวทัศน์นอกสถานที่เทคนิควาดเส้นและสีน้า ของนักเรียนในระดับศ.ปวช. 2 โครงการปฏิบัติงานเขียน
ภาพทิวทัศน์ทางทะเล ระดับ ศ.ปวช.3 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์และเขียนภาพโบราณสถาน
อารยธรรมทวารวดี-เขมร ของนักศึกษาในระดับ ศ.ปวส. ทุกสาขาวิชาเอก ซึ่งวิทยาลัยมีการดาเนินการ
จานวน 6 โครงการ (ดังตารางที่ 4.12)
ตารางที่ 4.12 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพศิลปกรรม สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะ ดารงชีวิต
ประยุกต์ใช้ใน ชีวติ และ อยู่ร่วมกับ
การปฏิบัติงาน
อาชีพ
ผูอ้ ื่น

1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม

- การเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่เทคนิควาด
เส้น
- จิตรกรรมสีน้ากับภาพทิวทัศน์และนิทรรศการ

- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล
ระดับ ศ.ปวช.3
2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล
ระดับ ศ.ปวส.2
- ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์และเขียนภาพ
โบราณสถานอารยธรรมทวารวดี-เขมร
3. ศูนย์ส่งเสริมทักษะและการบริหารจัดการ
ด้านศิลปะเพื่ออาชีพ ระดับ ศ.ปวช.2
- ระดับ ศ.ปวช.3
- ระดับ ศ.ปวส. 2
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน

ระดับ ศ.ปวช.2
จานวน 115 คน







ระดับ ศ.ปวช.2
จานวน 115 คน
ระดับ ศ.ปวช.3
จานวน 103 คน













ระดับ ศ.ปวส. 2
จานวน 11 คน







ศ.ปวส. 2 ทุกสาขา
วิชาเอกและระดับ
ปริญญาตรี รวม 34 คน
จานวน 105 คน











จานวน 111 คน









จานวน 22 คน
ระดับ ศ.ปวส.1-2
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เรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน
(เทคนิคเผารมควัน)
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน
(กิจกรรมทัศนศึกษาและปฏิบัตงิ านนอก
สถานที)่
6. โครงการส่งเสริมการประกวดผลงาน
ศิลปกรรม

และปริญญาตรี
ระดับ ศ.ปวส.1-2
จานวน 6 คน







ระดับ ศ.ปวช. 1-3
ระดับ ศ.ปวส. 1-2







2.2) โครงการที่ส่ งเสริมด้านทั กษะชีวิต ที่ครอบคลุม ความรู้ เจตคติ (ทัศนคติ) เสริมสร้างให้
นักเรียนได้มีทักษะ เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัวและ
พฤติกรรมเชิงบวก การจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เช่น โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการแข่งขันกีฬาบีพีไอเกมส์ ครั้งที่ 6
โครงการค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ (English Camp) เป็นต้น (ดังตารางที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13 แผนงานกิจกรรม หรือโครงการทีส่ ่งเสริมทักษะชีวิตและการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับ ศ.ปวช.1
และ ศ.ปวส.1
รวม 206 คน
2. โครงการค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับ ศ.ปวช. 3
รวม 122 คน
นักเรียน นักศึกษา
3. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
150 คน
ระดับ ศ.ปวช. 1 - 2
4. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 4

1. โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียน
ใหม่

5. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
6. โครงการแข่งขันกีฬาบีพีไอเกมส์ ครั้งที่ 6

7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ศ.ปวช.3
และ ศ.ปวส.2

ระดับ ศ.ปวช. 1-3
ระดับ ศ.ปวช.
ศ.ปวส.และระดับ
ปริญญาตรี
ระดับ ศ.ปวช.3 และ
ระดับ ศ.ปวส.2

การดารงชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น

กลุ่มสุข
ภาวะที่ดี










-
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3. สถานศึกษาดาเนินการตามแผนจัดกิจกรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
วิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการ ด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ขั้นตอนการวางแผน
งานก่อนปฏิบัติงาน (P) ขั้นตอนการลงมือทาหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนงาน (D) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ (C) กระบวนการปรับปรุงแผนงานโครงการ (A) การดาเนินงานกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลา
ของแผนงานในทุ กโครงการและทุก กิจกรรมเสริมหลั กสู ตรที่ ส่งเสริมทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ที่ ส่ งเสริ ม ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะชี วิ ต ให้ กั บ ผู้ เรี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น ปี เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและการ
ประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนด้านศิลปกรรม (ดังตารางที่ 4.14)
ตารางที่ 4.14 แผนงานกิจกรรม หรือโครงการที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
ชื่อโครงการ
1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
- การเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่เทคนิควาดเส้น
- จิตรกรรมสีน้ากับภาพทิวทัศน์และนิทรรศการ
- โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล
ระดับ ศ.ปวช.3
2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล ระดับ ศ.ปวส.2
- ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์และเขียนภาพโบราณสถาน
อารยธรรมทวารวดี-เขมร
3.ระดั
ศูนบย์สศ.ปวส.2
่งเสริมทักษะและการบริหารจัดการ
ด้านศิลปะเพื่ออาชีพ ระดับ ศ.ปวช. 3
- ระดับ ศ.ปวช. 2
- ระดับ ศ.ปวส. 2
4. โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนใหม่
ระดับ ศ.ปวช.
ศ.ปวส. งกฤษ (English Camp)
5. โครงการค่
ายกิจและ
กรรมภาษาอั
6. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
7. โครงการเสริมความรู้ก้าวสู่การทดสอบ V-NET
8. โครงการ DEC GIFT FEST & MUSIC ระดับชัน้ ศ.ปวช.3
9. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 4
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน (เทคนิคเผารมควัน)
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
เครืเครื่องเคลื
่องเคลือบดิ
อบดินเผา
นเผา4 4สถาบั
สถาบันน(กิจกรรมทัศนศึกษาและ
ปฏิบัติงานนอกสถานที)่

วนั /เดือน/ปี/สถานที่

จำนวนผู้เข้ารว่ ม

ชื่อผู้รับผิดชอบ

29 ก.พ. 1 มี.ค. 2563
16-22 ก.พ. 2563
4/18 ม.ค. 2563 และ
1/15 ก.พ. 2563

100 คน
100 คน
98 คน

หมวดวิชาวาดเส้น
หมวดวิชาจิตรกรรม
หมวดวิชาจิตรกรรม

11 คน
40 คน

หมวดวิชาจิตรกรรม
หมวดวิชาทฤษฎีศิลป์

13 ก.ย .- 10 ต.ค. 2562
2 - 27 มี.ค. 2563
2 - 27 มี.ค. 2563

111 คน
105 คน
22 คน

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
งานฝึกประสบการณ์ฯ
งานฝึกประสบการณ์ฯ

14 พ.ย.2562
2-3 ก.ย. 2562
24-25 ก.ค. 2562
20 มกรคาม 2563
16 ธ.ค. 2562
17 ม.ค. 2563
31 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 2562

103 คน
122 คน
182 คน
142 คน
119 คน
18 คน
32 คน

10 – 11 ม.ค. 2563

6 คน

6-9 ม.ค. 2563
4-8 ธ.ค. 2562
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หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
หมวดวิชาออกแบบ
ฝ่ตกแต่
ายวิชงาการ
หมวดเครื่องเคลือบ
ดินเผา
หมวดเครื่อง
เคลือบดินเผา
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12. โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานศิลปกรรม

13. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
- ระดับ ศ.ปวช. 1
- ระดับ ศ.ปวช. 2

- ระดับ ศ.ปวช. 3

8-9 พ.ค. 2562
ณ วัดพระราม 9
กาญจนาภิเษก กทม.
24 พ.ค. 2562
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษามหาราชินี จ.
สมุทรปราการ และทัศน
ศึกษาหอศิลปร่วมสมัย
มอคคา
งเทพฯ
6-7 กรุ
มิ.ย.
2562

ระดับ ศ.ปวช,
ศ.ปวส. รวม
จานวน 20 คน
158 คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

131 คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

124 คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

11-13 ธ.ค. 2562 วนศ.
นาฏศิลป์นครราชสีมา

56 คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

28 ก.พ. 2563
อาคารหอประชุม
อนุสรณ์ 40 ปี วชศ

137 คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ณ กองพันทหารสื่อสาร
กองพลนาวิกโยธิน จ.
นครนายก

14. โครงการแข่งขันกีฬาบีพีไอเกมส์ ครั้งที่ 6
15. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ศ.ปวช.3
และ ศ.ปวส.2

4. สถานศึกษามีการประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
วิทยาลัยใช้การบริหารโครงการ ด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในทุกกิจกรรมและ
โครงการ โดยนาเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการเพื่อพัฒนาแผนงาน ซึ่งในทุกโครงการมีเป้าหมายที่
ชัดเจน มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในระดับฝ่าย หัวหน้างาน มีการกากับ และติดตาม ในแต่ละโครงการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น วัดและประเมินผลโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูลในทุกโครงการ
หรือกิจกรรม สรุปผลการดาเนินการ เป็นข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน (ดังตารางที่ 4.15)
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ตารางที่ 4.15 การประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย
ความสาเร็จของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ศิลปกรรม
- การเขียนภาพทิวทัศน์
นอกสถานที่เทคนิควาดเส้น

- จิตรกรรมสีน้ากับภาพ
ทิวทัศน์และนิทรรศการ

- ปฏิบัติงานเขียนภาพ
ทิวทัศน์ทางทะเล
ระดับ ศ.ปวช.3

วัตถุประสงค์ (P)

หมาย
เหตุ

สรุปผลการประเมิน (A)

-เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและมีประ สบ
การณ์ ตรงโดยปฏิบัติงานวาดเส้น
โครงสร้าง อาคารสถาปัตยกรรม
และธรรมชาติ
- ให้รู้จักการทางานเป็นทีม การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้อยูร่ ่วมกันอย่างมี
ความสุข

จากปีที่ผ่านมาการออกกิจกรรมในเวลา
เรียนตามปกติส่งผลกระทบกับการเรียน
การสอนในรายวิชาศิลปะปฏิบัติและ
รายวิชาสามัญและอื่น ๆ ได้ดาเนินการ
ปรับวันออกปฏิบัติงานของนักเรียน โดย
จัดกิจกรรมการเขียนภาพนอกสถานที่
ในช่วงวันหยุด เพื่อลดผลกระทบตามมติ
ที่ประชุม ทาให้นักเรียนมีสมาธิและตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ สามารถ
นาไปปรับใช้ในทุกโครงการทีม่ ีการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน จากการสรุปมติที่ประชุมในการจัด
ภาพจิตรกรรมทิวทัศน์เทคนิคสีน้า
กิจกรรมโดยแยกออกจากวิชาวาดเส้นใน
- ส่งเสริมการทางานเป็นทีมอยูร่ ่วมกัน การปฏิบัตินอกสถานที่และการ
อย่างมีความสุข
แก้ปัญหาเวลาปฏิบตั ิงานจากการเรียน
- พัฒนาและบูรณาการความรู้จากทุก ปกติ ได้ดาเนินการจัดในวันหยุดเพื่อลด
สาขาวิชาในการบริหารจัดการด้าน
ผลกระทบการเรียนตามปกติในหลาย
ศิลปวัฒนธรรม
วิชา ผลการดาเนินการการหาสถานที่
- สร้างจิตสานึกเห็นคุณค่าสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์
ความงามกับสิ่งแวดล้อม
และปลูกจิตสานึกการรักษ์สิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการปฏิบตั ิงาน นักเรียนสร้าง
ผลงานมีคณ
ุ ภาพผ่านตามเกณฑ์รอ้ ยละ
80 และการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยจัดนิทรรศการเป็น
อีกกระบวนการหนึ่งที่สะท้อนระบบการ
ทางานเป็นทีมและการบริหารจัดการ
กระบวนการนีไ้ ปใช้กับโครงการหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ
- เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเขียน - จากปีที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนการ
ภาพจิตรกรรมทิวทัศน์
เดินทางโดยใช้พื้นที่ใกล้เคียงกับ
- เพื่อรู้จักการทางานเป็นทีม
กรุงเทพฯ เพื่อลดการใช้เวลาเรียนตาม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมี
เวลาปกติโดยเดินทางวันหยุดและการ
ความสุข เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ สลับรายห้องออกปฏิบัติงานจากการดา
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ผู้อื่น
- พัฒนาตนเองโดยการบูรณาการ
ความรู้และทักษะจากหลายวิชา

2. โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
วิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพ
ทิวทัศน์ทางทะเล
ระดับ ศ.ปวส.2

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้
เรียนรูส้ ถานที่จริงและมีประสบการณ์
การเรียนรู้ทางศิลปะปฏิบตั ิ มี
สมรรถนะและความสามารถเฉพาะ
สาขาเกิดประสบการณ์ทักษะชีวิต การ
ทางาน เป็นหมู่คณะและการปรับตัวอยู่
ร่วมกัน

- ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์
และเขียนภาพ
โบราณสถาน
ระดับ ศ.ปวส.2

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้
เรียนรูส้ ถานที่จริงและมีประสบการณ์
การเรียนรู้ทางศิลปะปฏิบตั ิ มี
สมรรถนะและความสามารถเฉพาะ
สาขาเกิดประสบการณ์ทักษะชีวิต การ
ทางาน เป็นหมู่คณะและการปรับตัวอยู่
ร่วมกัน

- ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์
และเขียนภาพ
โบราณสถาน
ระดับ ศ.ปวส.2

ส่งเสริมประสบการณ์ตรงเรียนรู้แหล่ง
ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ทุกสาขาวิชาเอก การปฏิบตั ิงานด้าน
ศิลปกรรม เฉพาะสาขาวิชาเอก การ
ทางานเป็นหมู่คณะและการปรับตัวอยู่
ร่วมกัน

เนินงานในปี 2562 คุณภาพของผลงาน
สร้างสรรค์เขียนภาพนอกสถานที่
นักเรียนยังอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม อีกทั้ง
ลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียน ในการ
ดาเนินการปี 2563 ควรจัดเวลาให้ไม่
ตรงกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของ
นักเรียนชั้นปีที่ 3 ซึ่งบางคนไม่สามารถ
ไปได้ ให้ปฏิบัติงานทดแทนเพิม่ เติม และ
การหาสถานที่ที่มรี ่มเงาให้นักเรียน
สามารถเขียนภาพได้นานและหา
กระบวน การพัฒนากระบวนการร่าง
ภาพใช้เวลาให้น้อยลง
นาปัญหาจากปีทผี่ ่านมาปรับปรุง เรื่อง
ของการเดินทาง ไกลโดยได้กาหนดพื้นที่
ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จากการดาเนิน
งานนักศึกษามีทักษะในการเขียนภาพ มี
ผลงานอยู่ในระดับคุณภาพ 33 ชิ้น ซึ่งใน
ปีต่อไปต้องมีการพัฒนาในด้านเนือ้ หาให้
สอดคล้องกับพื้นที่การเขียนภาพทิวทัศน์
โดยการออกสารวจพื้นที่เพื่อกาหนด
เนื้อหาและสอดคล้องกับงบประมาณ
นาปัญหาจากปีทผี่ ่านมาเรื่องของการ
เดินทางไกลโดยได้กาหนดพื้นที่ที่ไม่ไกล
จากกรุงเทพฯ จากการดาเนินงาน
นักศึกษามีทักษะในการเขียนภาพ มี
ผลงานอยู่ในระดับคุณภาพ 33 ชิ้น ซึ่งใน
ปีต่อไปต้องมีการพัฒนาในด้านเนือ้ หาให้
สอดคล้องกับพื้นที่การเขียนภาพทิวทัศน์
โดยการออกสารวจพื้นที่เพื่อกาหนด
เนื้อหาและสอดคล้องกับงบประมาณ
จากผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาได้
ปรับเปลีย่ นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ใหม่ โดย
เป้าหมายพื้นทีๆ่ ใกล้เขตกรุงเทพ เพื่อ
ลดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่าย
จากการสรุปผลการดาเนินการในปี2562
ควรเพิ่มความรู้ด้านประวัติศสาสตร์ของ
พืน้ ที่ ที่สาคัญก่อนการศึกษา ณ สถานที่
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3. ศูนย์ส่งเสริมทักษะและ
การบริหารจัดการด้าน
ศิลปะเพื่ออาชีพ
- ระดับศ.ปวช. 2,3 และ
ระดับ ศ.ปวส. 2

4. โครงการปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักเรียนใหม่
5. โครงการค่ายกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ (English
Camp)

6. โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ

จริงและเพิ่มความรู้ด้านทักษะการเขียน
ทัศนียภาพให้มากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ - จากผลการสรุปโครงการรอบปีที่ 2561
การทางานในระบบสถานประกอบการ ที่ผ่านมาสถานประกอบการมีการรับ
กฎระเบียบและข้อกฎหมายแรงงาน
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานได้น้อย
เบื้องต้น
เนื่องจากระยะเวลาในการฝึกระยะสั้น
- ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาได้มีทักษะ แผนงานในการปรับปรุงได้กาหนด
ประสบการณ์ตรงการบริหารจัดการ
เครือข่ายเจ้าของสถานประกอบด้าน
ด้านศิลปะ เกิดทักษะและเพิม่ ศักยภาพ ศิลปะ ให้มมี ากขึ้นโดยเฉพาะด้าน
การประยุกต์ความสามารถตนเองที่
เทคโนโลยีทาให้ผลการดาเนินการใน
สอดคล้องในศตวรรษที่ 21
รอบปี 2562 ของโครงการวิทยาลัย
- ส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดตี ่อการทางาน สามารถเพิ่มจานวนศูนย์ฝึกใน
ความภูมิใจในวิชาชีพ สร้างแรงจูงใจใน วิทยาลัยโดยได้รับความร่วมมือ จาก
การนาความรู้ไปประกอบวิชาชีพหรือ ศิษย์ เก่า และสถานประกอบการที่
ศึกษาต่อ
ประกอบธุรกิจด้านศิลปกรรมเปิดศูนย์
ฝึกเพิ่มทาให้นักเรียน นักศึกษามี
ทางเลือกเข้าฝึกปฏิบัตไิ ด้มากยิ่งขึ้น อีก
ทั้งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีจากสถาน
ประกอบการที่นามาให้นักศึกษาได้ฝึก
- เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับ - จากปีที่ผ่านมาการจัดกิจกรรม 2 วัน
นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนให้มี
ปรับเปลีย่ นเนื้อหาให้กระชับลดระยะ
พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เวลาจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนปกติ และ ช่วงเวลา
สร้างทัศนคติทดี่ ีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
- เสริมทักษะการเรียนภาษา อังกฤษ
- นาข้อปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดย
สาหรับนักเรียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์
กาหนดเวลาในการกิจกรรมให้มี
ทางการเรียนเพิม่ ขึ้น
ระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากการดาเนินการ
- มีความพร้อมในด้านทักษะ
ควรปรับปรุงเรื่องของช่วงเวลาให้
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาต่อใน
เหมาะสมหลีกเลี่ยงวันใกล้สอบ นักเรียน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และสามารถนาใช้ใน มีภาระการส่งงานเรียน ด้านวิทยากรให้
สถานประกอบ การได้อย่างมี
ความรู้ได้ดี รูปแบบการจัดมีความ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เหมาะสม สถานที่เหมาะสม ในการ
- มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
ดาเนินการ พบว่านักเรียนกล้าแสดงออก
ในบทสนทนาได้ดจี ากกิจกรรมกลุม่ โดย
มีเนือ้ หาสนทนาที่เกีย่ วข้องกับศิลปะ
-เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนตระหนัก นาข้อสรุปจากปีทผี่ ่านมาโดย ปรับปรุง
ถึงคุณค่าและความ สาคัญของ
รูปแบบของกิจกรรมนอกจากมีการ
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ภาษาไทย
- ส่งเสริมคุณค่าด้านการสื่อสารด้วย
การใช้ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจน
ภาษาได้ตรงตามบริบทและเหมาะสม

ประกวดคัดลายมือ ได้เพิ่มกิจกรรมและ
เนื้อหา ให้เกิดกิจกรรมกลุ่มที่น่าสนใจ
มากขึ้น โดยกาหนดหัวข้อจากวรรณคดี
ไทย นักเรียนได้ใช้ทักษะ และแนวคิด
เชิงสร้างสรรค์สามารถถ่ายทอด
จินตนาการออกมาในรูปแบบการแต่ง
การแบบตัวละครในวรรณคดีไทยภายใต้
แนวคิดการใช้วัสดุรีไซเคิล นักเรียน
ทางานเป็นทีมและเสริมทักษะการ
วางแผนงานและการบริหารจัดการ
สามารถนารูปแบบและวิธีการดังกล่าว
นาไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่น ๆ เพือ่
ส่งเสริมศักยภาพ ทักษะและการ
แสดงออกของนักเรียนศิลปะได้เป็น
อย่างดี
- จากการดาเนินการสอบ V-NET ปีที่
7. โครงการเสริมความรู้ก้าว - เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียน
นักศึกษาในการเข้าทดสอบทาง
ผ่านมามีนักเรียนทีไ่ ด้คะแนนสูงของ
สู่การทดสอบ V-NET
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
แต่ละองค์ประกอบเป็นรายบุคลที่
(V-NET)
แตกต่างกันจากมติที่ประชุมจัดเป็น
- เพื่อเพิ่มระดับคะแนนราย บุคคลของ โครงการโดยเพิม่ กระ บวนการสร้าง
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าทดสอบ V-NET ความรู้เสริมในทุกกลุ่มวิชาโดยการวัด
ก่อนและหลังให้ความรู้ ใช้กระบวนการ
ให้ความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความ
แตก ต่างจากการเรียนปกติในทุกกลุ่ม
วิชาและการให้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงตาม
เนื้อหา เทคนิคการจาเนื้อหาที่ผสู้ อน
แนะนา ทาให้นักเรียนมีคะแนนสูง
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 ในทุกกลุ่ม
วิชา มีระดับคะแนนสูงของกลุ่มวิชา
จานวนเพิ่มมากขึ้นจากปีทผี่ ่านมา ใน
การพัฒนาในปีถัดไป การใช้ระยะให้
ความรู้เพิ่มมากขึ้นโดยแบ่งเป็น 2 วิชา
ต่อวันและการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น
สถานที่ที่กว้างขวาง
- เพื่อกาหนดรูปแบบให้นักเรียนได้รับ - จากการสรุปกิจกรรมปีที่ผ่านมาของ
8. โครงการ DEC GIFT
ความรู้และประสบการณ์จากการ
หมวดวิชาออกแบบตกแต่ง นักเรียนได้
FEST & MUSIC
ทางานเป็นทีม
จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ฝ่าย
ระดับชัน้ ศ.ปวช.3
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- เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ของนักเรียน
- เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและ
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ออกแบบตกแต่ง

9. โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะ - เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
วิ ช าการครั้ ง ที่ 4 สถาบั น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิชาการ
บัณฑิตพัฒนศิลป์

- เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม
กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และพัฒนาทักษะในการ
ทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

วิชาการสนับสนุนให้เป็นโครงการเพื่อ
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะในการ
จัดการ และการพัฒนาการเรียนการ
สอนออกสู่นอกห้อง เรียน ที่ประชุมมีมติ
กาหนดแนวคิด รักษาธรรมชาติ ลดโลก
ร้อน ในการจัดกิจกรรม
ปี 2562
- จากการดาเนินการของโครงการ การ
ใช้กระบวนการทางานเป็นทีมที่ส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
ประจากลุ่มได้ดี ซึ่งในปีต่อไปจาก ต้องมี
การปรับสถาน ที่ในการจัดกิจกรรมที่
เปิดโล่ง และเพิม่ แสงสว่างให้เพียงพอ
การขยายเวลาของกิจกรรม ภายใต้
แนวคิดเดิม จาหน่ายสินค้า และราคา
ย่อมเยาให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจใน
ชุมชนหลวงพรตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
นี้มากยิ่งขึ้น
- จากการดาเนินการของปีที่ผ่านมาการ
แข่งขันตรงกับช่วงเวลาในการสอบ VNetนักเรียนชั้นปีที่3 ไม่สามารถเข้าแข่ง
ได้ในทุกรายการ และประสบปัญหากับ
การเดินทางไกลในการจัดของเจ้าภาพ
แต่ละปี ในปีต่อไป เตรียมความพร้อม
ของนักเรียน ปี 1-2 เข้าร่วมกิจกรรมโดย
ยังคงใช้รูปแบบการเตรียมความพร้อม
คัดเลือกนักเรียนตามรายการแข่งขัน
จุดประสงค์การ แข่งขันทางวิทยาลัยฯ
ไม่เน้นเรื่องของผลรางวัล แต่จะเน้นเรื่อง
ประสบการณ์ ในการเข้าแข่งขัน การ
ทางานเป็นทีม และการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันกับเพื่อนต่างวิทยาลัยในสถาบัน
- ผลสรุปรายงานการประชุมจากการ
ดาเนินการส่งนักเรียนในระดับชั้น ศ.
ปวช.ปีที่ 1-2 เพื่อสร้างโอกาสและ
ประสบ การณ์ในแต่ละรายการแข่งขัน
เพิ่มรายการวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
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และจัดครูผู้รับ ผิดชอบในการกากับดูแล
และสร้างทักษะที่จาเป็นอื่น ๆ ให้
นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ดา้ น จากปีที่ผ่านมาการหมุนเวียนการเป็น
10. โครงการอบรมเชิง
เจ้าภาพของ วชศ.แต่ละแห่งได้รับความรู้
ปฏิบัติการแลกเปลีย่ นเรียน เครื่องเคลือบดินเผาจากครู อาจารย์
จากศิลปินมีความหลายหลายตาม
รู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 ศิลปิน วิทยากรภายนอกสถาบันฯ
ภูมิภาค ซึ่งในปี 2562 ได้ผลงานที่มี
สถาบัน (เทคนิคเผารมควัน) - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
ศิลปิน วิทยากร และเปลี่ยนทัศนคติ
คุณภาพจากพื้นถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบ
และจัดแสดงผลงานเผยแพร่ผลงานที่มี
ดินเผา
ลักษณะเด่นแตกต่างออกไป ซึ่งรูปแบบ
การหมุนเวียนด้วยการใช้วัตถุดิบของ
ท้องถิ่นทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในหลาย
ด้านอย่างกว้างขวางและสร้าง
ประสบการณ์การทางานเป็นทีม เป็น
รูปแบบในการบูรณาการในรายวิชาอื่น
ๆ สามารถนามาเป็นองค์ความรู้ในแต่ละ
กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานเครือ่ ง
เคลือบดินเผาที่ปฏิบัตไิ ด้เป็นอย่างดี
- ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้นักเรียน - สรุปผลการดาเนินการจากโครงการปีที่
11.โครงการอบรมเชิง
นักศึกษาเพิ่มเติม มีความรู้ในการ
ผ่านมาได้เสนอเรื่องการพัฒนากิจกรรม
ปฏิบัติการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดิน สร้างสรรค์งานด้านเครื่องเคลือบดินเผา เพิ่มเนื้อหาความรู้ด้านประวัติ ศาสตร์
ระบบอุตสาหกรรมกับสถาน
ควบคู่กับการปฏิบตั ิงานและกาหนด
เผา 4 สถาบัน (กิจกรรม
พื้นที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
ทัศนศึกษาและปฏิบตั ิงาน ประกอบการโดยตรง
- จากการดาเนินงานได้เสริมความรู้
นอกสถานที่)
แหล่งประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียน
นักศึกษาโดยนาชมผ่านพิพิธภัณฑ์และ
กิจกรรมเขียนกระเบื้องรวบรวมนามา
พัฒนาต่อในเทคนิครากุซึ่งในปีต่อไป
พัฒนากิจกรรมโดยกาหนดพื้นที่ๆไม่ไกล
ต่อการเดินทางหาสถานประกอบการ
ร่วมเป็นเครือข่ายองค์ความรู้และ
รวบรวมเพื่อจัดเผยแพร่ช่องทางสื่อ
ออนไลน์
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา - การดาเนินงานสาเร็จเป็นไปตาม
12. โครงการค่ายอบรม
ผู้เรียนพร้อมทั้งเสริม สร้างจิตสานึกใน วัตถุประสงค์ของโครงการผู้เรียนเข้าร่วม
คุณธรรม จริยธรรม
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมเป็นไปตามเป้าและได้รับ
ระดับชัน้ ศ.ปวช.1-3
และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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การพัฒนาชุมชน

13. โครงการแข่งขันกีฬา
บีพีไอเกมส์ ครั้งที่ 6

เป็นการเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน
นักศึกษา สร้างความสามัคคีและความ
มีน้าใจ สร้างทักษะประสบการณ์การ
บริหารจัดการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
พัฒนาภาวะผู้นา

สร้างขวัญกาลังใจและความภาคภูมิใจ
14. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาระดับชั้น ศ.ปวช.3 ในความสาเร็จของผู้เรียนและเป็น
แบบอย่างเสริมแรงกระตุ้นให้รุ่นน้อง
และศ.ปวส.2
ดารงชีวิตอยู่ในวิทยาลัยอย่างมี
เป้าหมายและประสบความ สาเร็จ

- ไม่พบ ปัญหาที่ทาเกิดให้อุปสรรค
- แผนพัฒนาดังนั้นในปีถัดไปเพื่อพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น ควรวางแผนและตั้งทีมงานให้
เหมาะสมเพื่องานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
- การดาเนินงานสาเร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- ปัญหาและอุปสรรค โครงการมีนักกีฬา
เข้าร่วมและสามรถสร้างชื่อเสียงให้
วิทยาลัยได้อย่างน่าภูมิใจแต่ต้องมีค่าใช้
จ่ายในการเดินทางต่างจังหวัดสูง
- แผนพัฒนาดังนั้นในปีถัดไป ต้อง
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมหรือหางบ
สนับสนุนจากสมาคมผูป้ กครอง/ศิษย์
เก่าเพื่อส่งเสริมโครงการ
การพัฒนารูปจากปีทผี่ ่านได้เพิ่มโอวาท
จากผู้อานวยการและอาจารย์อาวุโสให้
ข้อคิดในการดาเนินชีวิตทางการศึกษา
ศิลปะและเพิม่ พิธีการบายศรีสู่ขวัญ และ
การผูกข้อมือเรียกขวัญสร้างกาลังใจและ
การได้เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้ขอขมาสิ่งที่
อาจล่วงเกินต่อครู อาจารย์และการให้
พรของครูอาจารย์แก่ศิษย์ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดอิ่มเอมความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจ
คงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของวัฒนธรรม
ไทย

5. สถานศึ ก ษามี ก ารน าผลการประเมิ น กิ จ กรรมหรือ โครงการที่ ก าหนดไว้ ในแผนการจั ด
กิ จ กรรมไปปรั 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 นาทั ก ษะและการ
ประยุกต์ใช้ของผู้เรียน
วิทยาลัยได้นาข้อมูลที่สรุปผลการดาเนินงานในทุกโครงการวิเคราะห์ ในหลายมิติ เช่น รูปแบบ
กิจกรรม ระยะเวลา เนื้อหาว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนิน การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม
ปฏิบั ติงานเขีย นภาพทิวทัศน์ ทางทะเล ระดับ ศ.ปวช.3 จากปีที่ผ่ านมาได้ปรับ เปลี่ยนระยะเวลาการ
เดินทางโดยในการเขียนภาพโดยกาหนดพื้นที่ๆใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ใช้เวลาการปฏิบัติงานในวันหยุด
เสาร์ อาทิ ต ย์ เพื่ อ ลดผลกระทบการเรี ย นในรายวิช าปกติ ด าเนิ น การด้ ว ยวิธี ก ารสลั บ รายห้ อ งออก
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ปฏิ บั ติ งานจากการดาเนิ น งานในปี 2562 คุณ ภาพของผลงานสร้างสรรค์ ก ารเขี ยนภาพนอกสถานที่
โดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียน แผนในการพัฒ นาโครงการในปี
การศึกษา 2563 จัดช่วงเวลาในการดาเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ ให้เหมาะสมกับ นักเรียนชั้นปีที่ 3
ซึ่งนักเรียนบางคนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้ ต้องมีแผนงานในการทดแทนเพิ่มเติม
และการหาสถานที่ที่มีร่มเงาให้นักเรียนสามารถเขียนภาพได้นานและหากระบวน การพัฒนากระบวนการ
ร่างภาพใช้เวลาให้น้อยลง
โครงการที่ดาเนินการโดยมีการบูรณาการกับศิลปะ เช่น โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อ
รณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและความ สาคัญของภาษาไทย ส่งเสริมคุณค่าด้านการสื่อสาร
ด้วยการใช้ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้ตรงตามบริบทและเหมาะสม โดยพัฒนารูปแบบของ
กิจกรรมนาข้อสรุปจากปีที่ผ่านมา ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมนอกจากมีการประกวดคัดลายมือ ได้เพิ่ม
กิจกรรมและเนื้อหา สร้างกิจกรรมกลุ่ม ด้วยกิจกรรมด้านการสร้างสรรค์ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดย
ก าหนดหั ว ข้ อ จากวรรณคดี ไทย นั ก เรี ย นได้ ใช้ ทั ก ษะ และแนวคิ ด เชิ งสร้ า งสรรค์ ส ามารถถ่ ายทอด
จินตนาการออกมาในรูปแบบการแต่งการแบบตัวละครในวรรณคดีไทยภายใต้แนวคิดการใช้วัสดุรีไซเคิล
นักเรียนทางานเป็นทีมและเสริมทักษะการวางแผนงานและการบริหารจัดการ สามารถนารูปแบบและ
วิธีการดังกล่าวนาไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ทักษะและการแสดงออกของนักเรียน
ศิลปะได้เป็นอย่างดี เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยช่างศิลป มีแผนงานและการดาเนินงานโครงการ เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดในทุก
กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต ตามบริบทของนักเรียน นักศึกษาด้านศิลปกรรม
จานวน 15 โครงการ ในแต่ละโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการประยุกต์ใช้ เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษาทุกระดับ การศึกษา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะทีดี ด้วยการ
ดาเนินการโครงการและกิจกรรม วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา พร้อมทั้งการนาผลการประเมินโครงการในครั้งที่
ผ่านมา นามาวิเคราะห์เพื่อช่วยในการพัฒนาเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.2.1
ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒ นาทักษะและการประยุกต์ใช้ และเป้าหมายที่
กำหนด มีผลตามประเด็นประเมิน ครบถ้วน 5 ข้อ โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
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จุดเด่น
วิทยาลัยช่างศิลป มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาและสร้างความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา
ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านศิลปกรรม ด้านทักษะชีวิตและการประยุกต์ใช้
การจัดทาแผนกิจกรรมและการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เน้นกระบวนการบูรณาการด้านศิลปะ ในทุก
กิจกรรมสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
จุดทีค่ วรพัฒนา
การส่งรายงานการดาเนินการหลังจากการสิ้นสุดโครงการต่าง ๆ และการประชุมสรุปผลเพื่อ
นามาปรับปรุง หรือยกระดับคุณภาพค่อนข้างมีความล่าช้า ทาให้ต้องติดตามอยู่เนื่อง ๆ
ข้อเสนอแนะ
กาหนดระยะเวลาในการส่งรายงานพร้อมผลสรุปการดาเนินงานหลังจากการสิ้นสุดโครงการ
ต่าง ๆ ภายใน 7 วันทาการ
1.2.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
เป้าหมาย
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ สถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงาน ที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านด้านทักษะและการประยุกต์ใช้เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้ง านทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
วิทยาลัยจัดทาระบบข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ระดับหลักสูตรศิลปกรรม
ระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ศ.ปวช.3) และระดั บประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ศ.ปวส.2) มีการ
รวบรวมข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยช่างศิลปในระดับ ศ.ปวช.3 เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในระดับ ศ.ปวส.2 เข้าศึกษาต่อและ
การทางานอิสระในด้านศิลปกรรม
2. สถานศึ ก ษาส ารวจผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น รายบุ ค คล จากกสถานประกอบการหรื อ
สถาบันการศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางานหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของผู้สาเร็จการศึกษา
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วิทยาลัยได้สารวจผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา กับสถานศึกษาที่นักศึกษาวิทยาลัยช่าง
ศิลปในทุกระดับการศึกษาที่ได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาอื่น ๆ จากสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยฝ่ายแนะแนวของวิทยาลัยฯ ดาเนินการส่งแบบสอบถาม ให้กับสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ เพื่ อประเมิน เป็ น รายบุคคลในด้านทักษะวิช าชีพ และการประยุกต์ใช้ คุณ ธรรม
จริยธรรม ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ ศ.ปวช. 3 และระดับ ศ.ปวส.2 จากแบบสอบถามความพึง
พอใจ ดังนี้ (ดังตารางที่ 4.16)
ตารางที่ 4.16 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/สถานศึกษาที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
ระดับชั้น

จานวนข้อมูลที่ได้รับ

ศ.ปวช. 3
ศ.ปวส. 2
รวมทั้งสิ้น

39
8
47

ระดับความพึงพอใจ
จานวนผู้เรียนที่มี
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 3.51-5.00
37
94.87
7
87.50
44
93.62

จากตารางที่ 4.16 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/สถานศึกษาที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ สรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 โดยรวม
ทั้งสองระดับชั้น จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 93.62 เมื่อแยกเป็นระดับชั้นพบว่า ระดับชั้น ศ.ปวช. 3 มี
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 และ ระดับชั้น ศ.ปวส. 2 มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยได้ดาเนินการสารวจ จากแบบสอบถามจากสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และ
การทางานในอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านศิลปกรรม ของผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป
ในทุกระดับของหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ดังนี้
1. นักศึกษามีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการเรียนรู้งานในความรับผิดชอบสถานศึกษา
2. นักศึกษามีความตั้งใจเรียนดี และทักษะปฏิบัติดีมาก
3. นั กศึกษามีความประพฤติดี มีทั กษะที่ดีในการออกแบบทักษะการเขียนแบบและพื้นฐาน
ศิลปะ ส่วนที่เห็นสมควรเพิ่มเติมให้นักศึกษาจะเป็นในด้านการจัดการให้สามารถนาทฤษฎีด้านการจัดการ
เบื้องต้น เช่น การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการออกแบบ การวิเคราะห์บริบทในการออกแบบเพิ่มเติม
จะยิ่งทาให้นักศึกษามีความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ดีอยู่แล้ว สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายใน
และพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ขอขอบคุณวิทยาลัยช่างศิลปที่ได้ให้ความสนใจติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.2.2
และเป้าหมายที่กำหนดมีผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลการประเมินนักเรียนระดับชั้น ศ.ปวช. 3 และระดับชั้น ศ.ปวส. 2 เมื่อรวมทั้งสองระดับ คิดเป็นร้อยละ
94.87 โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
1. นั กเรีย นมี ทักษะปฏิบั ติที่ โดดเด่น มีกระตื อรือร้น ในการเรียนรู้งานและมี ความมุ่ งมั่นที่ จะ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จ ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2. มีทัศนคติ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
สามารถนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิต
จุดทีค่ วรพัฒนา
เสริมสร้างด้านวินัยและตรงต่อเวลา
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มกิจกรรมเสริมสร้างวินัย การตรงต่อเวลา
2. เพิ่มเติมความรู้เสริมให้นักศึกษาในด้านการจัดการ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของงาน การ
วิเคราะห์บริบทในการปฏิบัติงาน และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นซึง่ จะทาให้นักเรียน นักศึกษา
มีความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิม
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ด้านที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาการอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.3.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
เป้าหมาย
ผู้สาเร็จการศึกษาการอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัย
ที่ดี
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษาส่ งเสริม สนั บ สนุน ให้ มีการจัดทาแผนกิจกรรมด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
วิทยาลัยมีแผนในการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการและทุกกิจกรรม มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
กากับ และดู แ ลให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ กษาเข้าร่ว มโครงการเป็ น ไปตามเป้ าหมายร้อยละร้อ ยในแต่ ล ะทุ ก
โครงการ (ดังตารางที่ 4.17 )
ตารางที่ 4.17 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
ชื่อโครงการ
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักเรียน
ระดับชัน้ ศ.ปวช.1
2. โครงการกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักเรียน
กิจกรรมปลูกป่าและทัศนศึกษาหอศิลปะร่วมสมัยมอคคา
ระดับชัน้ ศ.ปวช.2
3. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักเรียน
ระดับชัน้ ศ.ปวช. 3

กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม
นักเรียน
148 คน

ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
100 ฝ่ายกิจการฯ

ศ.ปวช.1
นักเรียน
ศ.ปวช.2

109 คน

100

ฝ่ายกิจการฯ

นักเรียน
ศ.ปวช.3

113 คน

100

ฝ่ายกิจการฯ

4. โครงการความรัก ความสามัคคี มีวินัย และปฏิบัติตาม
คุณธรรม จริยธรรม ถวายเทียนพรรษา วิทยาลัยช่างศิลป

ตัวแทนนักเรียน
และครู

71 คน

100

ฝ่ายกิจการฯ

5. สร้างจิตนิสยั รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย ตามระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วันพ่อ
แห่งชาติ (วันชาติ)
6. การเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาบีพไี อเกมส์ ครั้งที่ 6

นักเรียนและ
ครู-อาจารย์

56 คน

100

ฝ่ายกิจการฯ

ตัวแทนนักเรียน
และครู

65 คน

100

ฝ่ายกิจการฯ
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7. โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยช่างศิลป

นักเรียนทุกชั้นปี
และครู-อาจารย์

246 คน

86

ฝ่ายกิจการฯ

8. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่

นักเรียนทุกชั้นปี
และครู-อาจารย์

142 คน

100

ฝ่ายกิจการฯ

2. สถานศึกษาจัดทาแผนการจัดกิจกรรมจะต้องมี กิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็น
เนื้อหา ดังต่อไปนี้ กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมี
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยมีแผนงานโครงการจานวน 8 โครงการที่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา ดังต่อไปนี้ กิจ กรรม
ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี จิ ต สาธารณะ และมี จิ ต ส านึ กรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ (ดังตารางที่ 4.18)
ตารางที่ 4.18 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาผู้เรียน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
กรุงเทพ
2. โครงการกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนานักเรียน กิจกรรมปลูกป่าและ
ทัศนศึกษาหอศิลปร่วมสมัยมอคคา
ระดับชั้น ศ.ปวช. 2
3. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนานักเรียน ระดับชั้น ศ.ปวช. 3
4. โครงการความรัก ความสามัคคี มีวินัย
และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
ถวายเทียนพรรษา วิทยาลัยช่างศิลป
5. สร้างจิตนิสยั รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย

กลุ่มคุณธรรม
จริยธรรม
กลุ่ม ภูมิใจและ
จรรยาบรรณ รักษาอกลักษณ์
วิชาชีพเจตคติ ของชาติไทย
และกิจนิสัยที่ดี

กลุ่มเคารพ
กฎหมาย เคารพ
สิทธิของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบ



























กลุ่มจิต
สาธารณะ และ
มีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
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ตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข วันพ่อแห่งชาติ (วันชาติ)
6. การเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาบีพีไอเกมส์
ครั้งที่ 6
7. โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยช่างศิลป
8. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

















3. สถานศึกษาดาเนินการตามแผนจัดกิจกรรมตามที่กาหนด
วิท ยาลั ย กาหนดระยะเวลาการด าเนิ น งานในทุ ก โครงการและกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ชั ดเจน และ
ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดทุกโครงการ (ดังตารางที่ 4.19)
ตารางที่ 4.19 แผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
และกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ชื่อโครงการ
1. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาผู้เรียน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
กรุงเทพ ระดับชั้น ศ.ปวช.1

วนั /เดือน/ปี/สถานที่
8-9 พ.ค. 2562
ณ วัดพระราม 9 กาญจนา
ภิเษก.กรุงเทพฯ

2. โครงการกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ 24 พ.ค. 2562 ณ ศูนย์ศึกษา
พัฒนานักเรียน กิจกรรมปลูกป่า และทัศนศึกษา ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษามหาราชินี
หอศิลปร่วมสมัยมอคคา ระดับชั้น ศ.ปวช.2
จ.สมุทรปราการ และทัศน
ศึกษาหอศิลปะร่วมสมัย
มอคคา กรุงเทพฯ

3. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนานักเรียน ระดับชัน้ ศ.ปวช. 3
4. โครงการความรัก ความสามัคคี มีวินัย
และปฏิบตั ิตามคุณธรรม จริยธรรม
ถวายเทียนพรรษา วิทยาลัยช่างศิลป

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
และจำนวน
ผูนั้เกข้เรีายรน่วม รองฝ่ายกิจการ
ศ.ปวช.1
158 คน

นักเรียน
ศ.ปวช.2
จานวน
131 คน

6-7 มิ.ย. 2562 ณ กองพัน
นักเรียน
ทหารสื่อสารกองทัพเรือ
ศ.ปวช.3 จานวน
อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
124 คน
8 ก.ค. 2562 ณ วัดปลูก
ตัวแทนนักเรียน
ศรัทธา ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
และครู
จานวน 71 คน

5. สร้างจิตนิสยั รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 4 ธ.ค. 2562 ณ หอประชุม
ตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ อาคาร 9 วิทยาลัยช่างศิลป
เป็นประมุข วันพ่อแห่งชาติ (วันชาติ)

นักศึกษา

รองฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

รองฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
รองฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

นักเรียนและ รองฝ่ายกิจการ
ครู-อาจารย์ นักศึกษา
จานวน 56 คน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2562

หน้า 60

6. การเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา
บีพีไอเกมส์ ครั้งที่ 6
7. โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัยช่างศิลป

8. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

11-13 ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์
นครราชสีมา
27 มกราคม 2563
วิทยาลัยช่างศิลป
19 ก.พ. 2563
ณ หอประชุมอาคาร 9
วิทยาลัยช่างศิลป

ตัวแทนนักเรียน
และครู
จานวน 65 คน
นักเรียนทุกชั้นปี
และครู-อาจารย์
จานวน 246 คน
นักเรียนทุกชั้นปี
และครู-อาจารย์
จานวน 142 คน

รองฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
รองฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
รองฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

4. สถานศึกษามีการประเมิ นผล กิจกรรมหรือโครงการที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา
วิทยาลัยดาเนินการโครงการ ด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย พร้อมทั้งการนาผลการประเมินโครงการ
ในครั้งที่ผ่านมา นามาวิเคราะห์เพื่อช่วยในการพัฒนา เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
มีการประเมินผล โครงการและทุกกิจกรรมหลังจากดาเนินการ ซึ่งในแต่ละโครงการมี การกากับ และ
ติดตามของผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของโครงการ มีการประชุม สรุปนาข้อมูลและ
การจัดกิจกรรมในทุกด้านมาวิเคราะห์เพื่อทาเป็นแผนการปรับปรุง และพัฒนาโครงการในรอบปีถัดไป
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมิน กิจกรรมหรือโครงการที่กาหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม
ไปปรั บ ปรุ งแผน หรื อ ปรั บ ปรุ งการจั ด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต ร เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
วิทยาลัยได้นาผลการประเมินของโครงการและกิจกรรม นามาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนาข้อสรุปการวิเคราะห์จากทุกโครงการ นามาปรับปรุง โดยนามาเป็นวาระ
การประชุมก่อนการทางาน เช่น โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียน ณ วัดพระราม 9
กาญจนาภิเษก กรุงเทพ ระดับชั้น ศ.ปวช.1 ได้ดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงโครงการโดยกาหนดครู
อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเป็นคณะผู้ควบคุม ดูแลและจัดกิจกรรมเข้าค่ายฯ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนานักเรียน ระดับชั้น ศ.ปวช.3 ได้นาข้อสรุปจาก
การดาเนิ น การจากปี ที่ ผ่ านมา เป็ น วาระการประชุ ม เพื่ อพั ฒ นาโครงการโดยปรับ สถานที่ อบรมและ
กิจกรรม ณ กองพันทหารสื่อสารกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี เป็นผู้ให้การอบรมฝึกวินัย และการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ เน้นคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติทางทะเลเพื่อการ
อนุรักษ์ การดูแลนักเรียนโดยให้ที่ปรึกษาของห้องเรียนเป็นผู้ดูแลและมีส่วนร่วมโครงการอีกด้วย ทาให้ผล
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมทุกด้าน (ดังตารางที่ 4.20)
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ตารางที่ 4.20 การประเมิน ผลกิจ กรรมหรือโครงการ และผลการสรุป การด าเนิน งาน ไปปรับ ปรุง
แผนงานจัดทาโครงการและจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ความสาเร็จของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

สรุปผลการประเมินโครงการ
เพื่อปรับปรุง (A)
1. โครงการอบรมคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา - การดาเนินงานสาเร็จเป็นไปตาม
ผู้เรียน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
จริยธรรม เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้า
นักเรียนระดับชัน้ ศ.ปวช. 1
และได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้
- ปัญหาและอุปสรรค
ไม่พบปัญหาที่ทาเกิดให้อุปสรรค
- แผนพัฒนาดังนั้นในปีถัดไปเพื่อพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น ควรวางแผนและตั้งทีมงานให้
เหมาะสมเพื่องานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา - การดาเนินงานสาเร็จเป็นไปตาม
2. โครงการกิจกรรม
ผู้เรียน มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึก วัตถุประสงค์ของโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
รักษ์สิ่งแวดล้อม
- ปัญหาและอุปสรรค
พัฒนานักเรียน กิจกรรม
แต่เนื่องด้วยเป็นโครงการทีต่ ้องเดินทาง
ปลูกป่า และทัศนศึกษาหอ
2 จังหวัด เป็นเหตุให้เวลาการทากิจกรรม
ศิลปะร่วมสมัยมอคคา
ไม่เป็นไปตามกาหนดการที่วางไว้
ระดับชัน้ ศ.ปวช. 2
- แผนพัฒนา ดังนั้นในปีถัดไป ต้อง
วางแผนเรื่องสถานที่และกาหนดเวลาให้
สอดคล้องกับระยะทาง
ส่งเสริมความมีจิตนิสัยให้มจี ิตอาสา
- การดาเนินงานสาเร็จเป็นไปตามวัตถุ
3. โครงการเข้าค่าย
เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับ ผิดชอบ ประสงค์ของโครงการผูเ้ รียน เข้าร่วม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
และมีกิจนิสัยที่ดี เสริมสร้างความ
กิจกรรมเป็นไปตามเป้าและได้รับ
พัฒนานักเรียน ระดับชัน้
สามัคคีในหมู่คณะ
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ศ.ปวช.3
- ปัญหาและอุปสรรคไม่พบ ปัญหาที่ทา
เกิดให้อุปสรรค
- แผนพัฒนาดังนั้นในปีถัดไปเพื่อพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น ควรวางแผนและตั้งทีมงานให้
เหมาะสมเพื่องานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
- การดาเนินงานสาเร็จเป็นไปตามวัตถุ
4. โครงการความรัก ความ ส่งเสริมให้มีจติ สานึก สืบสาน
สามัคคี มีวินัย และปฏิบัติ ศิลปวัฒนธรรม และทานุบารุงศาสนา ประสงค์ของโครงการพบปัญหาและ
วัตถุประสงค์ (P)
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หมาย
เหตุ

อุปสรรคระบบการจัดการผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีอุปสรรคทาให้กิจกรรมไม่เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด เป็นเหตุให้โรงเรียนอื่น
ต้องรอ
- แผนพัฒนาดังนั้น ในปีถัดไป ต้องเตรียม
ทีมครูรับผิดชอบในการเตรียมการให้
เรียบร้อยและทันเวลา
ส่งเสริมให้ภมู ิใจและรักษาเอกลักษณ์ - การดาเนินงานสาเร็จเป็นไปตามวัตถุ
5. สร้างจิตนิสยั รักษา
ของชาติไทย เทิดประเกียรติพระบรม ประสงค์ของโครงการ
เอกลักษณ์ของชาติไทย
ตามระบอบประชาธิปไตย ชนกกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช - พบปัญหาและอุปสรรคกิจกรรม จัดขึ้น
ช่วงเช้าและต้องเตรียมของตักบาตร
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น มหาราช
ล่วงหน้า เป็นเหตุให้ผู้ร่วมกิจกรรม
ประมุข วันพ่อแห่งชาติ
ค่อนข้างน้อย
(วันชาติ)
- แผนพัฒนาดังนั้น ในปีถัดไป ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ภายในและออนไลน์
ล่วงหน้าและระบุกาหนดการให้ชดั เจน
ส่งเสริมให้เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ - การดาเนินงานสาเร็จเป็นไปตาม
6. การเข้าร่วมโครงการ
รับ ผิดชอบและมีกิจนิสัยที่ดี เสริมสร้าง วัตถุประสงค์ของโครงการ
แข่งขันกีฬาบีพไี อเกมส์
ความสามัคคีในหมู่คณะ
- พบปัญหาและอุปสรรคโครงการ มีนัก
ครั้งที่ 6
กีฬาเข้าร่วมและสามรถสร้างชื่อเสียงให้
วิทยาลัยได้อย่างน่าภูมิใจแต่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างจังหวัด
ค่อนข้างสูง
- แผนพัฒนาดังนั้นในปีถัดไป ต้องจัด
สรรงบประมาณเพิม่ เติมหรือหางบ
สนับสนุนจากสมาคมผูป้ กครอง/ศิษย์เก่า
เพื่อส่งเสริมโครงการ
7. โครงการกี ฬ าสี ภ ายใน ส่งเสริมให้เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ - การดาเนินงานสาเร็จเป็นไปตามวัตถุ
รับผิดชอบและมีกิจนิสัยที่ดี เสริม สร้าง ประสงค์ของโครงการ
วิทยาลัยช่างศิลป
ความสามัคคีในหมู่คณะ
- พบปัญหาและอุปสรรคระยะเวลาใน
การเตรียมงานน้อยและผลกระทบจาก
วันหยุดสถานการณ์ PM2.5 ทาให้การ
ประชาสัมพันธ์และด้านอื่นๆ มีผลกระทบ
- แผนพัฒนา ดังนั้นในปีถัดไป ควรมี
ปฏิทินกิจกรรมที่ชัดเจนหรือป้าย
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และประสัมพันธ์
ออนไลน์

ตามคุณธรรม จริยธรรม
ถวายเทียนพรรษา
วิทยาลัยช่างศิลป
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8. โครงการเตรี ย มความ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรค covidพร้ อ มป้ อ งกั น และแก้ ไ ข 19 มีกิจนิสยั ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมี
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ จิตสานึก ต่อตนเองและสังคม

- การดาเนินงานสาเร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- พบปัญหาและอุปสรรคกิจกรรมเร่ง
ด่วนเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
สามารถเตรียมตัวได้ทันถ่วงที
- แผนพัฒนาดังนั้นครั้งถัดไปจาเป็นต้อง
จัดทาการโฆษณาประสัมพันธ์ออนไลน์
และจัดทาสื่อแผ่นพับเพื่อสามารถอธิบาย
ได้อย่างทั่วถึงและทันสถานการณ์

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสามารถดาเนินโครงการตามแผนงานที่กาหนด โดยมีโครงการต่อเนื่อง และโครงการ
ใหม่ ๆ ในการเสริ มสร้ างและปลู กจิ ตส านึก นักเรียน นัก ศึกษาครอบคลุ มทุ กด้านได้แก่ ด้านคุณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยเคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สาเร็จลุล่วงได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยในทุกโครงการดาเนินการด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ได้นาผล
การประเมินสรุปจากปีที่ผ่านมา นามาปรับปรุงในแผนงาน ทาให้การดาเนินงานมีผู้เข้าร่วมตามเป้าหมาย
ในแต่ละโครงการที่กาหนด ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในทุกกิจกรรม
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1 ประเด็น
1.3.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ และ
เป้ าหมายที่ กำหนด มี การดาเนิ น การตามประเด็ นการประเมิน 5 ข้อ โดยม ีค่า คะแนน 5 มี
คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
1. วิทยาลัยมีการกากับผู้เรียนโดยตรงสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย ที่
มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่ดีสู่ความเป็นมืออาชีพงานศิลป์
จุดทีจ่ ุดควรพัฒนา
1. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม บางกิจกรรมให้มีเวลาเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
น าความรู้ ที่ ได้ จ ากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรม มี ค วามคิ ด ริ เริ่ม สร้ างสรรค์ โดยสามารถออกแบบ
โครงการและจัดรูปแบบการจัดทาโครงการด้วยตัวเอง การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และความร่วมมือ โดย
วัด ผลจากการมอบหมายให้ นั ก เรี ย น นั กศึ กษาท ากิ จกรรม ที่ มีก ารคิ ดวิเคราะห์ แ ละวางแผนการจั ด
กิจกรรม

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2562

หน้า 64

1.3.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์
ที่พึงประสงค์
เป้าหมาย
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ สถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงาน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.2) เฉลี่ย 3.51-5.00
ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
วิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลจากการ ติดตามผลของนักเรียน นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาโดยแบ่ง
ออกเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการทางานอิสระโดยหัวหน้างานแนะแนว ด้วย
การส่งแบบประเมินสอบถามกับผู้ที่จบการศึกษา
2. สถานศึกษาสารวจผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล จากสถานประกอบการหรือสถานศึกษาที่
ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางานหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 ของผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยมีการดาเนินงานรวบรวมข้อมูล จากการติดตาม และจากแบบประเมินที่วิทยาลัยจัดส่ง
ให้สถานประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อนักเรียนวิทยาลัย
ช่างศิลป ในทุกระดับตามหลักสูตร ในด้านทักษะและการประยุกต์ใช้เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทาเป็น
แผนเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผลสรุประดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
สถานศึกษาหน่วยงานที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จานวนผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ย 3.51–5.00 (ดังตารางที่ 4.21)
ตารางที่ 4.21 ความพึงพอใจของสถานประกอบการสถานศึกษาหน่วยงานที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับความพึงพอใจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ศ.ปวช.3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ศ.ปวส. 2

จำนวนข้อมูล
ที่ได้รับ

จำนวนผู้เรียนที่มี
ค่าเฉลี่ย 3.51–5.00

ร้อยละ

ศ.ปวช. 3
ศ.ปวส. 2
รวมทั้งสิ้น

39
8
47

37
8
45

94.87
100.00
95.74
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จากตาราง 4.21 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/สถานศึกษาที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สรุป ได้ดัง นี้ ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.51-5.00 โดยรวมทั้งสองระดับชั้น จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 เมื่อแยกเป็นระดับชั้น
พบว่า ระดับชั้น ศ.ปวช. 3 มีจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 และ ระดับชั้น ศ.ปวส. 2 มีจานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผลสัมฤทธิ์
ความพึ งพอใจของสถานประกอบการ/สถานศึ กษา ที่ มี ต่ อ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จานวนผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ย 3.51–5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
โดยแยกตามระดับของหลักสูตร ดังนี้
1. ระดับ ชั้น ศ.ปวช.3 ระดับ ความพึงพอใจจานวนผู้เรีย นที่มีค่าเฉลี่ย 3.51–5.00 คิด เป็น
ร้อยละ 94.87
2. ระดับชั้น ศ.ปวส.2 ระดับความพึงพอใจจานวนผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ ย 3.51–5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 100
เมื่อรวมทั้ง 2 ระดับ หลักสูตร มีระดับความพึง พอใจจานวนผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ย 3.51–5.00
คิดเป็นร้อยละ 95.74
ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจ ต่อ คุณ ภาพของผู้สาเร็จ การศึก ษาวิท ยาลัย ช่า งศิล ป
ด้านคุณ ธรรม จริย ธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สรุป ได้ดังนี้ ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง
พอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกัน
- นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน และความสามัคคี
- มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
- มีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม
- มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.3.2
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึง
ประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 รวมทั้งสองระดับ
หลักสูตรจานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74 โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
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จุดเด่น
1. มีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความซื่อสัตย์ อดทน และความสามัคคี
2. นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จุดทีค่ วรพัฒนา
- เสริมสร้างด้านวินัยและตรงต่อเวลา
ข้อเสนอแนะ
- เพิ่มกิจกรรมเสริมสร้างวินัยและการตรงต่อเวลา
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัด การทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 หลักสูตรศิลปกรรม
สถานศึกษาใช้ห ลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับความต้องการของผู้เรีย น ชุมชน สถาน
ประกอบการ สังคมและประเทศ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคมและประเทศ โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง
2.1.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรศิลปกรรม
เป้าหมาย
สถานศึกษาใช้ห ลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ สังคมและประเทศ
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยช่างศิลปใช้หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช
2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2553 ซึ่งอยู่ ระหว่างการกาลั งดาเนิ น การปรับปรุง โดยในรอบปี 2562 วิทยาลั ย ได้มีการจัดประชุ ม
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทั้งช่างศิลปทั้ง 3 แห่งในการดาเนินการปรับปรุงระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 เพิ่มการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการได้เข้ามาเป็นประธานประจาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาลัยช่างศิลปประกอบกับความพึงพอใจของสถานประกอบการ/สถานศึกษาที่มีต่ อผู้สาเร็จการศึกษา
เพื่อนาข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและชุมชน เพิ่มจานวนรายวิชาเลือกเสรีให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน พร้อมทั้งปรับหน่วยการเรียนรู้ในบางรายวิชาให้มีความทัน สมัย สอดคล้องกับบริบทของสังคม
โดยทางวิทยาลัยได้สารวจความต้องการของผู้เรียนผ่านการดาเนินการในโครงการประเมินความพึงพอใจ
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ของผู้เรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2553
2. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยช่างศิลปเห็นความสาคัญของผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยพัฒนาและจัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้น
สมรรถนะผู้เรียนที่ครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนด้านทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ทีม่ ีลักษณะเฉพาะในด้านศิลปกรรมร่วมสมัยและศิลปะประจาชาติ ในกลุ่มวิชาศิลปะไทย ที่
กาหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1) มีค วามรู้ ทั กษะ และประสบการณ์ ในงานอาชีพ สอดคล้ องกั บมาตรฐานวิช าชี พ
สามารถ นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพได้
3) มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ มี ค วามมั่ น ใจและภาคภู มิ ใจในวิช าชี พ ที่ เรีย น รัก งาน รั ก
หน่วยงานสามารถทางานเป็นหมู่คณะได้ดี
4) เป็ น ผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยู่ร่วมกัน อุทิศตนเพื่ อ
สังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง รู้จักใช้และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
5) มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเอง
6) ตระหนักและเห็ นคุณค่าทางด้านศิลปวัฒ นธรรมของชาติ มีความรักชาติ สานึกใน
ความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
คุณ ภาพผู้ สาเร็จการศึกษาที่มีอัตลั กษณ์ “มืออาชีพงานศิล ป์ ” ใช้ความรู้สามารถไปประกอบ
อาชีพได้ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ มีทักษะศิลปะปฏิบัติที่มีคุณภาพ
สามารถเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู งขึ้น ทั้ งนี้ ได้ รับ ความร่ว มมื อ จากเจ้ าของสถานประกอบการด้ า น
ศิลปกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ส่งเสริมทักษะและการบริหารจัดการด้านศิลปะเพื่ออาชีพ วิทยาลัยช่าง
ศิลป ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนในระดับชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาระดับ ศ.ปวส.2 ตาม
โครงสร้างของหลักสูตร
3. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ตามข้อกาหนด
ของสถานศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร งานบริการการเรียนการสอนดาเนินการ
ประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาทุก ๆ ปีการศึกษา โดยผ่านในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
ประเมินความพึงพอใจผู้เรียน โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ข้อมูล
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จากการประเมินของสถานประกอบการ สถานศึกษาที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น และมีแผนงานเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 4 ปี เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียน ความเหมาะสมของรายวิชา เนื้อหาวิชา และการ
วัดผลประเมินผล ของหลักสูตร
วิทยาลัยช่างศิลปมีการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร งานบริการการเรียน
การสอน วางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาในรายวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) จากผู้เรียนที่ครอบคลุมในทุกด้านและในทุกภาคการศึกษา
โดยได้ดาเนิ น การโครงการประเมิ น ความพึ งพอใจผู้ เรียน โครงการติดตามและแก้ไขปั ญ หาเพื่ อเพิ่ ม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา โครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะและการบริหารจัดการด้านศิลปะเพื่ออาชีพ ของ
นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการประเมินของสถานประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน ที่มีต่อนักเรียน
นักศึกษา ทั้งปั ญหา แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เพื่อนาข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒ นาและ
ปรับ ปรุงในทุกส่วนของหลักสูตรให้เหมาะสม ตามมาตรฐานการศึกษาตามกรอบคุณ วุฒิ อาชีวศึกษา
แห่งชาติ 2562 ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
5. สถานศึกษานาผลการประเมินหลักสูตร ในข้อ 3 และ 4 มาพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติมให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร งานบริการการเรียนการสอนมีการประชุม นาผลการประเมิน
และการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกภาคส่วน พัฒนาและการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับ ศ.ปวช. ให้มี
ความเหมาะสมกับ ผู้ เรีย นตรงตามความต้อ งการของผู้ เรียน เหมาะสมกั บ ช่ว งวัยของผู้ เรีย น ทั้ งนี้ ได้
ปรับเปลี่ยนรายวิชาทั้งวิชาพื้นฐานบางรายวิชา วิชาเลือกเสรีและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ของรายวิชา อีกทั้งระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรศิลปกรรม
ระดับ ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ วิทยาลั ยช่างศิลป ให้ สอดคล้ องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ศ.ปวส.) อยู่ในระหว่างดาเนินการจัดทา
หลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความทันสมัยของทุกสาขาวิชาเอกที่
บรรจุอยู่ในหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนในการประกอบอาชีพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานอีกทั้งการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ที่วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในปัจจุบัน
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยช่างศิลปใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามข้อกาหนด ของ
สถานศึกษา ซึ่งได้ดาเนินการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และการปรับปรุงรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 2 ประเด็น 2.1.1
ระดับคุณภาพของหลักสูตรศิลปกรรม และเป้าหมายที่กำหนด วิทยาลัยมีการดาเนินการตามประเด็นการ
ประเมินครบ 5 ข้อ ระดับคุณภาพของหลักสูตรศิลปกรรม โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
1. วิทยาลัยช่างศิลปใช้หลักสูตรศิลปกรรม ฐานสมรรถนะที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์
ของผู้สาเร็จการศึกษาและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาโดยการจัดประชุม คณะ
ครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กรรมการประจาวิทยาลัยที่มีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านศิลปะไทยเป็นคณะกรรมการ ที่ครอบคลุมทั้งศิลปกรรมสมัยใหม่และศิลปะประจาชาติ
2. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นในสิ่งที่หลักสูตรฯ ควรปรับปรุง ทาให้หลักสูตรของวิ ทยาลัยช่างศิลปเป็นหลักสูตรที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมในการวางโครงสร้างและจัดการเรียนการสอนของทางวิทยาลัย
จุดทีค่ วรพัฒนา
บูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับรายวิชาศิลปะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
บูรณาการรายวิชาพร้อมทั้งติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูอาจารย์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
นาไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
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ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนศิลปกรรม
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ให้ครู
จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
เป้าหมาย
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
วิทยาลัย มีการกากับดูแล จานวนครู อาจารย์ผู้สอนให้มีอัตราส่วนครูทั้งหมดเทียบกับจานวน
นักเรียน ทั้งในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ศ.ปวส.) ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังที่กาหนด (ดังตารางที่ 4.22)
ตารางที่ 4.22 อัตราส่วนครูต่อผู้เรียน
ระดับหลักสูตร

จำนวนครู/อาจารย์
ในกลุ่มทักษะพืน้ ฐาน
และวิชาชีพเฉพาะ(คน)

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพศิลปกรรม
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

57 คน
13 คน

จำนวนผู้เรียนใน อัตราส่วนครูต่อ
แผนกวิชา (คน) ผูเ้ รียน(คน:คน)

413
72

1:7
1:6

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนั บ สนุน กากับดูแลให้ ครูผู้ส อนในแต่ล ะรายวิชาทุกคน เป็นผู้ ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
วิ ท ยาลั ย มี กระบวนการการส่ งเสริม สนั บ สนุ น และก ากั บ ดู แลโดยฝ่ ายวิ ช าการ งานพั ฒ นา
หลักสูตร และงานบริการการเรียนการสอน หัวหน้าภาคและหัวหน้าหมวดวิชา มอบหมายภาระหน้าที่
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การสอนในทุกรายวิชาต่อครูผู้สอน ตรงตามสาขาวิชาและสัมพันธ์กับรายวิชาทั้งในด้านศิลปกรรม และ
กลุ่มศึกษาทั่วไป คิดเป็น ร้อยละ 100 ของครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
(ดังตารางที่ 4.23)
ตารางที่ 4.23 ครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
ระดับหลักสูตร ศ.ปวช. และศ.ปวส.

1. ด้านศิลปกรรม
2. กลุ่มศึกษาทั่วไป
รวม

จำนวนครู
ในสาขาวิชา (คน)

คุณวุฒิการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์ (คน)

ร้อยละ

54
16
70

54
16
70

100
100
100

3. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุน กากับดูแลให้ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ ศึกษาฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่ น้อยกว่า 20
ชั่วโมงต่อปี และเป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน
3.1) วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการเรียนการสอน
แบบ STEAM Education วิทยาลัยช่างศิลป เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน
STEAM ภายในวิทยาลัยช่างศิลป สร้างโอกาสการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้ ส อดคล้ องกั บ บริ บ ทของผู้ เรี ย นเฉพาะด้านศิ ล ปะ และมีเจตคติ ที่ดี ในการเรียนการสอนกลุ่ ม วิช า
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ตามหลักสูตรการอบรมของคณะวิทยากร จากคณะ
ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมจานวน 20 ชั่วโมง
3.2) วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พัฒนาการ
ด้านผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ รวมจานวน 16 ชั่วโมง
3.3) โครงการรณรงค์ ขั บ เคลื่ อ นค่ านิ ย มองค์ ก ร สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ “มุ่ งมั่ น พั ฒ นา
ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์ ” เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักขององค์กรในการปฏิบัติงานและใช้เป็น
เครื่ องมือในการพั ฒ นาบุ คลากรของสถาบั น ให้ บุ คลากรยึด มั่น เป็ นกรอบการปฏิ บั ติงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล และยึดเป็นแนวทางสู่เป้าหมายร่วมกัน รวมจานวน 6 ชั่วโมง
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ตารางที่ 4.24 โครงการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู อาจารย์
โครงการ

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

5 – 7 กรกฎาคม 2562
ณ เดอะฟอเรส โฮม บูตคิ
รีสอร์ท
22-28 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเนเชอรัล
ปาร์ค รีสอร์ท จ.ชลบุรี
16 ก.ย. 2562 ณ อาคาร
3. โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนค่านิยม
องค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “มุ่งมั่น หอประชุมอนุสรณ์ช่างศิลป
พัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์” 40 ปี วิทยาลัยช่างศิลป

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
การจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM
Education
2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

รวม

จานวนครู/ จานวนชั่วโมง ร้อยละ
อาจารย์ที่เข้า
(ต่อปี)
ร่วมอบรม

70 คน

20

100

70 คน

16

100

70 คน

6

100

42

จากตารางที่ 4.24 วิทยาลัยมีการสนับสนุนเพื่อพัฒนาครู อาจารย์ ในรูปแบบของโครงการที่
พัฒนาครูในด้านพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พัฒนาความก้าวหน้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และการ
ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร รวมจานวน 42 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 100
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่
ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
วิท ยาลั ย มี ก าร ก ากั บ ดู แ ล ให้ มี จ านวนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
อัตรากาลังที่กาหนด และมีการวางแผนงานจานวนอัตรากาลังทดแทน ในระยะเวลา 4 ปี (2563-2566)
ในการจัดทาขออัตรากาลังของข้าราชการครูเพื่อทดแทนอัตรากาลังของครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จะ
เกษียณอายุราชการ ในกลุ่มวิชาศิลปะสากลและศิลปะไทย และกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ต่อหน่วยงานต้น
สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5. สถานศึ ก ษา ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แลให้ ค รู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งความรู้ ค วามสามารถ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
วิทยาลัยส่งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณ และการยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้มีหนังสือเชิญ
บุคลากรในกลุ่มวิชาศิลปะของวิทยาลัย จานวน 20 คน เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวด และ
อาจารย์นิมิต รอดรับ บุญ ได้รับ การยกย่องเป็นผู้ที่ทาคุณประโยชน์ ให้ กับโรงเรียนสตรี วิททยา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และได้เขียนฉากให้กับโรงเรียน ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยการเขียนภาพฉาก
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ถวายหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรดูโขนเด็ก
ตารางที่ 4.25 ครู/อาจารย์ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
จำนวนครูทั้งหมด (คน)

70

ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก(คน)

ด้านความรู้ ความสามารถ 19 คน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมความสามารถ18
จรรยาบรรณวิชาชีพ 1 คน
รวม 20 คน

ร้อยละ

28.57

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยช่างศิลป มีจานวนครู อาจารย์ทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด ตามอัตราส่วนที่
เหมาะสม กากับ ดูแลให้ ครูผู้ สอนและอาจารย์ ทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่ จบ
การศึกษาโดยตรงและสัมพันธ์กับวิช าที่ส อน มีการส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ได้เข้ ารับการอบรม ประชุม
วิ ช าการ และการศึ ก ษาดู ง านที่ สั ม พั น ธ์ กั บ รายวิ ช าที่ ส อน อี ก ทั้ ง ครู ผู้ ส อนเป็ น ที่ ย อมรั บ ในด้ า น
ความสามารถ ด้านศิลปกรรมทั้งประเภทศิลปะประจาชาติและศิลปกรรมร่วมสมัย
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 2 ประเด็น 2.2.1
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคคลากร และเป้าหมายทีก่ ำหนดมีผลตามประเด็นการ
ประเมิน 5 ข้อ โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
วิทยาลัยช่างศิล ป มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญครบทุกสาขาวิชา มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับจากภายนอกและมีคุณวุฒิการศึกษาตรงและสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนทุกรายวิชา จานวนครูต่อ
ผู้เรียนมีความเหมาะสม
จุดทีค่ วรพัฒนา
ส่งเสริมและเพิ่มจานวนครูในทุกกลุ่มวิชา สาขาวิชาและบุคลากรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
จัดทาแผนพัฒนาอัตราครูทดแทนในสาขาวิชาเฉพาะด้านศิลปกรรมที่เกษียณอายุราชการ
ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมและสนับสนุนในบุคลากรทาผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนาเผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2562

หน้า 75

ด้านที่ 3 บริหารจัดการ
สถานศึกษามีการบริห ารจั ดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งาน ศู น ย์ วิท ยบริก าร สื่ อ แหล่ งเรี ย นรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครุภั ณ ฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
เป้าหมาย
สถานศึกษามีการบริห ารจั ดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งาน ศู น ย์ วิท ยบริก าร สื่ อ แหล่ งเรี ย นรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครุภั ณ ฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานศึกษาให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
ผู้ อ านวยการมี ก ารประชุ ม มอบเป็ น นโยบายการพั ฒ นาและดู แ ล จากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
ประจาเดือน โดยมอบฝ่ายทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกากับและติดตาม ดูแลให้เป็นไปตามนโยบายใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น
ฝ่ายวิชาการมีการจัดประชุมหัวหน้าหมวดทุกหมวดวิชาอย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน เพื่อ
กากับ ติดตาม และสารวจความต้องการด้านครุภัณฑ์และเทคโนโลยี สารสนเทศ การพัฒ นาห้ องเรียน
ติดตั้งสมาร์ททีวีเพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนและผู้สอน ในทุกระดับชั้นปี การจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะด้านศิลปะ
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านศิลปะภายในวิทยาลัยฯ เช่น ประกวดเขียนภาพฝาผนัง การ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรม หอศิลป์ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา เช่น กิจกรรมรักษาดินแดน จิตอาสาทา
ความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ ตามอาคารเรียนพื้นฐานและอาคารเรียนศิลปะปฏิบัติ
ฝ่ายบริหาร รวบรวมความต้องการด้านต่าง ๆ จากทุ กฝ่าย จัดหา ซ่อมแซม ทั้งครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
2. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย
และมีความสวยงาม
ผู้อานวยการจัดประชุม มอบนโยบายให้งานแผน ฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
และปรับปรุง อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน และอื่น ๆ ให้พร้อมใช้งานมี ความปลอดภัย เช่ น
ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารภาพพิมพ์ ซ่อ มแซมระบบระบายน้าและติดตั้งกันซึม ปรับปรุงถนนและ
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ระบบระบายน้า ซ่อมแซมหน้าต่างอาคารเรียนรวม ซ่อมแซมอาคารพื้นฐานศิลปะ ห้องน้าในตัวอาคาร
บ้านพักผู้อานวยการ และประตูด้านหน้าเสาธงของวิทยาลัย เป็นต้น
3. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ผู้อานวยการจัดประชุม มอบนโยบายให้แต่ละหมวดและสาขาวิชาสารวจจานวนของครุภัณฑ์ที่มี
อยู่ สภาพการใช้งานของแต่ละครุภัณฑ์ และความต้องการในการซ่อมบารุงของครุภัณฑ์ ของแต่ละหมวด
และสาขาวิชา เพื่อให้ฝ่ายบริหารดาเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและจัดหาเพิ่มเติมใน
กรณีขาดแคลนความต้องการจาเป็นและเหมาะสม เช่น จัดซื้อแป้นหมุนไฟฟ้า โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้
เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง เป็นต้น
4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรี ยนใช้ประโยชน์จาก
การให้บริการด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ อ านวยการจั ด ประชุ ม มอบนโยบายให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากการให้บริการด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
- จัดสรรห้องเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียนสาขาต่าง ๆ
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในห้องเรียนสาขาต่าง ๆ
- ปรับ ปรุงระบบอิน เตอร์เน็ ตไร้สายในวิทยาลั ยเพื่อบริการส าหรับผู้ บริห าร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณ ฑ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3.51 และนาผลประเมินความพึงพอใจไปพัฒนาปรับปรุง
วิทยาลัย ได้ดาเนิน โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อ
ทราบถึงระดับ ความพึ งพอใจของผู้ เรี ยน ที่ มีต่ อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วัส ดุอุป กรณ์ และ
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา อาคารสถานที่ และหลักสูตรศิ ลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
และระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ ชั้น สูง (ศ.ปวส.) เพื่ อเป็ นข้อมูล ไปวิเคราะห์ เพื่อจัดท าแผนพัฒ นา
ปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน (ดังตารางที่ 4.26)
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ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ วัส ดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ระดับความคิดเห็น
รายการ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
M
SD
ความหมาย
1. วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ทางการศึกษามีจานวนเพียงพอ
2. วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
3. วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ทางการศึกษามีความทันสมัย
4. หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ฐานข้อมูล
วิชาการและสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ มีจานวนเพียงพอ

ที่สุด
43

111

กลาง
112

23

ที่สุด
9

3.52

0.68

43

102

120

26

7

3.50

0.94

40

94

117

39

8

3.40

0.93

57

112

91

26

12

3.59

0.97

3.50

0.996

รวม

ระดับ
ความพึงพอใจมาก
ระดับ
ความพึงพอใจมาก
ระดับความพึง
พอใจปานกลาง
ระดับ
ความพึงพอใจมาก
ระดับ
ความพึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4.26 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่ได้
คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลวิชาการและสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ มีจานวนเพียงพอ โดยมีคะแนนเฉลี่ย (M) = 3.59 ส่วนรายการที่ได้คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจต่าสุดคือ วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษามีความทันสมัย มีคะแนนเฉลี่ย (M) = 3.40
ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่ออาคาร
สถานที่
ระดับความคิดเห็น
รายการ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
M
SD
ความหมาย
ที่สุด

กลาง

ที่สุด

1. ขนาดของห้องเรียนมีความ
เหมาะสมกับจานวนผู้เรียน

99

119

65

10

5

4.00

0.83

ระดับ
ความพึงพอใจมาก

2. โต๊ะ เก้าอี้เรียนมีความเหมาะสม
กับวัยและลักษณะการเรียน
3. ห้องเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวก

60

108

80

37

13

3.55

0.92

67

94

89

28

20

3.54

1.08

ระดับ
ความพึงพอใจมาก
ระดับ
ความพึงพอใจมาก
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รายการ
4. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ
5. อาคารสถานที่มีความสะอาด
เรียบร้อย
6. อาคารมีจุดทิ้งขยะเพียงพอ

ระดับความคิดเห็น
น้อย น้อย
M

SD

ความหมาย

18

ที่สุด
9

3.74

1.14

ระดับ
ความพึงพอใจมาก
ระดับความพึง
พอใจปานกลาง
ระดับ
ความพึงพอใจมาก
ระดับ
ความพึงพอใจมาก

มาก
ที่สุด
79

มาก
98

ปาน
กลาง
94

45

71

110

45

27

3.21

1.02

63

85

102

29

19

3.48

1.15

3.59

1.10

รวม

จากตารางที่ 4.27 แบบประเมินความพึ งพอใจของผู้เรียนที่มีต่ ออาคารสถานที่ พบว่า ผู้ต อบ

แบบสอบถาม มี ค่ า เฉลี่ ย ของความพึ งพอใจส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในระดั บ มาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย (M) = 3.59
โดยรายการที่ได้คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับ
จานวนผู้เรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย (M) = 4.00 ส่วนรายการที่ได้คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ต่่าสุด คือ อาคารสถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย มีคะแนนเฉลี่ย (M) = 3.21
ตารางที่ 4.28 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและ
อาคารสถานที่
รายการ

ค่าเฉลี่ย
(M)

ส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน(SD)

จานวนผู้เรียนที่มี
ค่าเฉลี่ย 3.51-5.00

คิดเป็น
ร้อยละ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

3.55

0.74

152

51.01

และอาคารสถานที่
จากตารางที่ 4.28 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณ ฑ์ทางการ
ศึกษาและอาคารสถานที่ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
(M) = 3.55 โดยมีจานวนผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ย 3.51-5.00 จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 51.01
วิทยาลัยมีการทาแบบประเมินโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม และการนาข้อเสนอแนะจาก
การให้ข้อมูลจากผู้เรียนมาวางแผนการดาเนินงานในการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป
ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษามีการบริห ารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้ อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน
ห้องปฏิบัติการโรงฝึก ศูนย์วิทยบริการ สื่อแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
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ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการและคาสั่งผู้อานวยการ
สร ุป ผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาพบว่ ามี ผ ลส ัม ฤทธ ิ์ต ามมาตรฐานที่ 2 ประเด็ น
2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ และเป้าหมายที่กำหนด วิทยาลัยมีการดาเนินงานตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ โดยมีค่า
คะแนน 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
จุดเด่น
1. ครู อาจารย์ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ สื่อแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ โดยเฉพาะด้าน
อาคารปฏิบัติงานที่มีอาคารเฉพาะตรงตามสาขาวิชา
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบหลังการปฏิบัติงานจะช่วยกันทาความสะอาดบริเวณพื้นที่
ปฏิบัติงานของแต่ละคนเพื่อความเรียบร้อย
จุดทีค่ วรพัฒนา
ปรับปรุงเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต สื่อแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีครอบคลุมทุก
อาคารปฏิบัติงาน
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ด้านที่ 4 การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้น สั งกัด โดยความร่วมมือของผู้ บ ริห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษาและผู้ เรียนรวมทั้งการช่วยเหลื อ
ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
2.4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
เป้าหมาย
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้น สั งกัด โดยความร่วมมือของผู้ บ ริห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษาและผู้ เรียนรวมทั้งการช่วยเหลื อ
ส่งเสริม สนับสนุน จากผู้ป กครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน
การดำเนินงาน
1. ผู้อานวยการวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสั งกัดมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
ผู้อานวยการฯ มีการจัดประชุมครูและบุคคลากรทางการศึกษาเป็นประจาทุกเดือน ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ทั้งระยะยาวและระยะสั้นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิ ลป์ให้บุคลากรทราบ และวางแผนจัดทา
โครงการและจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยให้สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
2. ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผู้ปกครองและผู้เรียนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
ผู้อานวยการฯ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้ทาความ
เข้าใจนโยบายการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เช่น
นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา
2.1) เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี โดยมีนโยบายเปิดเพิ่มสาขาวิชาเอกให้ครบ
2.2) ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ และการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
เป็นการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ
2.3) ด าเนิ น การท าข้ อ ตกลง (MOU) เพิ่ ม ขึ้ น ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2562 ด้ า นวิ ช าการ กั บ
หน่ ว ยงานเอกชน โดยได้ มี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มู ล นิ ธิ พุ ท ธรั ก ษา และการให้
ทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปจนเรียนจบการศึกษาในทุกระดับที่วิทยาลัยช่างศิลป
2.4) ด้านความร่วมมือจากเครือข่ายระดับต่างประเทศ ได้ดาเนินการส่งรองฝ่ายวิชาการ และรอง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ตามโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านอาชีวศึกษา ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2562 โดยมีการประชุม
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ร่วมกับ คณะผู้ บ ริห ารวิทยาลัย เทคนิ คอาชีวะศึกษากวางสี ประเทศจีน กาหนดความร่วมมือทางด้าน
วิช าการ (MOU) ในการแลกเปลี่ ย นครูและบุ คลากรด้านการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ ยนคณะ
ผู้บริหาร การศึกษาค้นคว้าร่วมกันและการศึกษาดูงานด้านการศึกษาศิลประหว่างทั้งสองวิทยาลัย การ
แลกเปลี่ยนครูผู้ส อน นั กเรียน นักศึกษา หรือการสอนและฝึกอบรมซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็น
โครงการที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการประสานและรอลงนามระดับอธิการทั้งสองฝ่าย
2.5) โครงการร่วมมือด้านการศึกษาและการแสดงผลงานศิล ปกรรมกับประเทศฟิลิปปิน ส์อยู่
ระหว่างในการดาเนินการกาหนดรายละเอียดจานวนผลงานเพื่อจัดแสดงร่วมกัน
นโยบายการสร้างเครือข่าย ผู้ปกครอง
2.6) ดาเนิ น การจั ด สรรทุน การศึกษาโดยแบ่ งประเภทของทุ นการศึ กษา จากสมาคมครูและ
ผู้ปกครองวิทยาลัยช่างศิลป ให้ครอบคลุมกับนักเรียน นักศึกษาในลักษณะส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
และสนับสนุนนักเรียนที่โดดเด่นด้านคุณธรรมมากขึ้น
2.7) ขอสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนนักศึกษาที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยจากศิษย์เก่า
ของวิทยาลัย
3. ผู้อานวยการวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียน มีส่วนร่วมการกาหนด
แผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้บรรลุนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัย ฯ เปิดโอกาสให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียน มีส่วนร่วมการ
กาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายร่วมกัน จากการประชุมสมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์
เก่าวิทยาลั ยช่างศิลป พร้อมทั้ง เปิด ช่องทางติดต่อผ่ านระบบออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงซึ่งการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่ ส าคัญ ๆ ได้ร วดเร็ ว ยิ่ งขึ้น โดยได้เปิด ช่องทางสื่ อสารต่าง ๆ เช่น กลุ่ มไลน์ ครู อาจารย์และ
บุคคลากรทางการศึกษา ไลน์สมาคมผู้ปกครองและ ครู เครือข่ายผู้ปกครองในทุกระดับชั้นของวิทยาลัย
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นข้อมูลในการแจ้ง
ข่าวสารที่สาคัญ ๆ นอกเหนือจากหนังสือทางราชการอีกทางหนึ่ง ทาให้การสื่อสาร แก้ไขและการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้บรรลุตามนโยบายของวิทยาลัย
4. ผู้อานวยการวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม
และเป้าหมายที่กาหนด
ผู้อานวยการวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม
และเป้ าหมายที่กาหนดอย่ างสม่าเสมอจากการติดตามและประเมินผล ในวาระการประชุมผู้ บริห าร
ประจาเดือนและบันทึกการประชุม มีการกาหนดเป็นนโยบายให้ รองผู้อานวยการทุกฝ่าย ติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนในโครงการและนาข้อมูล ต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหรือการเพิ่ มเติมโครงการ
ใหม่ ๆ ให้ มีคุณ ภาพและประสิ ทธิภ าพ กาหนดและวางแผนงานโครงการในปี 2563 ให้ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานรายปีของวิทยาลัยและตรงตามยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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5. ผู้อานวยการวิทยาลัยประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
ผู้อานวยการวิทยาลัยและทีมบริหารร่วมพิจารณาประเมินผลการดาเนินงานจากทุกโครงการของ
ฝ่ายต่าง ๆ และนาผลการประเมินมากาหนดเป็นแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปี 2563 ทั้งนี้วิทยาลัยมี
การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น งานและแผนพั ฒ นาต่ อ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยอีกด้วย
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยมีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษา ด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ
(PDCA) ตามนโยบายสาคัญของวิทยาลัยและสอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัด จากความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรี ยนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 2 ประเด็น 2.4.1
ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและเป้าหมายทีก่ ำหนด ผู้อานวยการ
ปฏิบัติได้ครบตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
1. มีหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ขยายโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
2. วิทยาลัยติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม และเป้าหมายที่
กาหนดอย่างสม่าเสมอจากงานติดตามและประเมินผล
จุดทีค่ วรพัฒนา
วิทยาลัยขาดการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนนักศึกษาที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยจาก
ศิษย์เก่าของวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ
การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานจากโครงการของฝ่ ายต่ าง ๆ น าผลการประเมิ น ม าก าหนด
แผนพัฒนาและการจัดทาแผนประเมินความเสี่ยง
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2.4.2 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
สถานศึกษามีความสาเร็จในการการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากร ความร่วมมือ
วิท ยาลั ย มี แ ผนงาน โครงการเพื่ อ ระดมความร่ว มมื อ ในด้ านต่ าง ๆ เช่ น ด้ า นวิ ช าการ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดทาโครงการของแต่ละฝ่ายตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาและประชุมคณะครู
อาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อทราบแนวทางแผนการดาเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการ
ดาเนินงาน การบริหารจัดการศึกษา ต่อชุมชน สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ
2. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือใน
การจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ การศึกษาดูงาน โดยมีสั ดส่วนของความร่วมมือ
1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
วิทยาลัยได้รับความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน จากเจ้าของสถานประกอบการด้าน
ศิลปกรรมหลายบริษัท ร่วมเป็นประธานกรรมการประจาศูนย์ฝึก ฯ ภายในวิทยาลัยช่างศิลป และบุคล
สถานประกอบการต่ า ง ๆ หลายแห่ ง ที่ เป็ น เครื อ ข่ า ยในการรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเข้ า รั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปกรรม ตามหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีการกาหนด
ตามโครงสร้างของ หลักสูตรให้นักเรียนระดับชั้น ศ.ปวช. 2 ในภาคเรียนที่ 2 และ ระดับชั้น ศ.ปวช. 3 ใน
ภาคเรียนที่ 1 และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศ.ปวส. 2 ออกฝึกประการณ์ทักษะวิชาชีพด้าน
ศิลปกรรมระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมด้านความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน
นักศึกษาด้วยอีกทางหนึ่ ง ซึ่งได้รับ ความร่วมมือจากบุคล สถานประกอบการต่าง ๆ หลายแห่ งที่เป็ น
เครือข่ายในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกฯ พร้อมทั้งเจ้าของสถานประกอบการด้านศิลปกรรม
หลายบริษัทร่วมเป็น ประธานกรรมการประจาศูนย์ฝึกภายในวิทยาลัยช่างศิลป เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ส่งเสริมด้านความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้วิทยาลัยมีการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกชั้นปี ดังนี้ (ดังตารางที่
4.29)
ตารางที่ 4.29 จานวนสถานประกอบการที่มีความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อบุคคล

จานวนที่รับ
นักเรียน/
นักศึกษา
(คน)

- บริษัทโอแอนบีบราเธอร์ /นายพลากร แก้วอินทร์

30

- บริษัทประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง/ นายไพรัช ศิรินนภากาศ

30

หมายเหตุ

ประธานศูนย์ฝึกภาพพิมพ์
ภายใน วชศ.
ประธานศู น ย์ ฝึ ก คอมพิ ว เตอร์ ดี ไ ซด์
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- นายสัมพัน เสนาเทศ/ บริษัท อาร์ท ออฟ ที

30

- สตูดิโอปั้นเซรามิค /นางสาวมยุรี ปานดี

30

- อุทัยฟาร์มแอดเวอร์ไทซิ่ง/ นายสุวรรณ อุทัยไพศาล

30

- บริษัทอินทีเรียดีไซด์/ นายเสรี พึ่งพร

30

- บริษัท ADUL Model
-บริษัท Aom Studio สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ
- ร้านนราศิลป์
- Tatto by Jin โรงแรมโกลเด้นเจด
- บริษัทกล่องดินสอ
- สถาบันกวดวิชานายตานาน
- บริษัทดี-บุกอาร์ต ศิลปะและโฆษณา
- Swatches Art
- Art Village บริษัทแฮนด์ฟิล จากัด
- บริษัท ไดเดีย
- เรือนศิลป์ แสนขัติยรัตน์
- บริษัท ชุติญา 2020 จากัด

3
10
3
2
3
3
2
3
1
1
1
3

ภายใน วชศ.
ประธานศูนย์ฝึกประติมากรรม
ภายใน วชศ.
ประธานศูนย์ฝึกเครื่องเคลือบดินเผา
ภายใน วชศ.
ประธานศูนย์ฝึกจิตรกรรม ภายใน
วชศ.
ประธานศูน ย์ ฝึ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการ
ตกแต่ง ภายใน วชศ.

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอน
3.1) วิทยาลัยได้มีความร่วมมือจากสถานประกอบการด้านศิลปกรรม เช่น จากบริษัทประกิต
แอดเวอร์ไทซิ่ง บริษัทอุทัยฟาร์มแอดเวอร์ไทซิ่ง และสตูดิโอปั้นเซรามิค เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ให้
ความรู้ เฉพาะที่มีความชานาญ ตามสาขางาน และการดาเนินกิจกรรมศิลปกรรมร่วมกับด้านธุรกิจขั้นต้น
3.2) วิทยาลัยได้มีการจัดอบรมโครงการต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลที่มีชื่อเสียง และ
ประสบการณ์ตามสาขาอาชีพศิลปกรรม เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมฝึ กปฏิบัติ เพื่อพัฒ นาทักษะ
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นเพื่อนาไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและ
การดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในศูนย์ฝึกวิทยาลัยช่างศิลป โครงการ
อนุ รักษ์ สื บ สานประเพณี วัฒ นธรรมไทย กิจกรรมเผยแพร่ส ร้างสรรค์ล ายรดน้ าเพื่ อการสร้างอาชี พ
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาศิลปไทย
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4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน 50 คน
วิทยาลัยได้รับความร่วมมือ จากสมาคมครูอาวุโส สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป สมาคม
ผู้ป กครองและครูวิทยาลั ย ช่างศิลป มูล นิธิพุทธรักษา จากครู อาจารย์ ตลอดจนศิล ปินและบุคล ให้
ทุ น การศึ ก ษามากกว่ า 109 ทุ น ซึ่ ง วิ ท ยาลั ย มี ขั้ น ตอน และกระบวนการในการพิ จ ารณา โดย
คณะกรรมการคัดเลือกและจัดสรรทุนให้เป็นไปตามข้อกาหนดในแต่ละทุน ทั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียน นักศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา โดยจะมอบทุนการศึกษาในช่วงกิจกรรมไหว้ครูและ
ครอบครูศิลปะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี (ดังตารางที่ 4.30)
ตารางที่ 4.30 ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
ลาดับที่ สมาคม /บุคคล/สถานประกอบการ/ศิลปิน
1
ทุน “กองทุนทัศนศิลป์ ชวน หลีกภัย”
2
สมาคมครูอาวุโส
3
สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยช่างศิลป
4
สมาคมศิษย์เก่า ศิลปศึกษา-วิทยาลัยช่างศิลป
5
ทุนจากมูลนิธิพุทธรักษา
6
ทุน “กองทุนนางสาวศิริมาส กุลางกูร”
7
ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
8
ทุนบริษัท เอจีซี แฟลท กลาส (ประเทศไทย)
9
ทุนกลุ่มเวอริเดียนคลับ รุ่น 38
10 ทุน “หัตถ์ปั้นสตูดิโอ”
11 ทุนร้าน “ทวีทรัพย์”
12 ทุนรองอธิบดีกรมศิลปากร (อาจารย์กัลยา เพิ่มลาภ)
13 ทุนในนามรายบุคคล

จานวน (ทุน)
1
12
13
7
10
1
1
2
3
1
2
1
มากกว่า 70

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ
5.1) วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล บริษัท เจ้าของกิจการด้านศิลปะ
ในการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับ นักเรียน นักศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยดาเนินการ เช่น
จาก บริษัทโอแอนบีบราเธอร์ , บริษัทประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง, บริษัท อาร์ท ออฟ ที, สตูดิโอปั้นเซรามิค,
บริษัทอินทีเรียดีไซด์ เป็นต้น
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5.2) วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ จากสถานประกอบการในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ มากกว่า 25 สถานประกอบการ พร้อมทั้งสถานประกอบการร่วมเป็นประธานศูนย์
ฝึกภายในวิทยาลัยช่างศิลป
5.3 วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับความร่วมมือจากชุมชนหัวตะเข้ ในการเข้าใช้พื้นที่เพื่อการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรม เช่น การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
ศิลปกรรม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกรรมการอบรมอื่น ๆ ร่วมกับชุมชน เป็นต้น
5.4) วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบริษัท AAA นาภาพผลงานศิลปกรรม
ของนักเรียน นักศึกษาไปประมูลเพื่อนารายได้กลับมาสนับสนุนศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5.5) วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากนายบุญกว้าง นนท์เจริญ เจ้าของกิจการ
บริษัทโฆษณา ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป มอบอุปกรณ์การเรียนทางด้านศิลปะให้แก่นักเรียน นักศึกษา
เป็นประจาทุกปีการศึกษา
5.6) วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป ใน
การสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรและทุนการศึกษา
5.7) วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยช่างศิลป ในการ
สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
5.8) วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพุทธรักษา ในการสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และให้พื้นที่ในการจัดแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารมูลนิธิ
พุทธรักษา ถ. สุขุมวิท 104 และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงทักษะและร่วมแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ด้านศิลปะให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ (ดังตารางที่ 31)
ตารางที่ 4.31 ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อบุคคล

จานวนที่รับ
นักเรียน/
นักศึกษา
(คน)

- บริษัทโอแอนบีบราเธอร์ /นายพลากร แก้วอินทร์
- บริษัทประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง/ นายไพรัช ศิรินนภากาศ

30
30

- นายสัมพัน เสนาเทศ/ บริษัท อาร์ท ออฟ ที

30

- สตูดิโอปั้นเซรามิค /นางสาวมยุรี ปานดี

30

- อุทัยฟาร์มแอดเวอร์ไทซิ่ง/ นายสุวรรณ อุทัยไพศาล
- บริษัทอินทีเรียดีไซด์/ นายเสรี พึ่งพร

30
30

หมายเหตุ

ประธานศูนย์ฝึกภาพพิมพ์ ภายใน วชศ
ประธานศู น ย์ ฝึ ก คอมพิ ว เตอร์ ดี ไ ซด์
ภายใน วชศ
ประธานศูนย์ฝึกประติมากรรม
ภายใน วชศ
ประธานศู น ย์ ฝึ ก เครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผา
ภายใน วชศ
ประธานศูนย์ฝึกจิตรกรรม ภายใน วชศ
ประธานศู น ย์ ฝึ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการ
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ตกแต่ง ภายใน วชศ

- บริษัท ADUL Model
-บริษัท Aom Studio สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ
- ร้านนราศิลป์
- Tatto by Jin โรงแรมโกลเด้นเจด
- บริษัทกล่องดินสอ
- สถาบันกวดวิชานายตานาน
- บริษัทดี-บุกอาร์ต ศิลปะและโฆษณา
- Swatches Art
- Art Village บริษัทแฮนด์ฟิล จากัด
- บริษัท ไดเดีย
- เรือนศิลป์ แสนขัติยรัตน์
- บริษัท ชุติญา 2020 จากัด
- บริษัท AAA

3
10
3
2
3
3
2
3
1
1
1
3
20 คน

- จากนายบุญกว้าง นนท์เจริญ
- จากสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยช่างศิลป

30 คน
13 คน

- มูลนิธิพุทธรักษา

5 คน

สนับสนุนด้านการประมูลผลงาน
จานวน 20 ชิ้น
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนด้านศิลปะ
สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมของ
วิทยาลัยฯ
ทุ น การศึ กษ าแ ล ะ พื้ น ที่ ใน การจั ด
แ ส ด งผ ล งาน ศิ ล ป ะ ข อ งนั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา ณ อาคารมู ล นิ ธิ พุ ท ธรั ก ษา
แสดงทักษะและร่วมแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ด้านศิลปะให้กับโรงเรียน
ในเครือข่ายของมูลนิธิฯ

จากตารางที่ 4.31 วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา ครอบคลุมในด้านทักษะ
วิชาชีพ และการสนับสนุนในด้านกิจกรรม 22 แห่งและแหล่งเงินทุนจากมูลนิธิ จานวน 1 รายการ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยช่างศิลป มีความสาเร็จในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษาโดย
ดาเนินการแผนงานโครงการระดมทรัพยากร ความร่วมมือ มีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ การศึกษาดูงาน
รวมถึงได้ รั บ ความร่ว มมื อจากบุ คคล ชุม ชน สมาคม สถานประกอบการในการรับ เชิ ญ เป็ น ครูพิ เศษ
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วิทยากร ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน สนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาตามเป้าหมายที่กาหนด
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 2 ประเด็น 2.4.2
ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และเป้าหมายทีก่ ำหนด วิทยาลัย
มีผลการดาเนินการตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการศึกษา จาก บุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ เช่น ด้านทรัพยากร ด้านความรู้ทักษะวิชาชีพ และในการดาเนินงาน
การจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เป็นอย่างดี
จุดทีค่ วรพัฒนา
สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนออกสู่สังคมให้เป็นที่แพร่หลาย
ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาควรมีช่องทางในเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้ข่าวสาร เพื่อสร้างเครือข่ายในการสนับสนุน
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยให้บุคคล ชุมชน องค์กร
ต่ างๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาและจั ด สถานศึ ก ษาให้ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ด้ านศิ ล ปะสาขาต่ างๆ
สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคลชุมชน องค์กรต่างๆ ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิช าการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อพัฒ นาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ งการ
เรียนรู้
3.1.1 ระดับคุณภาพการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษาจัดทาแผนงานโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม
วิทยาลัยมีแผนงานดาเนินการและการกากับดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายทุก
โครงการ ทั้งนี้วิทยาลัยการจัดทาแผนโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ ๆ จานวน 5 โครงการ ที่ส่งเสริม
และสนับสนุนในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรี ยนรู้ด้านศิลปกรรมในระดับชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ งในแต่ ล ะโครงการล้ ว นมี เป้ า หมายและจุ ด ประสงค์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการบริการ
วิชาการ การเผยแพร่ และการสืบสานศิลปวั ฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม (ดังตารางที่ 4.32 4.33)
ตารางที่ 4.32 แผนงานโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี/สถานที่

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้านทัศนศิลป์การเขียนภาพจิตรกรรมไทย-อินเดีย
2. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมเผยแพร่สร้างสรรค์ลายรดน้าเพื่อการสร้างงานอาชีพ

18-27 ต.ค. 2562
2 ส.ค.2562

ชื่อผู้รับผิดชอบ
อ. จริยา ธรรมบุญ
อ.พจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน
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3. โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชน 8.-9 ก.พ. 2563
“ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนแห่งศิลปะ
4. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น
14 ก.พ.-3 มี.ค. 2563
5. โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม(งานช่างศิลป์ไทย)

กรกฎาคม ถึงเดือน
ธันวาคม ของทุกปี
รวม 6 เดือน

ตารางที่ 4.33 การกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเขร่วมกิจกรรม
โครงการ
กลุม่ เป้าหมาย
34 คน
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้านทัศนศิลป์การเขียนภาพจิตรกรรมไทย-อินเดีย
50 คน
2. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมเผยแพร่สร้างสรรค์ลายรดน้าเพื่อการสร้างงานอาชีพ
คนในชุมชน
3. โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชน
30 คน
“ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนแห่งศิลปะ
ผลงานศิลปินไทย
4. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น

5. โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม(งานช่างศิลป์ไทย)

และญี่ปุ่น80 คน
109 คน

อ.ฐิตา ครุฑชื่น
อ.นภพงศ์ กู้แร่
อ.พจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน

เข้าร่วม

ร้อยละ

34 คน

100

33 คน

66

30 คน

100

80 คน

100

109 คน

100

2. สถานศึกษาสร้างจานวนเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมกับบุคคล
ชุมชนและองค์กรต่างๆ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่ายต่อปี
วิทยาลัยได้ดาเนินการสร้างจานวนเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่
เหมาะสมตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม
5 เครือข่ายต่อปี เป็นความร่วมมือในรูปของโครงการจานวน 5 โครงการ ดังนี้
2.1) โครงการด้ า นอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน งานช่ า งสิ ป ปหมู่ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ พ ระบรมราชานุ ส รณ์
พระบาทสมเด็จ พระพุ ท ธเลิ ศหล้ านภาลั ย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์เพื่ อการอนุ รักษ์ และสื บ ทอดมรดก
ศิลปวัฒนธรรมทางช่างศิลป์ไทย ให้กับเยาวชนในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2.2) ด้ า นการส่ ง เสริ ม ด้ า นศิ ล ปกรรมกั บ การอาชี พ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คลที่ ป ระสบ
ความสาเร็จกับการใช้ความรู้ความสามารถด้านงานลายรดน้าเพื่อการสร้างงานอาชีพด้วยการใช้เทคโนโลยี
จากการออกแบบผสมผสานกับทักษะการสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของไทย ทั้งนี้ยังได้ร่วมกับ
ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ จากโครงการส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนด้วยการ
ใช้ศิลปะสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
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2.3) ความร่ว มมือในระดับ ต่างประเทศในการสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ด้านศิล ปกรรมเป็ น
โครงการต่อเนื่องจากบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม (MOU) จากโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ การเขียนภาพจิตรกรรมไทย-อินเดีย และ
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น
3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปกรรมในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และอาคารศิลปะ
ปฏิบัติ หอศิลป์และพื้นที่ในวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมร่วมสมัยและศิลปะประจาชาติ
ทั้งนี้วิทยาลัยมีความร่วมมือกับชุมชนภายนอก ในการให้บริการทางวิชาการกับชุมชน เช่น หอศิลป์บ้านสาม
ครู “ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนแห่งศิลปะ” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมอีกทางหนึ่งด้วย
4. สถานศึกษามีการประเมินแหล่งการเรียนรู้และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตั้งแต่3.51 ขึ้นไป
วิทยาลัยได้ดาเนิ นการประเมินแหล่งการเรียนรู้และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยประเมิน
จากผลการดาเนินงานทุกโครงการตามแผนงานวิทยาลัยที่ส่งเสริม และสนับสนุนในการจัดการศึกษาและเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรม (ดังตารางที่ 4.34)
ตารางที่ 4.34 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

โครงการ
- โครงการด้านอนุรักษ์สืบสาน งานช่างสิปปหมู่
- โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรมให้กับ
ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
- โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย -ญี่ปุ่น
- โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
(งานช่างศิลป์ไทย)
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ข้อมูล
ที่ได้รับ

ระดับความพึงพอใจ
จานวนผูต้ อบแบบ
ประเมินค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
3.51-5.00

79
30

69
27

87.34
90

36
79

32
70

88.89
88.61

224

198

88.39

จากตารางที่ 4.34 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และการให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพ สรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 โดยรวมทั้ง 4 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 88.39
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5. นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาลัยนาผลการประเมินทุกโครงการตามแผนงานกิจกรรม มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงโครงการ
เช่น โครงการมาพัฒนา ปรับปรุง เช่น โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชนตลาดเก่า
หัวตะเข้ ได้พัฒ นาแผนกิจกรรมด้านศิลปะนอกเหนือจากกลุ่มคนในชุมชนเพิ่มขีดความสามารถให้ กับ
นักท่องเที่ยว โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒ นธรรม (งานช่างศิลป์ไทย) ดาเนินปรับปรุงหลักสูตรโดย
พัฒ นาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเยาวชน รูปแบบกิจกรรมการเขียนภาพบนภาชนะใน
ท้องถิ่น ทาให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยประยุกต์ใช้โดยนา
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง (ดังตารางที่ 4.35)
ตารางที่ 4.35 การประเมินสรุปผลกิจกรรมหรือโครงการเพื่อนาผลการประเมินพัฒนาปรับปรุงโครงการ
ความสาเร็จของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

สรุปผลการประเมินโครงการ
เพื่อปรับปรุง (A)
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ในมิติทางศิลปะ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบตั ิการสร้าง
1. โครงการแลกเปลี่ยน
และวัฒนธรรมร่วมกันกับนานาประเทศ ผลงานภาพเขียนจิตรกรรมรามายณะ
เรียนรู้และเผยแพร่
และร่วมแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่าง
ศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์
วัฒนธรรม
การเขียนภาพจิตรกรรมไทย

-อินเดีย
2. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมเผยแพร่สร้างสรรค์
ลายรดน้าเพื่อการสร้างงาน
อาชีพ
3. โครงการส่งเสริมทักษะ
ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับ
ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
4. โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัยไทย ญี่ปุ่น

5. โครงการอบรมสืบทอด

วัตถุประสงค์ (P)

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อยอดจากทักษะ
วิชาศิลปะเป็นผลงานชิ้นใหม่และสร้าง
อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ชุมชนตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย

ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจในวิชาชีพด้าน
ช่างศิลปะไทย และพัฒนารูปแบบที่มี
คุณค่า สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม
ไทย

- เพื่อส่งเสริมให้บคุ คลทั่วไป
นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนได้ตระ
หนักถึงคุณค่าความงามของชุมชนริม
น้าตลาดเก่าหัวตะเข้ และสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และ
ประสบการณ์ด้านศิลปะระหว่าง
ประเทศ เป็นการเปิดโอกาสในการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยเผยแพร่สู่
มาตรฐานสากล

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางศิลปะ
และเอกลักษณ์ชุมชน แต่เนื่องด้วยมี
ผู้สนใจจานวนมากทาให้งบประมาณไม่
สอดคล้องตามจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ตั้งไว้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ แนวคิด
และประสบการณ์ด้านศิลปะระหว่าง
ประเทศ เป็นการประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ไทยเผยแพร่สู่มาตรฐานสากลตาม
ข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษา
- เพื่อฝึกอบรมให้เยาวชน มีทักษะด้าน ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
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หมาย
เหตุ

ศิลปวัฒนธรรม (งานช่าง
ศิลป์ไทย)

การเขียนภาพลายไทย
- เพื่ออนุรักษ์สืบทอดมรดกของชาติ
ไทยสืบไป
- เพื่อให้เยาวชนหวงแหนมรดก
ศิลปวัฒนธรรมทางช่างศิลป์ไทย

ช่วงวัยของเยาวชน เทคนิคการเขียนสี
และลวดลายบนภาชนะท้องถิ่นเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

จากตารางที่ 4.35 สรุปผลการประเมินโครงการและกิจกรรมเพื่อนาผลการประเมินไปพัฒ นา
และปรับปรุงในการดาเนินการของโครงการที่ต่อเนื่องและพัฒนาเป็นโครงการใหม่ ๆ ในครั้งถัดไป
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยดาเนินการตามแผนงานสร้างความร่วมมือ ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ และ
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมร่วมสมัยและศิลปประจาชาติ ที่วิทยาลัยมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือในระดับชุมชน องค์กร ทั้งในประเทศและระดับประเทศ บรรลุผลในทุกโครงการ
ตามเป้าหมายและเป็นไปตามพันธ์กิจของวิทยาลัยที่สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการวิชาการด้าน
ศิล ปกรรม อนุ รักษ์ สื บ สาน พั ฒ นาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรม เผยแพร่สู่ ส าธารณชนและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 3 ประเด็น 3.1.1
ระดับคุณภาพการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้และเป้าหมายทีก่ ำหนด วิทยาลัยดาเนิน
การตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
บุคลากร ครู อาจารย์ มีความรู้ทางด้านศิลปะตรงตามสาขาวิชาในกลุ่มศิลปกรรมสมัยใหม่และ
ศิล ปะประจ าชาติ มีผ ลงานสร้ างสรรค์ มี ทักษะประสบการณ์ ในการถ่ายทอดองค์ ความรู้ กับการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับบุคคลทั่วไป ชุมชนและองค์กร ต่าง ๆ เกิดผลงานทางศิลปะด้านสร้างสรรค์มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การรวบรวมองค์ความรู้จัดให้อยู่ในระบบ Network และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงข้อมูลและการเผยแพร่ให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล และเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น
3. พัฒนาการบริการ การจัดการทางด้านวิชาการทางด้านศิลปะให้เกิดเครือข่ายมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะในระบบออนไลน์ให้ง่ายต่อการเข้าถึง โดยการจัดการองค์ความรู้
ให้เป็นระบบ สะดวกต่อการการเข้าถึงองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี เช่น ศูนย์ข้อมูล การใช้สมาร์ตเทคโนโลยี
และเผยแพร่การนาองค์ความรู้ไปใช้
2. พัฒ นาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะภายในวิทยาลัย เช่น หอศิลป์อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ศูนย์การ
เรียนรู้ด้านศิลปะไทย และศูนย์ผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
สถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ท านวั ต กรรม งานสร้ างสรรค์ และงานวิ จั ย โดย
ผู้ บ ริห าร ครู และบุ คลากรทางการศึกษา ผู้ เรียนหรือร่ว มกับบุ คคล ชุม ชน องค์กรต่ างๆ ที่ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3.2.1 ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ วิชาชีพ การเผยแพร่และนาเสนอผลงาน
ด้านนวัตกรรม งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เป้าหมาย
ครูและผู้เรีย นจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และงานวิจัยนำไปใช้ป ระโยชน์และ
เผยแพร่ สู่สาธารณชน
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีการพัฒนาผลงาน
สร้างสรรค์และงานวิจัยผลงานวิชาการ
วิทยาลัยได้กาหนดโครงการและแผนงานเพื่อสนับสนุน ครู อาจารย์ ด้านการวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานภายนอก สาหรับนักเรียน นักศึกษา สนับสนุนให้
ผู้เรียนสร้างสรรค์ ผลงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงาน
สร้างสรรค์เพื่อเข้าร่วมประกวด เผยแพร่และจัดแสดงในเวทีต่าง ๆ
2. สถานศึกษามีผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของครูทั้งหมดและผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
วิทยาลัยมีการดาเนินการ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาขอรับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จานวน 4 ทุนและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจานวน 50 ชิ้น
ผลงานศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) จานวน 468 ชิ้น
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ทุกสาขาวิชาเอกจานวน 104 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 572 ชิ้น
(ดังตารางที่ 4.36)
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ตารางที่ 4.36 ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาจัดแสดงผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ระดั บ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) จัดแสดงผลงานเข้าร่วมประกวด นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ครู / อาจารย์
1. ครู อาจารย์สอนศิลปะ

จานวน(คน) จำนวนชิ้นงาน
52
50

นักเรียน
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ศ.ปวช.)
3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ศ.ปวส.)
รวม

เข้าร่วมแสดง
50

ร้อยละ
96.15

จานวน
413

จานวนชิ้นงาน
468

เข้าร่วมประกวด
55

ร้อยละ
113.32

72

104

32

144.44

5
622
137
115.83
3 ่วิทยาลัยช่างศิลปนาไปเผยแพร่ในนิทรรศการแลกเปลี่ยน
หมายเหตุ : ผลงานของครู อาจารย์ผู้สอนศิลปะ เป็นผลงานที
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และมหาวิ
7 ทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น
- ผลงานนั ก เรี ย นเป็ น ผลงานที่ เกิ ด จากการสร้ า งสรรค์ / ประดิ ษ ฐ์ ใ นรายวิ ช าที่ ศึ ก ษาและได้ ด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตัดสินเป็นรางวัล

จากตารางที่ 4.36 ครู อาจารย์สอนศิลปะจานวน 52 คนมีผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ใน
ประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 96.15
ผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนในระดับ ศ.ปวช. คิดเป็นร้อยละ 113.32 และระดับ ศ.ปวส.
คิดเป็ นร้อยละ 144.44 ครู นักเรียนมีผลงานสร้างสรรค์และงานวิจั ย ผลงานวิชาการคิดเป็นร้อยละ
115.83
3. สถานศึกษามีแนวทางนาเสนอผลงาน กิจกรรม/โครงการ ผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย
ผลงานวิชาการ ของครูและผู้เรียน สู่สาธารณชนและการนาไปใช้ประโยชน์
วิท ยาลั ย มี ก ารด าเนิ น การเผยแพร่โครงการส่ งเสริม การประกวดศิ ล ปกรรมของผู้ เรีย น ต่ อ
สาธารณชนในรู ป แบบนิ ท รรศการผลงานศิล ปกรรมในหอศิล ป์ และผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ของครู
อาจารย์นาออกเผยแพร่ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมให้กับ
ชุมขนและภายนอกวิทยาลัย จานวน 3 โครงการ (ดังตารางที่ 4.37 - 4.38)
ตารางที่ 4.37 โครงการนาเสนอ เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
โครงการ
รายละเอียดกิจกรรม
นาไปใช้ประโยชน์
1. โครงการส่งเสริมการประกวดผลงาน - ประกวดผลงานตามรายวิชาศิลปะ - เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย และสาขาวิชาเอก ครอบคลุมทั้งแบบ - เสริมสร้างประสบการณ์ที่ได้จาก
จิตรกรรมไทยประเพณีและศิลปกรรม สถานทีจ่ ริงให้กับผูเ้ รียน
ช่างศิลป
ร่วมสมัย

- สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน
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ตารางที่ 4.38 การนาผลงานนวัตกรรมงานวิจัยของครู งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
โครงการ
1. ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
ประติมากรรม ชุด พุทธสัจธรรม

2. เครื่องประดับและของใช้สอย
ลายรดน้าสร้างสรรค์

รายละเอียดกิจกรรม

นาไปใช้ประโยชน์

เผยแพร่คาสอนตามพุทธศาสนาให้
นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลทั่วไป
เข้าถึงสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไร
จีรังยั่งยืน
ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดทักษะอาชีพด้าน
ศิลปะให้กับนักเรียน นักศึกษา

- จัดแสดง ณ วิทยาลัยช่างศิลป เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ยกระดับ
สุนทรียภาพทางความงาม
- ต่อยอดอาชีพ และเผยแพร่
ศิลปกรรมด้านช่างศิลปไทยของชาติ

จากตารางที่ 4.37 – 4.38 วิทยาลัยนาผลงานศิลปกรรมของผู้เรียน และผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ของครู อาจารย์นาออกเผยแพร่ ภายในวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรม ที่มีคุณภาพให้กับชุมขน
และเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพกับชุมชน อีกทั้งเพื่อยกระดับสุนทรียภาพของผู้ชมผลงานด้าน
ศิลปกรรม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ผลงานวิชาการ
วิทยาลัยมีการประเมินผล งานนวัตกรรมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ ของผู้เรียน ครู
อาจารย์ จากโครงการที่ได้ดาเนินการออกเผยแพร่ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ (ดังตารางที่ 4.39 )
ตารางที่ 4.39 ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนและงานสร้างสรรค์ของครู อาจารย์
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานศิลปกรรมนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
2. ผลงานสร้างสรรค์ด้านประติมากรรม ชุด พุทธสัจธรรม
3. เครื่องประดับและของใช้สอยลายรดน้าสร้างสรรค์
4. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย - ญี่ปุ่น

62 คน

ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ
94.40

102 คน
49 คน
36 คน

78.20
89.44
90.40

จานวนที่ได้รับข้อมูล

จากตารางที่ 4.39 ผลการประเมิน งานนวัตกรรมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ ของผู้เรียน
ครู อาจารย์ ที่ได้ดาเนินการออกเผยแพร่มีระดับความพึงพอใจในรวมทุกโครงการคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
88.11
5. ครูและผู้เรียน ได้รับสนับสนุนหรือได้รับรางวัล ผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ผลงานวิชาการ จาก
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
วิทยาลัยกาหนดแนวทางในการสนับสนุนครู และผู้เรียนให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกับหน่วย
งานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนโดยในปี 2562 มีครูและผู้เรียนได้รับรางวัล ดังนี้ (ดังตารางที่ 4.40)
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ตารางที่ 4.40 ผลงานผู้เรียนที่ได้รับรางวัล และจากโครงการส่งเสริมการประกวดศิลปกรรม
ลาดับที่

ผลงานนักเรียน

รางวัล (ต่อชิ้น)

1
2
3.

ผลงานศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตร (ศ.ปวช.)
62
ผลงานศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ศ.ปวส.)
28
โครงการส่งเสริมการประกวดศิลปกรรมของนักเรียน นักศึกษา
4
รวม
94
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
เนื่องจาก ปีการศึกษา 2562 มีสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) มีผลงานนักเรียนที่คัดเลือก
จากคณะกรรมการภายในวิทยาลัยฯ สาหรับเข้าประกวดได้รับการตัดสินรางวัลจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้ง
2 ระดับ ผลงานสร้างสรรค์รวมจานวน 117 ชิ้น ได้รับรางวัลรวมตามสาขาวิชาในแต่ละระดับ ดังนี้
- ผลงานศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตร (ศ.ปวช.) จานวน 62 ชิ้น
- ผลงานศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ศ.ปวส.) จานวน 28 ชิ้น
รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผลงานสร้างสรรค์ของครูที่นาไปจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น
จานวนครู 50 คน ผลงานสร้างสรรค์จานวน 50 ชิ้น
- นางสาววรรณวิสา พัฒนศิลป์ รางวัล ดีเด่นประเภทการนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรณยาย
ด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ ในการประชุ ม วิ ช าการน าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 3 เรื่ อ ง “ดนตรี
ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ
- นางสาวเกษกานต์ ชู ป ระดิ ษ ฐ์ รางวั ล ชมเชย บทความการจั ด การความรู้นั ก ศึ ก ษา เรื่อ ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ผลสัมฤทธิ์
จากผลการจั ดการเรี ย นการสอนท าให้ ครูและนั กเรีย น นั กศึ กษาสามารถสร้างสรรค์ ผ ลงาน
ศิ ล ปกรรมและงานวิ จั ย ได้ เป็ น จ านวนมาก มี ก ารคุ ณ ภาพ เช่น จากการประกวด และน าเผยแพร่ สู่
สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
สรุปผลการประเมิ นตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 3 ประเด็นการ
พิจารณา 3.2.1 มี ผลตามประเด็น ประเมิ น 5 ข้อ ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีค่าคะแนน 5 มี
คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
วิทยาลัยช่างศิลปมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับซึ่งทาให้
บุคคลทั่วไปและหน่วยงานภายนอก มีความต้องการที่จะเข้ามาทาความร่วมมือและศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้กับทางวิทยาลัย
จุดทีจ่ ุดควรพัฒนา
ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและแหล่งทุนอื่น ๆ
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มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา มีการกาหนดแผน
โครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
4.1 ด้านที่ 1 ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน
สถานศึกษามีการกาหนดคุณ ลั กษณะเฉพาะของผู้ เรียน ตามปรัช ญา ปณิ ธ าน พั นธกิจ และ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ งสถานศึ ก ษา ที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด
4.1.1 ระดับคุณภาพของอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านศิลปกรรม
เป้าหมาย
ครูและผู้เรียนมีคุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านการ
อาชีวศึกษาและสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น และ
ทุกระดับหลักสูตร ตามหลักปรัชญาประจาวิทยาลัย “สาธุโข สิปปก นาม อปิ ยาทิสกีทิส” ขึ้นชื่อว่าศิลปะ
แม้เช่นใด เช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สาเร็จได้ ด้วยวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยช่างศิลป เป็นสถาบันจัดการศึกษา
ด้านศิลปกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ” โดยยึดหลักพันธกิจ
ที่สนับสนุนให้เกิดลักษณ์ของนักเรียน “มืออาชีพงานศิลป์”
อัตลักษณ์ของผู้เรียน วิทยาลัยมีโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียนด้าน
ศิลปกรรม จานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ เช่น
- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมปฏิบัติงานเขียนภาพนอกสถานที่เทคนิควาดเส้น
กิจกรรมสีน้ากับภาพทิวทัศน์และนิทรรศการระดับ ศ.ปวช.2
- โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล ศ.ปวช.3
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล ศ.ปวส.2
- โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และเขียนภาพโบราณสถานอารยธรรมทวารวดี-เขมร
- โครงการศูนย์ส่งเสริมและบริหารจัดการด้านศิลปะเพื่ออาชีพ ระดับ ศ.ปวช.2-3 และระดับ
ศ.ปวส.2
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน เครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน
(เทคนิคเผารมควัน)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน (กิจกรรม
ทัศนศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่)
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- โครงการประกวดผลงานศิลปกรรม
- โครงการ Dec Give Fest & Music ระดับ ศ.ปวช.3
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. สถานศึกษาดาเนินงานครบตามแผนงานที่กาหนด
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยช่างศิลป ได้ดาเนินการโครงการและจัดกิจกรรมตามแผนงาน
เพื่อสนับ สนุ น และส่ งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒ นาอัตลักษณ์ ด้านมืออาชีพงานศิลป์ และสืบสาน สร้างสรรค์
งานศิลป์ ดังนี้
ตารางที่ 4.41 โครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านมืออาชีพงานศิลป์ และสืบสาน สร้างสรรค์
งานศิลป์
ชื่อโครงการ
1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
- การเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่เทคนิควาดเส้น
- จิตรกรรมสีน้ากับภาพทิวทัศน์และนิทรรศการ
- โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล
ระดับ ศ.ปวช.3
2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล ระดับ ศ.ปวส.2
- ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์และเขียนภาพโบราณสถาน
อารยธรรมทวารวดี-เขมร
3.ระดั
ศูนบย์สศ.ปวส.2
่งเสริมทักษะและการบริหารจัดการ
ด้านศิลปะเพื่ออาชีพ ระดับ ศ.ปวช. 3
- ระดับ ศ.ปวช. 2
- ระดับ ศ.ปวส. 2
4. โครงการ DEC GIFT FEST & MUSIC ระดับชัน้ ศ.ปวช.3
5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 4
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน (เทคนิคเผารมควัน)
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
เครืเครื่องเคลื
่องเคลือบดิ
อบดินเผา
นเผา4 4สถาบั
สถาบันน(กิจกรรมทัศนศึกษาและ
ปฏิบัติงานนอกสถานที)่
8. โครงการส่งเสริมประกวดผลงานศิลปกรรม
9. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรม
เผยแพร่สร้างสรรค์ลายรดน้าเพือ่ การอาชีพ

วนั /เดือน/ปี/สถานที่

จำนวนผู้เข้ารว่ ม

ชื่อผู้รับผิดชอบ

29 ก.พ. 1 มี.ค. 2563
16-22 ก.พ. 2563
4/18 ม.ค. 2563 และ
1/15 ก.พ. 2563

100 คน
100 คน
98 คน

หมวดวิชาวาดเส้น
หมวดวิชาจิตรกรรม
หมวดวิชาจิตรกรรม

6-9 ม.ค. 2563
4-8 ธ.ค. 2562

11 คน
40 คน

หมวดวิชาจิตรกรรม
หมวดวิชาทฤษฎีศิลป์

13 ก.ย .- 10 ต.ค. 2562

111 คน

2 - 27 มี.ค. 2563
2 - 27 มี.ค. 2563

105 คน
22 คน

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
งานฝึกประสบการณ์ฯ
งานฝึกประสบการณ์ฯ

16 ธ.ค. 2562
17 ม.ค. 2563
31 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 2562

119 คน
18 คน
32 คน

10 – 11 ม.ค. 2563

6 คน

ก.ย. 62-มี.ค. 63

30 คน

ฝ่ายกิจการ

2 ส.ค. 2562

33 คน

อาจารย์พจมาลย์
จิตติวงศ์สมาน
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14 ก.พ.- 3 มี.ค. 2563
10. โครงการแลกเปลี่ยนครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา
ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และคณะศิลปะและการ
ออกแบบมหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น ตามบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปกรรมของนักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวญีป่ ุ่น
18-27 ต.ค. 2562
11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้านทัศนศิลป์ งานเขียนภาพจิตรกรรมไทย-อินเดีย ระหว่าง
ศิลปินไทยกับอินเดีย ณ สถาบันวิจัยอโยธยา
สาธารณรัฐอินเดีย

80 คน

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ครู อาจารย์
นักเรียน 34 คน

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

3. สถานศึกษามีการประเมินโครงการ / กิจกรรมที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการกากับ และติดตามผลการดาเนินการในทุกโครงการ อย่างมีคุณ ภาพ ด้วยการ
ดาเนินงาน แบบ PDCA (P)ขั้นตอนการวางแผนงานก่อนปฏิบัติงานจริงกาหนดลาดับความสาคัญ ตาม
จุดประสงค์ของโครงการ และครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการที่ชัดเจนที่ต้องการลงมือ ปฏิบัติ
ปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลง หรือพัฒ นาสิ่ งใหม่ๆ (D) ขั้นตอนการลงมือทาหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนของ
แผนงานที่ ได้ ก าหนดไว้ อ ย่ างเป็ น ระบบและให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด (C)ขั้ น ตอนการ
ตรวจสอบหลังจากนาแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง (Do) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้กาหนดไว้หรือไม่ และ
(A)กระบวนการปรั บ ปรุงแก้ไขส่ ว นที่ มีปั ญ หา โดยการนาเอาผลลั พ ธ์ที่ ได้ จากขั้น ตอนการตรวจสอบ
(Check) มาวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาประเมินเพื่อพัฒนาแผนและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด ซึ่งในทุกโครงการมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและ
การรายงานสรุปโครงการเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นเพื่อนาผลสรุปไปพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น (ดังตาราง
ที่ 4.42)
ตารางที่ 4.42 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านมือ
อาชีพงานศิลป์ และสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์
โครงการ
1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
- การเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่เทคนิควาดเส้น
- จิตรกรรมสีน้ากับภาพทิวทัศน์และนิทรรศการ
- โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล
ระดับ ศ.ปวช.3
2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล ระดับ ศ.ปวส.2
- ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์และเขียนภาพโบราณสถาน

คะแนน
ความพึงพอใจ

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.22
4.12
4.07

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.35
4.83

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
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อารยธรรมทวารวดี-เขมร ระดับ ศ.ปวส.2
3. ศูนย์ส่งเสริมทักษะและการบริหารจัดการ
ด้านศิลปะเพื่ออาชีพ ระดับ ศ.ปวช. 3
- ระดับ ศ.ปวช. 2
- ระดับ ศ.ปวส. 2
4. โครงการ DEC GIFT FEST & MUSIC ระดับชัน้ ศ.ปวช.3
5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 4
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน (เทคนิคเผารมควัน)
เครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน (กิจกรรมทัศนศึกษาและปฏิบัตงิ าน
นอกสถานที่)
8. โครงการส่งเสริมประกวดผลงานศิลปกรรม
9. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรม
เผยแพร่สร้างสรรค์ลายรดน้าเพือ่ การอาชีพ
10. โครงการแลกเปลี่ยนครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และคณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น ตามบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการด้านศิลปกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปนุ่
11. โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชน
“ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนแห่งศิลปะ”

ระดับความพึงพอใจโดยรวม

4.09

พึงพอใจมาก

4.19
4.14
4.75

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

4.36

พึงพอใจมาก

4.35
4.47

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.52

พึงพอใจมากที่สุด

4.62

พึงพอใจมากที่สุด

4.36

พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4.42 แสดงให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์
ผู้เรียนด้านมืออาชีพงานศิลป์ และสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ จานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ 14 กิจกรรม
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 4.36 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
4. สถานศึกษานาข้อเสนอแนะการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
วิท ยาลั ย ได้ น าข้ อ เสนอแนะ ผลจากการประเมิ น โครงการ มาปรับ ปรุงและพั ฒ นาแผนงาน
กิจกรรม เช่น โครงการหรือกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องได้นาข้อสรุปจากการประชุมของคณะกรรมการ
โครงการมาปรับ ปรุงเพื่อการดาเนิ น การในปีถัดไป และดาเนิ นการเพิ่ มเติมโครงการใหม่เพื่ อส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการปฏิบัติงานเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล ระดับ ศ.
ปวช.3 จากปีที่ผ่านมามีการพัฒ นาและปรับแผนงานกิจกรรม โดยปรับเปลี่ยนการเดินทางโดยใช้พื้นที่
ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เพื่อลดการใช้เวลาเรี ยนตามเวลาปกติโดยเดินทางวันหยุดและการสลับรายห้อง
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ออกปฏิ บั ติงานจากการดาเนิ น งานในปี 2562 คุณ ภาพของผลงานสร้างสรรค์เขียนภาพนอกสถานที่
นักเรียนยังอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียน ในการดาเนินการปี 2563 ควรจัด
เวลาให้ไม่ตรงกับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนบางคนสอบเข้ามหาวิทาลัย ไม่สามารถไปได้ให้ปฏิบัติงาน
ทดแทนเพิ่มเติม และการหาสถานที่ที่มีร่มเงาให้นักเรียนสามารถเขียนภาพได้นานและหากระบวน การ
พัฒนากระบวนการร่างภาพใช้เวลาให้น้อยลง เป็นต้น (ดังตารางที่ 4.43)
ตารางที่ 4.43 การประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาอัตลักษณ์ด้านมืออาชีพ
งานศิลป์ และสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์
ความสาเร็จของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

สรุปผลการประเมินโครงการ
หมาย
เหตุ
เพื่อปรับปรุง (A)
-เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและมี
จากปีที่ผ่านมาการออกกิจกรรมในเวลา
1. โครงการฝึกประสบ
ประสบการณ์ตรงโดยปฏิบัติงานวาด
เรียนตามปกติส่งผลกระทบกับการเรียน
การณ์วิชาชีพศิลปกรรม
เส้นโครงสร้าง อาคารสถาปัตยกรรม
การสอนในรายวิชาศิลปะปฏิบัติและ
- การเขียนภาพทิวทัศน์
รายวิชาสามัญและอื่น ๆ ได้ดาเนินการ
นอกสถานที่เทคนิควาดเส้น และธรรมชาติ
- ให้รู้จักการทางานเป็นทีม การ
ปรับวันออกปฏิบัติงานของนักเรียน โดย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้อยูร่ ่วมกันอย่างมี
จัดกิจกรรมการเขียนภาพนอกสถานที่
ความสุข
ในช่วงวันหยุด เพื่อลดผลกระทบตามมติ
ที่ประชุม ทาให้นักเรียนมีสมาธิและตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ สามารถ
นาไปปรับใช้ในทุกโครงการทีม่ ีการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน จากการสรุปมติที่ประชุมในการจัด
- จิตรกรรมสีน้ากับภาพ
ภาพจิตรกรรมทิวทัศน์เทคนิคสีน้า
กิจกรรมโดยแยกออกจากวิชาวาดเส้นใน
ทิวทัศน์และนิทรรศการ
- ส่งเสริมการทางานเป็นทีมอยูร่ ่วมกัน การปฏิบัตินอกสถานที่และการแก้ปัญหา
อย่างมีความสุข
เวลาปฏิบตั ิงานจากการเรียนปกติ ได้
- พัฒนาและบูรณาการความรู้จากทุก ดาเนินการจัดในวันหยุดเพื่อลดผลกระทบ
สาขาวิชาในการบริหารจัดการด้าน
การเรียนตามปกติในหลายวิชา ผลการ
ศิลปวัฒนธรรม
ดาเนินการการหาสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสานึกเห็นคุณค่าสุนทรียภาพ ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และปลูกจิตสานึก
ความงามกับสิ่งแวดล้อม
การรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ปฏิบัติงาน นักเรียนสร้างผลงานมี
คุณภาพผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 80 และ
การจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยจัดนิทรรศการเป็น
อีกกระบวนการหนึ่งที่สะท้อนระบบการ
ทางานเป็นทีมและการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ (P)
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กระบวนการนีไ้ ปใช้กับโครงการหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ
- จากปีที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนการ
เดินทางโดยใช้พื้นที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ
เพื่อลดการใช้เวลาเรียนตามเวลาปกติโดย
เดินทางวันหยุดและการสลับรายห้องออก
ปฏิบัติงานจากการดาเนินงานในปี 2562
คุณภาพของผลงานสร้างสรรค์เขียนภาพ
นอกสถานที่นักเรียนยังอยู่ในระดับดีถึงดี
เยี่ยม อีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของ
นักเรียน ในการดาเนินการปี2563 ต้อง
จัดเวลาให้ไม่ตรงกับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ซึ่ง
นักเรียนบางคนสอบเข้ามหาวิทาลัย ไม่
สามารถไปได้ให้ปฏิบตั ิงานทดแทน
เพิ่มเติม และการหาสถานที่ที่มีร่มเงาให้
นักเรียนสามารถเขียนภาพได้นานและหา
กระบวน การพัฒนากระบวนการร่างภาพ
ใช้เวลาให้น้อยลง

- ปฏิบัติงานเขียนภาพ
ทิวทัศน์ทางทะเล ระดับ
ศ.ปวช.3

- เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเขียน
ภาพจิตรกรรมทิวทัศน์
- เพื่อรู้จักการทางานเป็นทีม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น
- พัฒนาตนเองโดยการบูรณาการ
ความรู้และทักษะจากหลายวิชา

2. โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
วิชาชีพศิลปกรรม
- ปฏิบัติงานเขียนภาพ
ทิวทัศน์ทางทะเล ระดับ
ศ.ปวส.2

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้
เรียนรูส้ ถานที่จริงและมีประสบการณ์
การเรียนรู้ทางศิลปะปฏิบตั ิ มี
สมรรถนะและความสามารถเฉพาะ
สาขาเกิดประสบการณ์ทักษะชีวิต การ
ทางานเป็นหมู่คณะและการปรับตัวอยู่
ร่วมกัน

นาปัญหาจากปีที่ผา่ นมาเรื่องของการ
เดินทางไกลโดยได้กาหนดพื้นทีท่ ี่ไม่
ไกลจากกรุงเทพฯ จากการดาเนินงาน
นักศึกษามีทักษะในการเขียนภาพ มี
ผลงานอยู่ในระดับคุณภาพ 33 ชิ้น ซึ่ง
ในปีต่อไปต้องมีการพัฒนาในด้าน
เนื้อหาให้สอดคล้องกับพื้นที่การเขียน
ภาพทิวทัศน์โดยการออกสารวจพื้นที่
เพื่อกาหนดเนื้อหาและสอดคล้องกับ
งบประมาณ

- ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมประสบการณ์ตรงเรียนรู้แหล่ง
ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และเขียนภาพโบราณ
ทุกสาขาวิชาเอก การปฏิบตั ิงานด้าน
สถาน ระดับ ศ.ปวส.2

จากผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาได้
ปรับพื้นที่แหล่งเรียนรู้ใหม่โดยมีเป้าหมาย
ของพื้นที่ใกล้เขตกรุงเทพ เพื่อลดเวลาใน
การเดินทางและค่าใช้จ่าย จากการ
สรุปผลการดาเนินการในปีปัจจุบนั ควร
เพิ่มความรูด้ ้านประวัติศสาสตร์ของพื้นที่
ที่สาคัญก่อนการศึกษา ณ สถานทีจ่ ริง
และเพิ่มความรูด้ ้านทักษะการเขียน
ทัศนียภาพให้มากยิ่งขึ้น

ศิลปกรรม เฉพาะสาขาวิชาเอก การ
ทางานเป็นหมู่คณะและการปรับตัวอยู่
ร่วมกัน
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- จากผลการสรุปโครงการรอบปีที่ 2561
ที่ผ่านมาสถานประกอบการมีการรับ
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานได้น้อย
เนื่องจากระยะเวลาในการฝึกระยะสั้น
แผนงานในการปรับปรุงได้กาหนด
เครือข่ายเจ้าของสถานประกอบด้าน
ศิลปะ ให้มมี ากขึ้นโดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีทาให้ผลการดาเนินการในรอบ
ปี 2562 ของโครงการวิทยาลัยสามารถ
เพิ่มจานวนศูนย์ฝึกใน
วิทยาลัยโดยได้รับความร่วมมือ จากศิษย์
เก่า และสถานประกอบการที่ประกอบ
ธุรกิจด้านศิลปกรรมเปิดศูนย์ฝึกเพิ่มทาให้
นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกเข้าฝึก
ปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยีจากสถานประกอบการที่นามา
ให้นักศึกษาได้ฝึก
- เพื่อกาหนดรูปแบบให้นักเรียนได้รับ - จากการสรุปกิจกรรมปีที่ผ่านมาของ
4. โครงการ DECGIFT
ความรู้และประสบการณ์จากการ
หมวดวิชาออกแบบตกแต่ง นักเรียนได้จัด
FEST & MUSIC
ทางานเป็นทีม
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ฝ่ายวิชาการ
ระดับชัน้ ศ.ปวช.3
- เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม ที่เกิดจากการ สนับสนุนให้เป็นโครงการเพื่อมุ่งเน้นให้
เรียนรู้ของนักเรียน
นักเรียนได้มีทักษะในการจัดการ และการ
- เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและ พัฒนาการเรียนการสอนออกสู่นอกห้อง
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
เรียน ที่ประชุมมีมติกาหนดแนวคิด รักษา
ออกแบบตกแต่ง
ธรรมชาติ ลดโลกร้อน ในการจัดกิจกรรม
ปี 2562
- จากการดาเนินการของโครงการ การใช้
กระบวนการทางานเป็นทีมที่ส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
ประจากลุ่มได้ดี ซึ่งในปีต่อไปจาก ต้องมี
การปรับสถาน ที่ในการจัดกิจกรรมที่เปิด
โล่ง และเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ การ
ขยายเวลาของกิจกรรม ภายใต้แนวคิด
เดิม จาหน่ายสินค้า และราคาย่อมเยาให้
มากขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจในชุมชนหลวงพรต
ได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมนีม้ ากยิ่งขึน้
5. โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะ - เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ครู - จากการดาเนินการของปีที่ผ่านมาการ

3. ศูนย์ส่งเสริมทักษะและ
การบริหารจัดการด้าน
ศิลปะเพื่ออาชีพ
- ระดับศ.ปวช. 2,3 และ
ระดับ ศ.ปวส. 2

- ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
การทางานในระบบสถานประกอบการ
กฎระเบียบและข้อกฎหมายแรงงาน
เบื้องต้น
- ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาได้มีทักษะ
ประสบการณ์ตรง
การบริหารจัดการด้านศิลปะ เกิด
ทักษะและเพิ่มศักยภาพการประยุกต์
ความสามารถตนเองที่สอดคล้องใน
ศตวรรษที่ 21
- ส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดตี ่อการทางาน
ความภูมิใจในวิชาชีพ สร้างแรงจูงใจใน
การนาความรู้ไปประกอบวิชาชีพหรือ
ศึกษาต่อ
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วิ ช าการ ครั้ ง ที่ 4 สถาบั น และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ
บัณฑิตพัฒนศิลป์
- เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม
กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และ พัฒนาทักษะในการ

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแลก เปลีย่ น
เรียนรู้ดา้ นเครื่องเคลือบ
ดินเผา 4 สถาบัน (เทคนิค
เผารมควัน)

- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ดา้ น
เครื่องเคลือบดินเผาจากครู อาจารย์
ศิลปิน วิทยากรภายนอกสถาบันฯ
- นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
ศิลปิน วิทยากร และเปลี่ยนทัศนคติ
การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบ
ดินเผา

7. โครงการอบรมเชิง

- ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้นักเรียน

แข่งขันตรงกับช่วงเวลาในการสอบ VNetนักเรียนชั้นปีที่3 ไม่สามารถเข้าแข่ง
ได้ในทุกรายการ และประสบปัญหากับ
การเดินทางไกลในการจัดของเจ้าภาพแต่
ละปี ในปีต่อไป เตรียมความพร้อม ของ
นักเรียน ปี 1-2 เข้าร่วมกิจกรรมโดยยังคง
ใช้รูปแบบการเตรียมความพร้อมคัดเลือก
นักเรียนตามรายการแข่งขันจุดประสงค์
การ แข่งขันทางวิทยาลัยฯ ไม่เน้นเรื่อง
ของผลรางวัล แต่จะเน้นเรื่อง
ประสบการณ์ ในการเข้าแข่งขัน การ
ทางานเป็นทีม และการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันกับเพื่อนต่างวิทยาลัยในสถาบัน
- ผลสรุปรายงานการประชุมจากการ
ดาเนินการส่งนักเรียนในระดับชั้น ศ.ปวช.
ปีที่ 1-2 เพื่อสร้างโอกาสและประสบ
การณ์ในแต่ละรายการแข่งขัน เพิ่ม
รายการวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
จัดครูผู้รับ ผิดชอบในการกากับดูแลและ
สร้างทักษะที่จาเป็นอื่น ๆ ให้นักเรียนมี
ความมั่นใจมากขึ้น
จากปีที่ผ่านมาการหมุนเวียนการเป็น
เจ้าภาพของ วชศ.แต่ละแห่งได้รับความรู้
จากศิลปินมีความหลายหลายตามภูมิภาค
ซึ่งในปี 2562 ได้ผลงานที่มคี ุณภาพจาก
พื้นถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี และจัด
แสดงผลงานเผยแพร่ผลงานที่มลี ักษณะ
เด่นแตกต่างออกไป ซึ่งรูปแบบการ
หมุนเวียนด้วยการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น
ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในหลายด้าน
อย่างกว้างขวางและสร้างประสบการณ์
การทางานเป็นทีม เป็นรูปแบบในการบูร
ณาการในรายวิชาอื่น ๆ สามารถนามา
เป็นองค์ความรู้ในแต่ละกิจกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาที่
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
- สรุปผลการดาเนินการจากโครงการปีที่
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ปฏิบัติการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบ
ดินเผา 4 สถาบัน (กิจกรรม
ทัศนศึกษาและปฏิบตั ิงาน
นอกสถานที่)

นักศึกษาเพิ่มเติม มีความรู้ในการ
สร้างสรรค์งานด้านเครื่องเคลือบดินเผา
ระบบอุตสาหกรรมกับสถาน
ประกอบการโดยตรง

8. โครงการส่งเสริม
ประกวดผลงานศิลปกรรม

-ส่งเสริมทักษะในการวาดภาพ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจาก
ประสบการณ์จริง
- ส่งเสริมประสบการณ์การแข่งขันจา
การประกวดจากเพื่อต่างสถาบัน
- เป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างชื่อเสียง
ให้กับนักเรียน และวิทยาลัยฯ

ผ่านมาได้เสนอเรื่องการพัฒนากิจกรรม
เพิ่มเนื้อหาความรู้ด้านประวัติ ศาสตร์
ควบคู่กับการปฏิบตั ิงานและกาหนดพื้นที่
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
- จากการดาเนินงานได้เสริมความรู้แหล่ง
ประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาโดย
นาชมผ่านพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมเขียน
กระเบื้องรวบรวมนามาพัฒนาต่อใน
เทคนิครากุซึ่งในปีต่อไปพัฒนากิจกรรม
โดยกาหนดพื้นที่ๆไม่ไกลต่อการเดินทาง
หาสถานประกอบการร่วมเป็นเครือข่าย
องค์ความรู้และรวบรวมเพื่อจัดเผยแพร่
ช่องทางสื่อออนไลน์
- สรุปผลการดาเนินการเพื่อปรับปรุงใน
ด้านงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครอง
และสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นกั เรียน
เข้าแข่งขันให้มากขึ้น

5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติด้านสร้างสรรค์งานศิลป์อย่างน้อย
5 รางวัล
จากการดาเนินโครงการส่งเสริมการประกวด ที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมโครงการและการประกวดผลงาน ในรอบปีการศึกษา 2562 ดังนี้
5.1) เข้าร่วมประกวดวาดภาพ งานเพลิ นศิล ป์ถิ่นนาวี 2 อาเภอสั ตหี บ จังหวัดชลบุรี วันที่ 7
กันยายน 2562 ได้รับรางวัลจานวน 1 รางวัล
5.2) รางวั ล พิ เศษ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและอาชี ว ศึ ก ษา ในการประกวดรางวั ล
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Horse
อะวอร์ด Nan Mee fine arts award ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2562 “สมบู รณ์ พู น สุ ข ” ณ บริษั ท นานมี
จากัด ถนน สาธร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้รับรางวัลจานวน 2 รางวัล
5.3) นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดระบายสีมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 ณ สานักงาน
ใหญ่ บ ริษัท การปิ โตรเลี่ ย มแห่ งประเทศไทย จากัด (มหาชน) ถนนวิภ าวดี รังสิ ต กรุงเทพฯ วันที่ 19
พฤศจิกายน 2562 ได้รับรางวัล จานวน 1 รางวัล
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5.4) นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
15 ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 ชื่อผลงาน “จนมุม” ระดับอายุ 17-20 ปี จานวน 1 รางวัล
5.5) นั กเรี ย นเข้ าร่ ว มประกวด ในการแข่ งขัน ทั กษะงานศิล ปหั ตถกรรม นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา
ภายใต้โครงการ เปิดบ้านช่างทองหลวงสร้างสะพานเชื่อมโยงการศึกษาสายอาชีพภายใต้ความร่วมมือ
อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัย มีผลการดาเนิ น งานโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุน เพื่อพัฒ นาอัตลักษณ์ผู้เรียน ผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาลัยดาเนินการมีการติดตามประประเมินผลโครงการ นาผลสรุปของ
การดาเนินการมาพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้า
ร่วมประกวดงานสร้างสรรค์มากกว่า 5 รางวัล
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 3 ประเด็น 4.1.1
ระดับคุณภาพของอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านมืออาชีพงานศิลป์และสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์และเป้าหมายที่
กำหนด มีการปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีความรู้ในกลุ่มทักษะชีวิต ในกลุ่มวิชาพื้นฐานและทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ทั้งศิลปะสมัยใหม่และกลุ่มวิชาศิลปะไทย ตรงตามรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรม
2. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนมีคุณภาพ หลากหลายสาขา สามารถประยุกต์ใช้ให้กับ
ชีวิตประจาวันได้
จุดทีค่ วรพัฒนา
- ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
- การนาผลงานศิลปกรรมไปสร้างรายได้สาหรับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
-
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4.2 ด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษากาหนดเอกลั กษณ์ ของสถานศึกษา ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส ะท้อนให้ เห็ นเป็ น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษาเป็นผู้นาด้านงานศิลป์
4.2.1 ระดับคุณภาพของเอกลักษณ์สถานศึกษา
เป้าหมาย
สถานศึกษากาหนดเอกลั กษณ์ ของสถานศึกษา ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส ะท้อนให้ เห็ นเป็ น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา
การดำเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ /กิจกรรม สนับสนุนเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ตามบริบทของ
ท้องถิ่น
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ทั้งความร่วมมือในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยช่างศิลป โดยวางแผนงานตามหลักปรัชญา “สาธุโข สิปฺปัก นามะ อปิ
ยาทิสกีทิส” ขั้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใด เช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สาเร็จได้ ด้วยวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยช่าง
ศิลปะเป็นสถาบันจัดการศึกษาด้านศิลปกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ” โดยยึดหลักพันธกิจดังนี้
1) จัดการศึกษาด้านศิลปกรรม ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุ ณภาพเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ
2) สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมอย่างมีคุณค่า
แก่สังคม
3) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการวิชาการด้านศิลปกรรม
4) อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ด้านศิลปกรรม
บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เน้นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นผู้นาด้านงานศิลป์
วิทยาลัยมีแผนงานและโครงการเพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์ของวิทยาลัย จานวน 6 โครงการ ดังนี้
(ดังตารางที่ 4.44)
ตารางที่ 4.44 แผนงานโครงการที่สนับสนุนเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
ชื่อโครงการ
1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ณ พื้นที่ติดตัง้ ผลงานปะติมากรรมกลางแจ้ง
วิทยาลัยช่างศิลป ประจาปีงบประมาณ 2562
2. โครงการอบรมเผยแพร่สร้างสรรค์ลายรดน้า
เพื่อการสร้างงานอาชีพ

วนั /เดือน/ปี/สถานที่
วิทยาลัยช่างศิลป
2 ส.ค. 2562
ณ อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยช่างศิลป

จานวน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เข้าร่วม
นักเรียน นายประดิษฐ์
นักศึกษา ตั้งประสาทวงศ์
วิทยาลัยฯ
33 คน นางพจมาลย์
จิตติวงศ์สมาน
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8-9 ก.พ. 2563
ณ บ้านสามครู
ตลาดริมน้าหัวตะเข้
14 ก.พ. 2563
ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
18-27 ต.ค. 2562
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานเขียนภาพจิตรกรรม ณ สถาบันวิจัยอโยธยา
สาธารณรัฐอินเดีย
ไทย-อินเดีย ระหว่างศิลปินไทยกับอินเดีย

3. โครงการบริการวิชาการส่งเสริมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้กับชุมชุน “ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชน
แห่งศิลปะ”
4. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น

6. โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
(งานช่างศิลป์ไทย) ร่วมกับมูลนิธิอุทยาน ร2

ก.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี
อาเภออัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

30 คน

นางสาวฐิตา
ครุฑชื่น

80 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นภพงศ์ กู้แร่

34 คน

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

109 คน นางพจมาลย์
จิตติวงศ์สมาน

2. สถานศึกษามีการดาเนินการครบตามแผนงานโครงการ / กิจกรรม ที่กาหนด
วิทยาลัยได้ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ และกิจกรรมสนับสนุนเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย จานวน 6 โครงการไปไปตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งในแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
เชิงคุณภาพและปริมาณ ตัวชี้วัดความสาเร็จ การวัดและประเมินผลโครงการ ในทุกโครงการพร้อมทั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน
3. สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม โครงการ /กิจกรรม
วิทยาลัยบริหารงานโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด ด้วยวงจร
การควบคุมคุณ ภาพ (PDCA) ในทุกโครงการ มีผู้รับผิ ดชอบในการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบและการ
ประเมินผล ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ และสรุปผลการประเมิน
เป็นข้อมูลในการนามาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงในแต่ละโครงการที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา “เป็นผู้นาด้านงานศิลป์” (ดังตารางที่ 4.45)
ตารางที่ 4.45 การกากับติดตามแผนงาน กิจกรรม แผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์
ของวิทยาลัย
ชื่อโครงการ
1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ณ พื้นที่ติดตั้งผลงาน
ประติมากรรมกลางแจ้ง
2.วิทโครงการอนุ
สืบสานประเพณี
ยาลัยช่างศิรลักปษ์ประจ
าปีงบประมาณ
วั2562
ฒนธรรมไทย กิจกรรมเผยแพร่สร้างสรรค์
ลายรดน้าเพื่อการสร้างงานอาชีพ

วนั /เดือน/ปี/สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วม

ร้อยละ

วิทยาลัยช่างศิลป

นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยฯ

102

100

2 ส.ค. 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยช่างศิลป

50 คน

33 คน

66
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8-9 ก.พ. 2563
คนในชุมชน
3. โครงการบริการวิชาการส่งเสริมด้านศิลปะ
ณ บ้านสามครู
30 คน
และวัฒนธรรมให้กับชุมชุน
ตลาดริมน้าหัวตะเข้
“ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนแห่งศิลปะ”
4. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 14 ก.พ. 2563 ณ หอ ผลงานศิลปินไทย
ศิลป์วังหน้า สถาบัน
และญี่ปุ่น 80 คน
ไทย-ญี่ปุ่น
บัณฑิตพัฒนศิลป์
18-27 ต.ค. 2562
ณ สถาบันวิจัยอโยธยา
สาธารณรัฐอินเดีย

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์งานเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย-อินเดีย ระหว่างศิลปินไทย
กับอินเดีย
ก.ค. ถึง ธ.ค.ของทุกปี
6. โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
(งานช่างศิลป์ไทย) ร่วมกับมูลนิธิอุทยานฯ ร.2 อาเภออัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

30 คน

100

80 คน

100

34 คน

34 คน

100

เยาวชนใน
อ.อัมพวา
109 คน

109 คน

100

จากตารางที่ 4.45 วิทยาลั ยการกากับติดตามแผนงาน กิจกรรม แผนงานโครงการเพื่อสนับสนุน
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของทุกโครงการที่ดาเนินการ
4. สถานศึกษามีการประเมินโครงการ กิจกรรม โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
3.51 ขึ้นไป
การประเมิน โครงการและกิจกรรมที่ดาเนิน มีระดับคะแนนความพึงพอใจ ในภาพรวมตั้งแต่
3.51 – 5.00 ขึ้นไป มีความพึงพอใจมากโดยชื่นชมในความสามารถของผู้เรียนและผู้สอน ความเหมาะสม
ของวัสดุอุปกรณ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมโครงการ
ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่วิทยาลัยดาเนินการในปีการศึกษา 2562 ทุกโครงการมีระดับ
ความพึ งพอใจในภาพรวมมากกว่ า 3.51 โดยโครงการที่ ผู้ เรี ย นและผู้ ส อนได้ แ สดงเอกลั ก ษณ์ แ ละ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจนที่สุด คือ โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม (งานช่างศิลป์ไทย)
ดังตารางที่ 4.46
ตารางที่ 4.46 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ณ พื้นที่
ติดตั้งผลงานปะติมากรรมกลางแจ้ง วิทยาลัยช่างศิลป ประจาปี
งบประมาณ 2562
2. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรม
เผยแพร่สร้างสรรค์ลายรดน้าเพือ่ การสร้างงานอาชีพ

คะแนนความพึง
พอใจ

ระดับความพึง
พอใจ

3.91

พึงพอใจมาก

4.47

พึงพอใจมาก
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3. โครงการบริการวิชาการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับ
ชุมชุน “ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนแห่งศิลปะ”
4. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น
6. โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม (งานช่างศิลป์ไทย) ร่วมกับ
มูลนิธิอุทยานฯ ร.2

4.62

พึงพอใจมากที่สุด

4.52
4.27

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

ความพึงพอใจโดยรวม

3.63

พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4.46 แสดงให้ เห็ นถึงระดับ ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการเพื่อสนั บสนุ น
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกโครงการ คิดเป็น 3.63 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
5. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง
วิทยาลัยมีการนาผลการประเมินมาจากทุกโครงการ กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติ จุดอ่อน
และจุ ด แข็ ง วิท ยาลั ย ได้ น าข้ อ เสนอแนะในทุ ก โครงการน าไปพั ฒ นา ปรับ ปรุ งให้ เหมาะสม ในการ
ดาเนินการใหม่ในปีต่อไป (ดังตารางที่ 4.47)
ตารางที่ 4.47 ตารางแสดงผลการสรุปประเมินผลโครงการที่วิทยาลัยดาเนินการด้วยวงจรการ
ควบคุมคุณภาพ (PDCA) เพื่อการพัฒนาในรอบปีถัดไป
ความสาเร็จของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

สรุปผลการประเมินโครงการ
เพื่อปรับปรุง (A)
- เพื่อพัฒนาการแสดงทาง
- นักเรียน นักศึกษาและผู้ชมทั่วไป ได้
1. โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิมในรูปแบบใหม่ให้ สัมผัสรูปแบบใหม่ ของผลงานศิลปกรรม
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ณ พื้นที่ติดตั้ง ทันสมัย โดยใช้เทคนิคการแสดงทีเ่ ป็น ที่แสดงออกถึงเนื้อหาของพุทธสัจธรรม
มาตรฐานสากล
สะเทือนอารมณ์มากที่สุด
ผลงานปะติมากรรม
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทาง - ต้องมีการพัฒนาพื้นที่การจัดวางผลงาน
กลางแจ้ง
ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่
ให้เหมาะสม พร้อมเพิ่มข้อมูล เนื้อหา
แลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งใน
แนวคิด แรงบันดาลใจ และป้าย
และต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ชม
2. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน - เพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อยอดจากทักษะ ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจในวิชาชีพด้าน
วิชาศิลปะเป็นผลงานชิ้นใหม่และสร้าง ช่างศิลป์ไทย ควรพัฒนารูปแบบชิ้นงานที่
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
มีความสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม
กิจกรรมเผยแพร่สร้าง
ชุมชนตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย
ไทยหรือชุมชน ควรพัฒนาด้านเอกสาร
สรรค์ลายรดน้าเพื่อการ
ผ่านสื่อทางอิเลคทรอนิกส์
สร้างงานอาชีพ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางศิลปะ
3. โครงการบริการวิชาการ - เพื่อส่งเสริมให้บคุ คลทั่วไป
นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนได้
และเอกลักษณ์ชุมชน แต่เนื่องด้วยมี
ส่งเสริมด้านศิลปะและ
วัตถุประสงค์ (P)
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หมาย
เหตุ

วัฒนธรรมให้กับชุมชุน
“ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชน
แห่งศิลปะ”
4. โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัยไทยญี่ปุ่น

5. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
ทัศนศิลป์ การเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย-อินเดีย
6. โครงการอบรมสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม(งานช่าง
ศิลป์ไทย)

ตระหนักถึงคุณค่าความงามของชุมชน
ริมน้าตลาดเก่าหัวตะเข้ และสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับ
สถานศึกษา

ผู้สนใจจานวนมากทาให้งบประมาณไม่
สอดคล้องตามจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ตั้งไว้ ควรมีการปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมกับจานวนผู้เข้าร่วมและ
ระยะเวลา
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ แนวคิด และ
ประสบการณ์ ด้านศิลปะระหว่าง
ประสบการณ์ด้านศิลปะระหว่างประเทศ
ประเทศ เป็นการเปิดโอกาสในการ
เป็นการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่ พัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ศิลปวัฒนธรรมไทยเผยแพร่สู่
และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทยเผยแพร่สู่
มาตรฐานสากล
มาตรฐาน สากลตามข้อตกลงระหว่างทั้ง
สองสถาบันการศึกษา
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ในมิติทางศิลปะ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบตั ิการสร้าง
และวัฒนธรรมร่วมกันกับนานาประเทศ ผลงานภาพเขียนจิตรกรรม
รามายณะและร่วมแลกเปลีย่ นความรู้
ทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
- เพื่อฝึกอบรมให้เยาวชน มีทักษะด้าน
การเขียนภาพลายไทย
- เพื่ออนุรักษ์สืบทอดมรดกของชาติไทย
สืบไป
- เพื่อให้เยาวชนหวงแหนมรดก
ศิลปวัฒนธรรมทางช่างศิลป์ไทย

ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วง
วัยของเยาวชน เทคนิคการเขียนสี และ
ลวดลายบนภาชนะท้องถิ่นเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

จากตารางที่ 4.47 วิทยาลัยดาเนินการสรุปผลในทุกโครงการด้วยระบบวงจรการควบคุมคุณภาพ
(PDCA) เพื่อนาผลการสรุป ไปพัฒ นาในทุกโครงการในรอบปีถัดไป เพื่อสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ วิทยาลั ย
ช่างศิลป เป็นสถาบัน จัดการศึกษาด้านศิลปกรรม เป็ นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยมีผลการดาเนินงานโครงการ จานวน 6 โครงการตามแผนงานเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา มีการบริหารงานโครงการ ในรูปคณะกรรมการ ด้วยวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) ในทุก
โครงการที่ดาเนินการในแต่ละกิจกรรม ล้วนมีจุดเด่นที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลป เป็นสถาบัน
จัดการศึกษาด้านศิลปกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และ
ความโดดเด่นของสถานศึกษาที่เป็นผู้นาด้านงานศิลป์ เช่น จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ด้านทัศนศิลป์การเขียนภาพจิตรกรรมไทย-อินเดีย โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
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วัฒ นธรรมไทย กิจกรรมเผยแพร่ส ร้ างสรรค์ล ายรดน้าเพื่ อการสร้างงานอาชีพ โครงการนิท รรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม (งานช่างศิลป์ไทย) เป็นต้น
สร ุป ผลการประเมิน ตนเองของสถานศึ กษาพบว่ามี ผ ลส ัม ฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 3 ประเด็น
4.2.1 ระดับคุณภาพของเอกลักษณ์สถานศึกษา และเป้าหมายที่กำหนด วิทยาลัยปฏิบัติตามประเด็น
การประเมิน 5 ข้อ โดยมีค่าคะแนน 5 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
จุดเด่น
1. วิทยาลัยช่างศิลป เป็นสถาบันจัดการศึกษาด้านศิลปกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชา ทั้งในด้านศิลปะร่วม
สมัย และศิลปะประจาชาติด้านช่างศิลป์ไทย และเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ
3. ผู้เรียนและผู้สอนมีผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัยทางศิลปะ องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมอย่าง
มีคุณค่าและมีคุณภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การพัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
2. ส่งเสริมการบริหาร การจัดการ ทางด้านวิชาการ ทางด้านศิลปะให้เกิดเครือข่ายมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
3. การจัดการองค์ความรู้ (KM) ในวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บเป็นคลังความรู้ นาไปสู่พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการนาองค์ความรู้ผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและการ
ความรู้นาไปใช้ในทางวิชาการ และการสร้างอาชีพ
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ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

คะแนน
รายประเด็น
พิจารณา

คะแนน
ประเมินตนเอง

คะแนนเฉลี่ย
รายมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค์
4.51
ด้านที่ 1 ความรู้
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.1
5
4
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.2
5
4
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.3
5
3.60
ด้านที่ 2 ทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.1
5
5
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.2
5
5
ด้านที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.1
5
5
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.2
5
5
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาศิลปกรรม
4.80
ด้านที่ 1 หลักสูตรศิลปกรรม
ประเด็นพิจารณาที่ 2.1.1
5
5
ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนศิลปกรรม
ประเด็นพิจารณาที่ 2.2.1
5
5
ด้านที่ 3 บริหารจัดการ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3.1
5
4
ด้านที่ 4 การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.1
5
5
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.2
5
5
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5.00
ด้านที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.1
5
5
ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ประเด็นพิจารณาที่ 3.2.1
5
5
/มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียน....
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

คะแนน
รายประเด็น
พิจารณา

คะแนน
ประเมินตนเอง

มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 4.1.1
5
ด้านที่ 2 ด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณาที่ 4.2.1
5
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยรวมของประเด็นพิจารณา 16 ประเด็น

คะแนนเฉลี่ย
รายมาตรฐาน

5.00
5
5
4.83
4.73

คะแนนรวมของประเด็นพิจารณา 16 ประเด็น

คะแนนเฉลี่ย =

16

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนประเมิน = 0.01–5.00 หมายถึง ผลคะแนนเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
ค่าคะแนน
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)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor)
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ส่วนที่ 5
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิทยาลัยช่างศิลป
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ : วิทยาลัยได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ โดยมีกระบวนการ ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนาด้านนาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ใน
ระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการแนวปฏิบัติที่ดี วิทยาลัยได้กาหนดการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 4 ด้าน
เน้นกระบวนการ
1. ด้านวิชาการ (การเรียนการสอน)
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการพัฒนางาน
4. ด้านอื่นๆ (การบริการวิชาการ/การทานุบารุงศิลปะฯ /การพัฒนาบุคลากร)
ในภาพรวมการบริหารจัดการตามแนวทางของวิทยาลัย ได้กาหนดให้โครงการ 2 กิจกรรมนี้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สามารถนากระบวนการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของวิทยาลัย มาเป็น Best Practice
- การจัดโครงการเสริมความรู้ก้าวสู่การทดสอบ V-NET
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการประกวดศิลปกรรมของนักเรียน
จากสภาพการเรี ย นการสอนในปั จ จุ บั น วิท ยาลั ย พบว่ า นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การศึกษาต่า มีผู้จบตามหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดตามเป้าหมาย และมีผู้เข้ามาศึกษาต่อใน
วิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาน้อยลง วิทยาลัยจึง มุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่สาคัญ ๆ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ได้รับ ประโยชน์ ต่อการจั ดศึกษาของวิทยาลัยให้ ได้ป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ด มี เป้าหมายในการพัฒ นา
ศักยภาพของผู้เรียนไว้ 2 แนวทาง ดังนี้
1. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา จะมีเด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน เรียนปรับทางด้านวิชาการ
ร่วมกัน ใช้ความสัมพันธ์เชิงกลุ่มด้วยวิธีการลักษณะรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยให้เด็กที่เรียนเก่ง
ช่วยเหลือแนะนาเด็กที่เรียนอ่อนเวลามีปัญหาด้านการเรียน
2. กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีทักษะด้านศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงทักษะด้าน
ศิลปะกับประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึ้น
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วิทยาลัยเป็นสถานศึกษา แหล่ง เรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ในสังคมของการทางานประกอบอาชีพด้าน
ศิลปกรรม หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การสะท้อนถึงมาตรฐานของหลักสูตร คุณภาพการเรียนการ
สอน และคุณภาพด้านความคิดของผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันชั้นนาในด้านการจัดการศึกษา และ
ความเป็นมาตรฐานของผู้จบการศึกษา กระบวนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เป็น
กระบวนการหนึ่งที่จะสะท้อนให้ แสดงถึงระดับคุณภาพที่มีมาตรฐาน วิทยาลัยมีผลระดับคะแนนสอบ
V-NET เป็ น รายบุ ค คลอยู่ ร ะดั บ ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนด และมี ร ายวิ ช าที่ ได้ รับ เกณฑ์ ที่ สู งกว่ าในระดั บ
สถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดโครงการก้าวสู่การทดสอบ V-NET
สาหรับนักเรียน นั กศึกษา ในระดับ ชั้น ศ.ปวช.ปีที่ 3 และ ศ.ปวส.ปีที่ 2 ทุกคน เพื่อเพิ่มความรู้ให้ กับ
นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อความรู้และความคิด ของ
นักเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ
อี ก ทั้ ง ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาด้ า นศิ ล ปะมี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งหลากหลาย เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ด้านทักษะการเขียนภาพ งานสร้างสรรค์ศิลปะ ที่ได้แรงบันดาลใจ
จากสถานที่จริงทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผลที่ได้รับ
- การจัดโครงการเสริมความรู้ก้าวสู่การทดสอบ V-NET
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป
2. นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดลองนาผลคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
3. วิทยาลัยนาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4. วิทยาลัยนาผลการสอนไปใช้ในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. วิทยาลัยนาผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมการประกวดศิลปกรรมของนักเรียน
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะที่ดีมากขึ้น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
โครงการเสริมความรู้ก้าวสู่การทดสอบ V-NET
1. วิทยาลัยเห็นคุณค่าและความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาการ ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในรายวิชาที่เสริมความรู้มีผลระดับคะแนนผ่าน
ตามเกณฑ์
3. นักเรียน นักศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
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3.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 100
3.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลคะแนนการทดสอบวิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดระดับสูง
3.3 นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าสอบมีผลการสอบวิชาเฉลี่ยภาพรวมสูงกว่าทุกระดับ
3.4 ประกาศเกียรติคุณของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ผลคะแนนสูงสุดในภาพรวม และผลคะแนน
สูงสุดในแต่ละด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
โครงการส่งเสริมการประกวดศิลปกรรมของนักเรียน
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม ได้ผลงานที่มีคุณภาพ มีผลงานที่ดี ร้อยละ 80
2. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะที่ดีมากขึ้นและประสบการณ์ตรง
3. ประกาศเกียรติคุณของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล
รายละเอียด โครงการ วิทยาลัยได้จัดทาเล่มสรุปรายงานโครงการ ประจาปีการศึกษา 2562 (ตามเอกสาร
โครงการแนบ)
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ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยได้นาผลจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2561 มาจัดทา
แผนปฏิบัติการประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ตามตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
มาตรฐานที่ 1
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ศิลปกรรมที่พึงประสงค์
- วิ ท ยาลั ย ควรปรั บ เปลี่ ย น หรื อ เพิ่ ม เติ ม
กิจกรรม หรือจานวนครั้งในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อสอบทั้งมาตรฐานวิชาชีพและ VNet ที่เน้นลึกในส่วนที่ผู้เรียนยังทาข้อสอบ
ได้ไม่ดีเท่าที่ ควร โดยพิ จ ารณาจากผลการ
ดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

- วิ ท ยาลั ย วางแผนด าเนิ น การ
โครงการเสริ ม ความรู้ ก้ า วสู่ ก าร
ทดสอบ V-NET ส าหรับนักเรียน
นั ก ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2562 เพื่ อพั ฒ นาและเพิ่ ม ระดั บ
ผลคะแนนการทดสอบของผู้เรียน
ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ก่ อ นการเข้ า สอบในกลุ่ ม วิ ช าที่
ผู้ เรียนยังมีผ ลคะแนนไม่ ม ากนั ก
คือ วิช าวิท ยาศาสตร์ ภาษาไทย
คอม พิ วเตอร์ การงาน อาชี พ
คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ สุ ข
ศึกษาและพลศึกษา

- นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ศ.ปวช.) สอบผ่านร้อย
ละ 95.54 ของจานวนผู้เข้าสอบ
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) สอบผ่าน
ร้อยละ 69.23 ของผู้เข้าสอบ
- ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (VNET) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ศ.ปวช.) ชั้นปีที่ 3
ประจาปีการศึกษา 2562
มีผลคะแนนเฉลี่ย 48.17 สูงกว่า
ระดับประเทศ 43.63
- ผลการทดสอบ V-NET ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.
ปวส.) คะแนนเฉลี่ย 40.19
ใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับประเทศคือ 40.75
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วิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุน ครูผู้สอนทุก - วิ ท ยาลั ย มี ก ารประชุ ม สร้ า ง - มีครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
คน ให้ ทาวิจัย ในชั้น เรี ยนอย่างต่อเนื่องทุก ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจัยใน ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยในชั้น
รายวิชา ทุกภาคเรียน
ชั้นเรีย นให้ กับ ครูผู้ ส อนในแต่ล ะ เรียนเพิ่มขึ้น
ราย วิ ช าอ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง แ ล ะ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู้ ส อน
ขอรั บ ทุ น วิ จั ย กั บ สถาบั น ฯ เพื่ อ
พัฒนากระบวนการสอนในแต่ละ
รายวิชาอย่างสม่าเสมอ
วิ ท ยาลั ย ควรจั ด อบรมเพื่ อ ความเข้ า ใจ - วิทยาลัยสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ - มีครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน อย่างสม่าเสมอ เข้ า ร่ ว มอบรม สั ม มนาเกี่ ย วกั บ สนใจและดาเนินการวิจัยในชั้น
และต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
การทาวิจัยในชั้นเรียนกับสถาบัน เรียนเพิ่มขึ้น
และห น่ วยงาน ภ ายน อกเป็ น
ประจา
มาตรฐานที่ 2
ด้านการจัดการศึกษาศิลปกรรม
- วิ ท ยาลั ย ควรก าหนดให้ ทุ ก กิ จ กรรม /
โครงการ ด าเนิ น การประชุ ม ก่ อ นการจั ด
เพื่อนาข้อเสนอแนะและปัญหาจากการจัด
โครงการในครั้งก่อ นหน้ ามาปรั บ ปรุ ง วาง
แผนการจั ดในครั้งปั จ จุ บั น และควรมีการ
ประชุมหลังการจัดกิจกรรม/โครงการ ในแต่
ละครั้ ง เพื่ อ สรุ ป ข้ อ เสนอแนะและรั บ ฟั ง
ปั ญ หา และเพื่ อน าข้อแนะน าไปใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง วางแผนในการจั ด โครงการครั้ ง
ต่อไป

- วิ ท ยาลั ย ก าหนดเป็ น นโยบาย
หลั กในการดาเนิน การกิจกรรม/
โครงการ แต่ ล ะครั้ ง ต่ อ มี ก าร
ประชุมวางแผนก่อนการจัด และ
ต้องนาผลสรุปข้อเสนอแนะมาใช้
ใน ก า ร ว า งแ ผ น ด า เนิ น ก า ร
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ทุ ก ค รั้ ง ซึ่ ง
กาหนดให้กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่
ประชุ ม วางแผนจากข้ อ มู ล เก่ า
อ า จ ไม่ ได้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณดาเนินการ

- ทุกกิจกรรม/โครงการของ
วิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา
มีการวางแผนและประชุมเตรียม
งาน และมีการนาผลสรุปของการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นประเด็น
พิจารณาหลัก เพื่อการตัดสินใจ
ก่อนดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
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มาตรฐานที่ 3
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- มี จุ ด แข็งอยู่ ที่ ผ ลงานของครู ผู้ ส อนได้ รั บ - ส่ งเส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ให้ - ครูผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช าจั ด ท า
รางวัลเป็นจานวนมาก
ครู ผู้ ส อนด าเนิ น การสร้ า งสรรค์ ผ ล ส ร้ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ อ ย่ า ง
ผลงานอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
มาตรฐานที่ 4
ด้านอัต ลักษณ์ ของผู้เรียนและเอกลักษณ์
ของวิทยาลัย
- ควรนาผลการประเมินไปพัฒ นาปรับปรุง - ผู้ บ ริ ห ารข อ งวิ ท ย าลั ย ว าง
กิจกรรม
นโยบายให้ทุกฝ่าย/งาน วางแผน
ร ะ บ บ ง า น โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง
ข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน
- วิ ท ยาลั ย ควรก าหนดให้ ทุ ก กิ จ กรรม /
โครงการ ด าเนิ น การประชุ ม ก่ อ นการจั ด - ผู้บริหารให้หลักการและกาหนด
เพื่อนาข้อเสนอแนะและปัญหาจากการจัด นโยบายการดาเนินการกิจกรรม/
โครงการในครั้งก่อ นหน้ ามาปรั บ ปรุ ง วาง โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ น า ผ ล ส รุ ป
แผนการจั ดในครั้งปั จ จุ บั น และควรมีการ ข้อเสนอแนะจากโครงการเก่ามา
ประชุมหลังการจัดกิจกรรม/โครงการ ในแต่ ใช้ ใ นการวางแผนด าเนิ น การ
ละครั้ ง เพื่ อ สรุ ป ข้ อ เสนอแนะและรั บ ฟั ง ประกอบด้วยทุกครั้ง
ปั ญ หา และเพื่ อน าข้อแนะน าไปใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง วางแผนในการจั ด โครงการครั้ ง
ต่อไป

- ก ารด าเนิ น ก าร กิ จ ก รรม /
โครงการเพื่ อ ส่ งเสริม อั ต ลั ก ษณ์
ผู้เรียนของวิทยาลัยสอดคล้องกับ
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

- วิ ท ยาลั ย มี แผน งาน มี การ
ประชุม และมีผลสรุปที่นามาเป็น
ป ระ เด็ น พิ จ ารณ าห ลั ก เพื่ อ
ตั ด สิ น ใจก่ อ นด าเนิ นการทุ ก
กิจกรรม/โครงการ
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