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คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน ผลการประเมิน และการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ และ ตัวบ่งชี้ ตามกรอบที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ได้กําหนดไว้เป็นกระบวนการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา
รอบที่ 4 ครั้งที่ 1
เนื้ อ หาของรายงานฉบับ นี้เป็น เป็นสาระสํ าคัญ 3 บท คื อ บทที่ 1 ข้อ มูล ทั่ว ไปของ
หน่วยงาน บทที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
และทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 การจัดทํา SAR ฉบับนี้หากมี
ข้อผิดพลาดบกพร่อง วิทยาลัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป

(นายบุญพาด ฆังคะมะโน)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
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1. ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
วิทยาลัยช่างศิลป
2. สถานที่ตงั้
60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยช่างศิลป มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนศิลปศึกษา“ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495 มี
ฐานะเป็นโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2495 เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยใช้สถานที่
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
พ.ศ. 2496 ขยายการสอนเป็น 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม แผนกช่างสิบ
หมู่ และแผนกโบราณคดี แต่ละแผนกมีกําหนดเวลาเรียน 3 ปี
พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ คือ รับนักเรียน
โรงเรียนศิลปศึกษาที่สอบไล่ได้ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แต่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก
พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
1.
ได้กําหนดฐานะของโรงเรียนเป็น ประเภทอุดมศึกษา เรียกชื่อว่า “โรงเรียน
ศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร”
2. ยุบเลิกแผนกช่างสิบหมู่ คงเหลือไว้เพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหม่ว่า แผนก
เตรียมศิลปะ และ แผนกเตรียมโบราณคดี สําหรับการศึกษาใน 2 ปีแรก
3. เปลี่ยนสังกัดจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
พ.ศ. 2504
มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในกรมศิลปากรใหม่ มีการตั้ง “กอง
ศิลปศึกษา” ขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษา จึงมาสังกัดกองศิลปศึกษา มีงบประมาณ ตําแหน่ง ครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ เป็นของตนเอง และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ โรงเรียนช่างศิลป ”
พ.ศ. 2517 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนช่างศิลปเป็น“วิทยาลัยช่างศิลป” และเริ่ม
ขยายกิจกรรมการเรียนการสอนไปที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มพัฒนาและ ก่อสร้าง
อาคารเรียนในที่ดินของหลวงพรตพิทยพยัต(เจ้าคุณทหาร)ที่เขตลาดกระบัง บนเนื้อที่ ประมาณ 63 ไร่
และได้เริ่มใช้เป็นสถานศึกษาของวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา
พ.ศ. 2524 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง โดยยกเลิกการเรียนวิชา
การศึกษา
พ.ศ. 2527 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยยกเลิกการเรียนวิชา
การศึกษา
พ.ศ. 2539 ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ศิลปศึกษาชั้นสูง โดยเรียกว่า “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539”
(ศ.ปวช.) และ “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวส.)
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พ.ศ. 2545 วิทยาลัยช่างศิลปได้มาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องการแบ่งส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาของกรม
ศิลปากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539 เป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 วิทยาลัยช่างศิลป ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
พ.ศ. 2550 วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป สั ง กั ด สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ กระทรวงวั ฒ นธรรม ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 32 ก วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
“ สาธุโข สิปปฺ กํ นาม อปิ ยาทิสกีทิสํ ”
ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใด เช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้
2.2 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยช่างศิลปเป็นสถาบันจัดการศึกษา ด้านศิลปกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2.3 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาด้านศิลปกรรม ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมอย่างมีคุณค่าแก่
สังคม
3. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการวิชาการด้านศิลปกรรม
4. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ด้านศิลปกรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
2.4 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของวิทยาลัยช่างศิลป จึงกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา ด้านศิลปกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์ความรู้
ด้านศิลปกรรม เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการด้านศิลปกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ด้านศิลปกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
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2.5 เป้าหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่กําหนด
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านศิลปกรรม มีคุณค่าเป็นทีย่ อมรับระดับชาติและ
นานาชาติ
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรม
นโยบาย
1. พัฒนาการจัดการศึกษาด้านศิลปกรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาตามเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านศิลปกรรม
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่สังคม
5. พัฒนาสภาพแวดล้อม เพือ่ เป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านศิลปะ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.6 เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นผู้นําด้านงานศิลป์
อัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์
อัตลักษณ์ของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์
มืออาชีพงานศิลป์
2.7 มาตรฐานการประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. โครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร
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โครงสรางการบริหารวิทยาลัยชางศิลป
ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา

รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม

งานธุรการ

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

งานอนุรักษสรางสรรคและวิจัยศิลปกรรม

งานการเงินและบัญชี

งานบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานบริการศิลปวัฒนธรรม

งานบุคลากร

งานทะเบียนและวัดผล

งานแนะแนวและบริการอาชีพ

งานวิเทศสัมพันธ

งานพัสดุ

งานหองสมุด

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานผลิตภัณฑศิลปกรรม

งานอาคารสถานที่

งานโสตทัศนูปกรณ

งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานเผยแพรและนิทรรศการศิลปกรรม

งานยานพาหนะ

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานองคการและสโมสรนักศึกษา

งานหอศิลป

งานรักษาความปลอดภัย

งานสารสนเทศ

งานสวัสดิการ

งานฝกประสบการณวิชาชีพ

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และโรคเอดส

งานเอกสารการพิมพ
งานแผนและงบประมาณ
งานกิจกรรมสหการ/สหกรณ
งานประชาสัมพันธ
งานติดตามและประเมินผล

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ภาควิชาศิลปะไทย

ภาควิชาศิลปะรวมสมัย
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4. จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทและคุณวุฒิ
เพศ
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา
5
5
ข้าราชการครู
42
40
82
บุคลากรทางการศึกษา
2
3
5
พนักงานราชการ
2
3
5
ลูกจ้างประจํา
8
2
10
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
59
48
107

ระดับการศึกษา ระดับปริญญา
อนุ.ป ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
5
5
2
34
46
82
1
3
1
5
2
3
5
10
10
15
40 52
107

5. งบประมาณ
งบประมาณ
1. งบประมาณแผ่นดิน
 งบบุคลากร
 งบดําเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
2. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก
3. งบประมาณผลประโยชน์
4. เงินรายได้
ยอดยกมา

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

1,615,590
590,530
6,995,200
7,758,210
35,000

1,615,590
590,530
6,995,200
7,758,210
35,000

-

2485500
8,795,153.76

2485500

-

6. ข้อมูลอาคารและพื้นที่ใช้สอย
ชื่อห้องเรียน /
ชื่ออาคาร
ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนรวม
ห้องเรียนสามัญ
ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องกายวิภาค
อาคารจิตรกรรม
ห้องจิตรกรรม
อาคารพื้นฐานศิลปะ ห้องวาดเส้น
ห้ององค์ประกอบศิลป์

ประเภทห้อง
ขนาดห้องและความจุ
ห้องเรียน ปฏิบัติการ
 (13)
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
 (2)
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
 (2)
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
 (8) 10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
 (6) 10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
 (4) 10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
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ชื่อห้องเรียน /
ห้องปฏิบัติการ
อาคารหอสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องซาวด์แล็ป
อาคารเครื่องเคลือบฯ ห้องเครื่องเคลือบฯ
อาคารภาพพิมพ์
ห้องภาพพิมพ์
อาคารประติมากรรม ห้องประติมากรรม
อาคารอนุสรณ์ช่างศิลป ห้องออกแบบตกแต่ง
ห้องสถาปัตยกรรมไทย
อาคารสิปปหมู่
ห้องสิปปหมู่
อาคารหอประชุมเล็ก ห้องพลศึกษา
ชื่ออาคาร

ประเภทห้อง
ห้องเรียน ปฏิบัติการ
 (2)
 (2)
 (4)
 (3)
 (5)
 (4)
 (3)
 (9)
 (1)

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

7. ข้อมูลนักศึกษา
ระดับ / สาขา
ระดับ
ระดับ









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

เพศ
ชาย
382

หญิง
256

26
2
5
9
14
0
0
5
443

12
0
4
3
9
0
0
1
285

รวม
638
38
2
9
12
23
0
0
6
728

8. ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
8.1 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปจัดการศึกษาวิชาชีพศิลปะ จึงใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ร่วมกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิชาชีพศิลปะ ซึ่งสามารถกําหนดมาตรฐานได้รวม 7 มาตรฐาน ดังนี้
1.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
1.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
1.4 มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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1.5 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
1.6 มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
1.7 มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
8.2 การดําเนินการ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใช้แนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบ
วงจร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1. การร่วมกันวางแผน (Planing = P)
2. ดําเนินงานตามแผน (Doing = D)
3. ตรวจสอบประเมินผล (Cheeking = C)
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน (Action = A)
การปฏิบัติทั้ง 4 ขั้นตอน ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การเตรียมการ เป็นการปฏิบัติลําดับแรกคือสถานศึกษาเตรียมความพร้อมของบุคลากร
เช่นเดียวกับการบริหารจัดการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาด้วยการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สร้างความตระหนักให้บคุ ลากรรับรู้และให้ความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยร่วมกัน ขณะเดียวกันได้จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความรู้และสามารถ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบดําเนินการตามกลไกของระบบประกันคุณภาพ
2. การดําเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้
2.1 วางแผนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเรียงลําดับ
มาตรฐานตามความสําคัญ กําหนดแนวทางการดําเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณ
2.2 ดําเนินการตามแผน ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการพร้อมกํากับติดตามให้
การนิเทศ
2.3 ตรวจสอบประเมินผล
2.4 นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
8.3 การรายงาน
ขั้นตอนสุดท้ายคือจัดทํารายงานประเมินตนเอง ซึ่งจัดทําจากการรวบรวมผลการดําเนินงานผลการประเมิน
วิเคราะห์ตามมาตรฐานและเขียนรายงาน
กระบวนการทั้ง 3 สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
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แผนภูมิการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยช่างศิลป
การเตรียมการ
1. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร
- สร้างความตระหนัก
- พัฒนาความรู้ ทักษะ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ

การดําเนินการ
1. การวางแผนการปฏิบัติงาน (P)
- กําหนดเป้าหมายหรือ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
- จัดลําดับความสําคัญของ
เป้าหมาย
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กําหนดระยะเวลา
- กําหนดงบประมาณ
- กําหนดผูร้ ับผิดชอบ

2. ดําเนินงานตามแผน (D)
- ส่งเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวก/
สนับสนุนทรัพยากร
- กํากับ ติดตาม
- ให้การนิเทศ

3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
- เก็บข้อมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน (A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะต่อไป
- จัดทําข้อมูลสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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9. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีทผี่ า่ นมาและเป้าหมายสําคัญในปัจจุบนั
มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ค่อนข้างน้อย
- ไม่มกี ารสอบ F-net

การปรับปรุงในปี 2557
จากผลการประเมินปี 2556
- จัดกิจกรรมและโครงการเสริม
ความความรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- ดําเนินการจัดสอบ V-net

เป้าหมายสําคัญ
ในปัจจุบนั
- หาแนวทางในการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
นักศึกษา เพื่อเพิ่มร้อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
- จัดสอบเอง โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจาก 3 วิทยาลัย
ร่วมกันออกข้อสอบเพื่อใช้เป็น
ข้อสอบกลาง

มาตรฐานที่ 2

- สร้างกระบวนการ มีส่วน
ร่วมให้เข้มแข็งอย่างเป็น
ระบบ
- นําผลการวิจยั ไปแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเป็นธรรม
- เก็บข้อมูลหลักฐาน การบูร
ณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมฯ ในการสอน

- สร้างกระบวนการ มีส่วน
ร่วมให้เข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
- นําผลการวิจยั ไปแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเป็นธรรม
- เก็บข้อมูลหลักฐาน
การบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมฯ
ในการสอน

- สร้างกระบวนการ มีส่วนร่วม
ให้เข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
- นําผลการวิจยั ไปแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเป็นธรรม
- เก็บข้อมูลหลักฐาน
การบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมฯ ในการสอน

มาตรฐานที่ 3

- ควรเร่งพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน
และทันสมัย
- ขาดการประเมิน
การติดตาม การแก้ไข
ปรับปรุงของข้อมูลต่าง ๆ
อย่างเป็นรูปธรรม

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
ครบถ้วน
- มีการประเมิน การติดตาม
การแก้ไขปรับปรุงของข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

- มีระบบฐานข้อมูลครบถ้วน
- มีการประเมิน การติดตาม
การแก้ไขปรับปรุงของข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

มาตรฐานที่ 4

- จัดทําแบบสํารวจความ
ต้องการ การให้บริการ
วิชาการ
- กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการให้ชัดเจน
ตามเป้าหมาย

- จัดกิจกรรมทางวิชาการ/
วิชาชีพศิลปะโดยบุคลากร
(ศิลปิน) ทั้งภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอหลาย
โครงการ
- มีกิจกรรมทีน่ ักเรียน
นักศึกษาจัดขึ้นเพื่อบริการ
วิชาการแก่สังคม

วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่พร้อมให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
ในทุกด้าน

มาตรฐานที่ 1
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556

การปรับปรุงในปี 2557
จากผลการประเมินปี 2556
- มีกิจกรรมการบริการวิชาชีพ
- จัดทําแบบสํารวจความ
ต้องการการให้บริการวิชาการ
- มีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

เป้าหมายสําคัญ
ในปัจจุบนั

มาตรฐานที่ 5

- ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม - มีครูทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง
หรืองานวิจัยที่ยังมีจํานวน
น้อยให้มีมากขึน้
- เน้นพัฒนาด้านคุณภาพ
ของงานให้มากขึ้นเป็นลําดับ

- สร้างระบบการใช้ประโยชน์
จากผลงานด้านนวัตกรรมฯ ใน
ระดับต่าง ๆ เช่น การใช้
เครือข่ายของวิทยาลัยในการได้
ประโยชน์ของผลงาน เป็นต้น
ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยไปพร้อมด้วย
- มีการจัดแสดงผลงานในรูป
เครือข่ายระดับภาค/ประเทศ
ต่อไปได้

มาตรฐานที่ 6

- ดําเนินการโครงการให้
ครบขั้นตอน PDCA ให้ครบ
ทุกโครงการและเสนอผลการ
ประเมินโครงการในครั้งที่
ผ่านมา มาใช้พฒ
ั นาโครงการ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

- มีการดําเนินการโครงการ
ให้ครบขั้นตอน PDCA ให้ครบ
ทุกโครงการและเสนอผลการ
ประเมินโครงการในครั้งที่ผ่าน
มา มาใช้พัฒนาโครงการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น

- สร้างระบบการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินโครงการ เช่น
ผู้ใช้บัณฑิตชุมชน ผู้ปกครอง
เป็นต้น ให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึน้
- จัดทําตารางสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการรอบปี
การศึกษา หรือให้เห็นภาพของ
การจัดโครงการให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น

มาตรฐานที่ 7

- การสร้างความรู้ความ
เข้าใจงานประกันคุณภาพ
ต้องพูดหรือกล่าวถึง ทั้งวัน
ปฐมนิเทศ (เห็นจาก
กําหนดการ) ในห้องเรียน
จาก (แผนการสอนกล่าวถึง
การประเมินผลการเรียนการ
สอนทําไมต้องมี เพราะ
ต้องการให้การจัด

- การสร้างความรู้ความเข้าใจ
งานประกันคุณภาพต้องพูด
หรือกล่าวถึง ทั้งวันปฐมนิเทศ
(เห็นจากกําหนดการ) ใน
ห้องเรียน จาก (แผนการสอน
กล่าวถึงการประเมินผลการ
เรียนการสอนทําไมต้องมี
เพราะต้องการให้การจัด
การศึกษามีคณ
ุ ภาพ)

- การมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพตามแนวปฏิบัติที่ดี
ตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่าง
ต่อเนื่อง
- จัดทําฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพ
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันมีการประชุม การ
เตรียมความพร้อมในแต่ละปี
การศึกษาในการติดตาม
ตรวจสอบ จัดเก็บ แยกแยะ
มีมติมอบหมายการทํางาน

การปรับปรุงในปี 2557
จากผลการประเมินปี 2556
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันมีการประชุม การ
เตรียมความพร้อมในแต่ละปี
การศึกษาในการติดตาม
ตรวจสอบ จัดเก็บ แยกแยะ
มีมติมอบหมายการทํางาน

เป้าหมายสําคัญ
ในปัจจุบนั
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ ไป
เป้าหมาย
ผลการ
หมายเลข
เกณฑ์การดําเนินงาน
ระดับ
ดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ
1.1-01
1.1-02
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน 60 – 69.99
56.95
1.1-03
เรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน
1.1-04
1.1-05
1.1-06
1.1-07
การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ 56.95
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 2 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
สูตรคํานวณและการคํานวณ
การคํานวณ
จํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
258
x 100
X
จํานวนผู้เรียนที่
จํานวนผู้เรียน
458
100 ผลลัพธ์ = 56.95
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ที่ออกกลางคัน
เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ต่ํากว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 50 – 59.99 ร้อยละ 60 – 69.99 ร้อยละ 70 – 79.99 ร้อยละ 80 ขึ้นไป
การดําเนินงาน
ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินงานปรับปรุงผลการเรียน โดยการเปิดให้สอบซ่อมทั้งต้นเทอมและปลายเทอม
มีการสอนซ่อมเสริมทุกครั้งก่อนสอบ
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสาร
1.1-01
รายงานการประเมินผลการเรียน ประจําปีการศึกษา 2557 จากงานทะเบียน-วัดผล
1.1-02
ตารางสรุปผู้ที่ได้ 2.00 ขึ้นไป โดยไม่มีซ้ําและออกกลางคัน
1.1-03
ต2ก. ภาคเรียนที่ 2 ของ นักเรียนระดับ ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 1
1.1-04
ต2ก. ภาคเรียนที่ 2 ของ นักเรียนระดับ ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 2
1.1-05
ต2ก. ภาคเรียนที่ 2 ของ นักเรียนระดับ ศ.ปวช. ชั้นปีที่ 3
1.1-06
ต2ก. ภาคเรียนที่ 2 ของ นักเรียนระดับ ศ.ปวส. ชั้นปีที่ 4
1.1-07
ต2ก. ภาคเรียนที่ 2 ของ นักเรียนระดับ ศ.ปวส. ชั้นปีที่ 5
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.2 การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ 18)

เป้าหมาย
ระดับ
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู และบุคลากร และ 3 ข้อ
ชุมชน สามารถสร้างความร่วมมือให้กับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินการ
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจระดับดีตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด และได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน
กิจกรรม/โครงการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ของกิจกรรม/โครงการ
ที่ปฏิบัติ
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3
4
5

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมาย 3 ข้อ
 สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
มีการดําเนินงาน
มีการดําเนินงาน
1 ข้อ
2 ข้อ

ผลการ
ดําเนินงาน


หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1.2-01
1.2-02
1.2-03
1.2-04
1.2-05
1.2-06






ผลการดําเนินงานระดับ
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย

พอใช้
(คะแนน 3)
มีการดําเนินงาน
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
มีการดําเนินงาน
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
มีการดําเนินงาน
ครบทุกข้อ

การดําเนินงาน
วิทยาลัยได้ดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และชุมชน มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน ตั้งแต่การวางแผนจนกระทั่งการประเมินผลและแนวทางการพัฒนาตามระบบ PDCA
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.2-01
1.2-02
1.2-03
1.2-04
1.2-05
1.2-06

รายการเอกสาร
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม นักเรียน 2557
โครงการประกวดศิลปกรรมชุมชนลาดกระบัง
โครงการกิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมประกวดภาพที่เกาะลอย
โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (สมศ.ตัวบ่งชี้ 7)
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2

3

แต่ละสาขาวิ ชามีจํานวนผู้เรียนที่ได้ป ฏิบัติจริง โดย
ระบบความร่ ว มมื อ ในองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด
แต่ละสาขาวิชามีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่ได้
เรียน โดยระบบความร่วมมือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี สําหรับระดับ ศ.ปวช. และ
ไม่ น้ อยกว่ า 10 ชั่ วโมงต่ อปี สํ าหรั บระดั บ ศ.ปวส.
(ร้อยละ 10 ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
แต่ละสาขาวิชาดําเนินการให้ผู้เรียนที่เรียนโดยระบบ
ความร่วมมือทุกคนได้รับการนิเทศจากครูผู้สอนและ
ครูฝึกจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายระดับ

ผลการ
ดําเนินงาน

ร้อยละ
60 – 69.99

83.33

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1.3-01

เป้าหมาย ร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ 83.33
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย

สูตรคํานวณและการคํานวณ
จํานวนสาขาวิชาที่ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณา
ได้ครบทุกรายการ
จํานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด

การคํานวณ

X
100

5
..

ผลลัพธ์ =

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ต่ํากว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50 – 59.99

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ 60 – 69.99

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ 70 – 79.99

x 100
6

83.33
ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การดําเนินงาน

ได้ดําเนินการส่งนักศึกษา ระดับ ศ.ปวส. 2 ออกฝึกงานยังสถานประกอบการเป็นเวลา 1 เดือน มีการวัด
และประเมินผลความพึงพอใจและมีแผนพัฒนาในคราวต่อไป
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.3-01

รายการเอกสาร
รายงานการดําเนินงานงานฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในระดับ ศ.ปวส.
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ลําดับ

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (คน)

1.
2.

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช.
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ หมดระดับ ปวส. รวม

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ในกลุ่มวิชา
จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
ภาควิชาทฤษฎี ภาควิชาปฏิบัติ
รวม
(คน)
(คน)

คิดเป็นร้อยละ

68
13

68
13

68
13

68
13

100
100

1
6
-

1
6
-

1
6
-

1
6
-

100

1
5

1
5

1
5

1
5

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทุกสาขาวิชา

1. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส.วิชาศิลปะไทย
2. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส.สาขาวิชาจิตรกรรม
3. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส.สาขาวิชา
ประติมากรรม
4. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส.สาขาวิชาภาพพิมพ์
5. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส.สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่ง
6. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส.สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย
7. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส.สาขาวิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา
8. จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างสิปปหมู่

100
-

100

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ
100
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
สูตรคํานวณและการคํานวณ
การคํานวณ
จํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

81

x 100

x 100
81

..

ผลลัพธ์ =

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ต่ํากว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50 –
59.99

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ 60 – 69.99

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ 70 – 79.99

100
ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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การดําเนินงาน
นักเรียน นักศึกษา ทัง้ ระดับ ศ.ปวช.และศ.ปวส. ทุกสาขาวิชาที่มีผลการเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.4-01
1.4-02
1.4-03

รายการเอกสาร
ต2ก. นักเรียนระดับ ศ.ปวช. ชัน้ ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ต2ก. นักศึกษาระดับ ศ.ปวส. ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางแสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี 2557 ยกเว้นนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนซ้ําชัน้
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มาตรฐาน

1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านทัศนศิลป์ (F-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การดําเนินงาน

เป้าหมายระดับ

ร้ อ ยละของผู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติด้านทัศนศิลป์ (F-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไปเที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละ
45 – 54.99

ผลการ
หมายเลข
ดําเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
1.5-01
ระดับ
1.5-02
ศ.ปวช. : 42.48
ระดับ
ศ.ปวส. : 41.37

เป้าหมายร้อยละ 45 – 54.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ
40.09
คะแนนที่ได้ 2 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

สูตรคํานวณและการคํานวณ
สูตรคํานวณ

การคํานวณ

จํานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

-

x 100

..

ผลลัพธ์ =

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ต่ํากว่า
ร้อยละ
ร้อยละ 35
35 – 44.99

x 100

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ
45 – 54.99

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ
55 – 64.99

ดีมาก
(คะแนน 5)
.ร้อยละ
65 ขึ้นไป

การดําเนินงาน
ได้ส่งนักเรียน ระดับ ศ.ปวช. เข้าสอบ V-Net จํานวน 108 คน ผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.48
ได้ส่งนักศึกษา ระดับ ศ.ปวส. เข้าสอบ V-Net จํานวน 22 คน ผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 41.37
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.5-01
1.5-02
1.5-03

รายการเอกสาร
รายงานผลการทดสอบ V-Net ระดับ ศ.ปวช.
รายงานผลการทดสอบ V-Net ระดับ ศ.ปวส.
ตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ระดับ ศ.ปวช. และศ.ปวส. วิทยาลัยช่างศิลป

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ด้านทัศนศิลป์ (F-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การดําเนินงาน

เป้าหมายระดับ

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติด้านทัศนศิลป์ (F-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนทีล่ งทะเบียนเข้าทดสอบ

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละ
45 – 54.99

ผลการ
หมายเลข
ดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง
1.6-01
ระดับ
ศ.ปวช. : 39.60
ระดับ
ศ.ปวส. : 40.59

เป้าหมายร้อยละ 45 – 54.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ
11.89
คะแนนที่ได้ 1 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

สูตรคํานวณและการคํานวณ
การคํานวณ
จํานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ต่ํากว่า
ร้อยละ
ร้อยละ 35
35 – 44.99

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ
45 – 54.99

-

x 100
-

x 100

ผลลัพธ์ =
ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ
55 – 64.99

ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ
65 ขึ้นไป

การดําเนินงาน
ได้ส่งนักเรียน ระดับ ศ.ปวช. เข้าอบ V-Net จํานวน 108 คน ผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในวิชาภาษาอังกฤษ
ส่วนนักศึกษา ระดับศ.ปวส. ไม่มีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.6-01

รายการเอกสาร
รายงานผลการทดสอบ V-Net ด้านอาชีวศึกษา ปี 2557 (แยกตามเนื้อหาย่อย) ระดับ ศ.ปวช.
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองรับ
เกณฑ์การดําเนินงาน

เป้าหมายระดับ

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบัน-บัณฑิตพัฒนศิลป์รองรับ เทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ
การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ร้อยละ
60 – 69.99

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1.7-01
1.7-02
1.7-03
1.7-04
1.7-05
1.7-06

เป้าหมายร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ
40.09
คะแนนที่ได้ 1 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

สูตรคํานวณและการคํานวณ
การคํานวณ
จํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

x 100

x 100

ผลลัพธ์ =
เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ต่ํากว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50 – 59.99

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ 60 – 69.99

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ 70 – 79.99

ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การดําเนินงาน
ได้ดําเนินการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าทดสอบ V-Net ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ตามเนื้อหาหลักและเนื้อหาย่อย
ทั้งระดับ ศ.ปวช.และศ.ปวส.

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.7-01
1.7-02
1.7-03
1.7-04
1.7-05
1.7-06

รายการเอกสาร
รายงานผล V-Net ระดับ ศ.ปวช. ด้านอาชีวศึกษา (แยกตามเนือ้ หาหลัก)
รายงานผล V-Net ระดับ ศ.ปวช. ด้านอาชีวศึกษา (แยกตามเนือ้ หาย่อย)
รายงานผล V-Net ระดับ ศ.ปวส. ด้านอาชีวศึกษา (แยกตามเนือ้ หาหลัก)
รายงานผล V-Net ระดับ ศ.ปวส. ด้านอาชีวศึกษา (สาขาวิจิตรศิลป์)
รายงานผล V-Net ระดับ ศ.ปวช. ด้านอาชีวศึกษา (สาขาการออกแบบ)
ตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ระดับ ศ.ปวช. และศ.ปวส. วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2557 แยกตามเนือ้ หาวิชาหลัก

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
เกณฑ์การดําเนินงาน

1

2

เป้าหมายระดับ

หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับ ศ.ปวช.และระดับศ.ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน เกีย่ วกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน
หรือรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
1.2 แบบรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล เพื่อ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว
1.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงาน
ผล การเรียนของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้าในระดับ ศ.ปวช.และระดับศ.ปวส. จําแนก
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละ
40 – 49.99

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1.8-01
1.8-02
1.8-03
1.8-04

25.79

เป้าหมายร้อยละ 40 – 49.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ
25.79
คะแนนที่ได้ 1 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

สูตรคํานวณและการคํานวณ
การคํานวณ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนผู้เรียนแรกเข้า

81

x 100

314
ผลลัพธ์ =

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุง
.ปรับปรุงเร่งด่วน
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ต่ํากว่า
ร้อยละ
ร้อยละ 30
30 – 39.99

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ
40 – 49.99

x 100

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ
50 – 64.99

25.79
ดีมาก
(คะแนน 5)
.ร้อยละ
65 ขึ้นไป

การดําเนินงาน
มีการสํารวจจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่พ้นสภาพและออกกลางคันและประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของ
นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละภาคเรียน ตัง้ แต่แรกเข้าจนจบการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.8-01
1.8-02
1.8-03
1.8-04

รายการเอกสาร
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2555
ประจําเดือน มิถุนายน 2555
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2556
ประจําเดือน มิถุนายน 2556
รายงานผลการดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี 2557
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา แรกเข้าเทียบกับจบการศึกษา ประจําปี 2557

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน

1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.9 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน
1 ปี

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การดําเนินงาน

เป้าหมายระดับ

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับผู้สําเร็จ
การศึกษา
การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละ
60 – 69.99

ผลการ
ดําเนินงาน
100

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1.9-01

เป้าหมายร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ 100
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

สูตรคํานวณและการคํานวณ
การคํานวณ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ต่ํากว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50 – 59.99

91
91

x 100

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ 60 – 69.99

x 100

ผลลัพธ์ =
ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ 70 – 79.99

100
ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การดําเนินงาน
ได้ดําเนินงานติดตามผลนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ไม่นับนักเรียน นักศึกษาที่ซ้ําชัน้
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.9-01

รายการเอกสาร
สรุปการติดตามผลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
เกณฑ์การดําเนินงาน

1

2
3

4

เป้าหมายระดับ

วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผูร้ ับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา โดยกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
นําข้อมูลมาวิเคราะห์
จํานวนและประเภทของสถานประกอบการ หน่วยงาน
หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีตอ่ คุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา ทีใ่ ห้ขอ้ มูลโดยระบุชื่อ ที่ตั้ง
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละด้าน ได้แก่ ความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการความรู้ ความสามารถ
พื้นฐานที่จําเป็นในการทํางาน คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามหลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา โดยแบบประเมินความพึงพอใจ ต้องจําแนก
ระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ
ระดับความพึงพอใจแต่ละด้านแต่ละหลักสูตร

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละ 60 - 74

ผลการ
ดําเนินงาน
81.40

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1.10-01

เป้าหมายร้อยละ 60 - 74
ผลการดําเนินงานร้อยละ
81.40
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ต่ํากว่า
ร้อยละ
ร้อยละ 30
30 - 59

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ
60 - 74

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ
75 - 89

ดีมาก
(คะแนน 5)
.ร้อยละ
90 ขึ้นไป

การดําเนินงาน
ได้ดําเนินการส่งแบบประเมินผลความพึงพอใจไปยังสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาและส่งผลกลับมา
สรุปรายงานแจกแจง
1. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ/วิชาการ
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.10-01

รายการเอกสาร
ความพึงพอใจของนายจ้าง สถานประกอบการและสถานศึกษาที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2556
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการใช้ แ ละพั ฒ นาหลั ก สู ต รสมรรถนะรายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการขององค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาคมอาเซียน
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3
4
5

เป้าหมายระดับ

วิทยาลัยมีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร
วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยมีการทดลองใช้หลักสูตร
วิทยาลัยมีการประเมินหลักสูตร
วิทยาลัยมีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
พัฒนาแล้วตามข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ 1 - 3

ผลการ
ดําเนินงาน



-

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
2.1-01
2.1-02
2.1-03
2.1-04
2.1-05
2.1-06
2.1-07
2.1-08

เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ขอ้ 1 - 3 ผลการดําเนินงาน
3 ข้อ
คะแนนที่ได้ 3 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ 1
ข้อ 1 และ 2

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ 1 – 3

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ 1 – 4

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ครบทุกข้อ

การดําเนินงาน
ด้วยวิทยาลัยช่างศิลป ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และได้เคยนําเสนอ
คณะกรรมการสภาพวิชาการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แล้ว และมีการให้ปรับปรุงต่อมามีเหตุให้ต้องล่าช้าคือ

วาระของสภาวิชาการ และวาระของผู้บริหารในสถาบันฯ หมดลง ในส่วนของวิทยาลัย เช่นกัน เมื่อวิทยาลัยมีชุด
ผู้บริหารใหม่ แต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของฝ่ายวิชาการจึงเป็นเหตุให้การปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าว
หยุดชะงัก ปัจจุบัน กองบริการวิชาการฯ ของสถาบันฯ ได้เข้ามาดําเนินการโดยต้องการปรับหลักสูตรฯ
ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา และได้เชิญครู อาจารย์ของวิทยาลัยช่างศิลป ทั้ง ๓ แห่ง
เข้าร่วม โดยการปรับครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ของการจัดการศึกษาอาชีวะฯ เต็มรูปแบบ ซึ่งทําให้ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้ง
ชื่อหลักสูตร โครงสร้าง รหัส รายวิชา โดยเดิมวิทยาลัยฯ ผลิตผู้สําเร็จการศึกษามุ่งเน้นให้ศึกษาต่อมากกว่า
การประกอบอาชีพฉะนั้นปรัชญา โครงสร้าง วัตถุประสงค์ ฯลฯ ต้องปรับทั้งหมด
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รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร
2.1-01
2.1-02
2.1-03
2.1-04
2.1-05
2.1-06
2.1-07
2.1-08

รายการเอกสาร
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2553
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2553
หนังสือเชิญจัดทําหลักสูตร
ร่างหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช ……..
ร่างหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช ……..
ร่างหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2558
ตัวอย่างแผนการสอน ปวช
ตัวอย่างแผนการสอน ปวส

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เกณฑ์การดําเนินงาน

1

2
3
4
5

เป้าหมายระดับ

วิทยาลัยดําเนินการให้ครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้านเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส่ อน
วิทยาลัยมีครูทดี่ ําเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1 ร้อยละ
50 – 59.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัย
วิทยาลัยมีครูทดี่ ําเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1 ร้อยละ
60 – 69.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัย
วิทยาลัยมีครูทดี่ ําเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1 ร้อยละ
70 – 79.99 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัย
วิทยาลัยมีครูทดี่ ําเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1 ร้อยละ
80 ขึ้นไป ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัย

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 1 และมี
ผลตาม 3

ผลการ
ดําเนินงาน





หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
2.2-01
2.2-02
2.2-03
2.2-04
2.2-05
2.2-06
2.2-07
2.2-08




เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 1 และมีผลตาม 3
ผลการดําเนินงาน 5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์ 1
ปฏิบัติตามเกณฑ์ 1
และมีผลตาม 2

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์ 1
และมีผลตาม 3

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์ 1
และมีผลตาม 4

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์ 1
และมีผลตาม 5

การดําเนินงาน

วิทยาลัยได้มีการประชุมผู้บริหารถึงการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการติดตามผลการเรียนของ
ผู้เรียนและคณะผู้บริหาร ทีพ่ ึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้รับทราบและรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเมื่อได้รับทราบจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่ตกค้าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนซ้ําในชั้น ศ.ปวช.1 และนักเรียนในระดับ
ศ.ปวช.3 ซึ่งมีจํานวนมาก อีกทั้งจํานวนนักเรียนที่ออกกลางคันด้วย
คณะผู้บริหารได้มีการปรึกษาและเชิญผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้รายละเอียดหลายครั้งถึงสาเหตุต่างๆ ในขณะนี้กําลัง
ดําเนินการสร้างกลไกในการติดตามผล การประเมินผล และการแก้ไขผลการเรียนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยสิ่งที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนคือ การจัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในระยะแรกจะเป็นการให้
ผู้สอนดําเนินการประเมินตนเอง ตามหัวข้อประเด็นที่กําหนดไว้ และอยูใ่ นระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อมูลกลับเพื่อ
นําไปสรุปและวิเคราะห์ ว่าจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรต่อไป รวมทั้งการติดตาม การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ
ให้หลากหลาย และมีความถีม่ ากขึ้นด้วยจากการสอบถามในการขาดการลงทะเบียน การไม่ดําเนินการตามกําหนด
ต่าง ๆของนักเรียน ทําให้เป็นปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการพ้นสภาพ ไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาต่างๆ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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สิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือการที่ผสู้ อนจะต้องปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเองไม่ว่าจะเป็นเทคนิควิธีการสอน
เนื้อหา สื่อการสอน ล้วนแล้วแต่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น โดยได้มีการเน้นย้ําในประเด็นต่างๆ อยู่
ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย แต่สภาพของผู้สอนจํานวนมากไม่ค่อยเห็นความสําคัญ
ของการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอีกทั้งมีปัญหาความสามารถด้านเทคโนโลยี การจัดทําเอกสารฯลฯ
ซึ่งขัดแย้งกับสิง่ ที่ได้สัมผัสในการจัดการเรียนการสอนจริง หรือการพูดคุยกับนักเรียนบางคน คือในการสอนครู
โดยส่วนมากจะมีการแทรกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความประหยัด และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว
หลายๆ อย่างนี้จํานวนมากไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการจัดการศึกษาให้ครบถ้วน
รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร
2.2-01
2.2-02
2.2-03
2.2-04
2.2-05
2.2-06
2.2-07
2.2-08

รายการเอกสาร
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
คู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมครู
เอกสารการจัดตารางสอน
เอกสารการจัดตารางสอน
เอกสารสรุปการสํารวจแผนการสอน
ตัวอย่างแผนการสอน ระดับ ศ.ปวช.
ตัวอย่างแผนการสอน ระดับ ศ.ปวส.

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
2.3 ระดับคุณภาพภายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เกณฑ์การดําเนินงาน

1

2
3
4

5

เป้าหมายระดับ

วิทยาลัยดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มงุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนและให้ครูแต่ละคนทําบันทึกหลักการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแต่ละคนนําผลจากการ
สอนด้วยเทคนิควิธีการสอนทีห่ ลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพือ่ แก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รายวิชาที่สอน
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแต่ละคนนําผลจากการ
วิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าหนึง่ รายวิชาที่สอน

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ

ผลการ
ดําเนินงาน





หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
2.3-01
2.3-02
2.3-03
2.3-04
2.3-05
2.3-06
2.3-07
2.3-08
2.3-09
2.3-10
2.3-11

-

-

เป้าหมายปฏิบัตติ ามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน 3 ข้อ
คะแนนที่ได้ 3 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ
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การดําเนินงาน

วิทยาลัยทราบและเห็นความสําคัญถึงจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ทีม่ ุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแจ้งให้ผสู้ อนได้ทราบและเห็นความสําคัญในการจัดทําเอกสาร ในการประชุม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านสื่อการสอน วิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อให้ผสู้ อนได้จัดหาสื่อ
การจัดการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้สอน โดยแบ่งไปตามหมวดวิชาฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการจัดเตรียม
แบบเอกสารสําหรับบันทึกการสอนถึงการวิจัยในชั้นเรียนไว้แล้ว สําหรับผู้สอนที่ยังไม่มีแบบเอกสาร
รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร
2.3-01
2.3-02
2.3-03
2.3-04
2.3-05
2.3-06
2.3-07
2.3-08
2.3-09
2.3-10
2.3-11

รายการเอกสาร
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2553
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2553
เอกสารการจัดตารางสอน
เอกสารการจัดตารางสอน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ
ตัวอย่างแผนการสอน
คําสั่งแต่งตั้งตรวจแผนการสอน
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
เอกสารองค์ความรู้
เอกสารองค์ความรู้
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2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

เป้าหมาย
ระดับ
วิทยาลัยดําเนินการให้ครูทุกคนกําหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ ปฏิบัติตาม
และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการ เกณฑ์ 3 ข้อ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การให้ ค รู ทุ ก คน วั ด และประเมิ น ผลที่
หลากหลายทั้งวิธีและประเภทการประเมิน เช่น แบบสอบถาม
สัมภาษณ์ สังเกต ฯลฯ และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การให้ ค รู ทุ ก คนใช้ วิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลที่หลากหลายทั้งวิธีและประเภทการประเมิน
เช่น แบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ฯลฯ และเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดําเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การให้ ค รู ทุ ก คนนํ า ผลจากการวั ด และ
ประเมิ น ผลใช้ ใ นการพั ฒ นาสมรรถนะผู้ เ รี ย นที่ มุ่ ง เน้ น
สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3

4
5

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
2.1-01
2.4-02
2.4-03
2.4-04
2.4-05




-

ผลการดําเนินงาน
4 ข้อ
เป้าหมายปฏิบัตติ ามเกณฑ์ 3 ข้อ
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน

จากสภาพปัญหาที่เกิดในการจัดการเรียนการสอนมีเหตุหลายครั้งที่เกิดจากการขาดการส่งผลงานการทํา
ผลงานผิดวัตถุประสงค์ ฯลฯ และความต่างของผู้เรียน ทําให้ผสู้ อนจะต้องสังเกตและเข้าใจ การวัดและประเมินผล
อาจจะต้องมีหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะวัดความรู้ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมโดยส่วนมากแล้วในรายวิชาปฏิบัติจะมีการ
ส่งผลงานโดยผู้สอนและผู้เรียนจะมีโอกาสอภิปราย วิเคราะห์ แนะนํา ข้อดีข้อด้อย เพื่อให้ผู้เรียนได้นําคําแนะนํา
ไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสาร
เอกสารรายงานการประชุมครู
2.4-01
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
2.4-02
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
2.4-03
ตัวอย่างแผนการสอน
2.4-04
เอกสารสรุปการส่งแผนการสอน
2.4-05
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3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

เป้าหมาย
ระดับ
วิ ท ยาลั ย มี ค ณะกรรมการประจํ า วิ ท ยาลั ย ตามที่ กํ า หนดใน ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ 3 ข้อ
วิทยาลัยดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
วิทยาลัยดําเนินการให้คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกวิ ท ยาลั ย ประเมิ น
ความพึ ง พอใจของคณะกรรมการประจํ า วิ ท ยาลั ย ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับวิทยาลัยและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 –
5.00
วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกวิ ท ยาลั ย ประเมิ น
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3
4

5

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง



3.1.1-01



3.1.2-01



3.1.3-01

ผลการดําเนินงาน
3 ข้อ
เป้าหมายปฏิบัตติ ามเกณฑ์ 3 ข้อ
คะแนนที่ได้
คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน
1. วิทยาลัยได้ดาํ เนินการสรรหาคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ตามพรบ. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
และแต่งตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัย (3.1.1-01)

2. วิทยาลัยดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบผลการดําเนินการและ
ร่วมพิจารณากิจกรรม/โครงการ การบริหาร การจัดการของวิทยาลัย (3.1.2-01)
3. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยร่วมพิจารณาเสนอแนะตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย (3.1.3-01)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

3.1.1-01
3.1.2-01
3.1.3-01

รายการเอกสาร

กฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการประจําวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
พ.ศ. 2552
การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย พ.ศ. 2557
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3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารวิทยาลัย

เป้าหมาย
ระดับ
ผู้บริหารวิทยาลัยมีการบริหารจัดการวิทยาลัยตามนโยบาย ปฏิบัติตาม
ของหน่วยงานต้นสังกัด
เกณฑ์ 3 ข้อ
ผู้บริหารวิทยาลัยมีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ผู้บริหารวิทยาลัยมีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย มี ก ารนํ า มติ ข องคณะกรรมการประจํ า
วิท ยาลั ย หรื อ ความคิ ด เห็ น ของครูและบุ ค ลากรทุ ก ฝ่า ยใน
วิทยาลัย ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาวิทยาลัย
วิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประจําวิทยาลัยและมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3
4

5

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง



3.2.1-01



3.2.2-01

-

-



3.2.4-01

-

-

เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
3 ข้อ
คะแนนที่ได้ 3 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตามเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน
1. ผู้อํานวยการวิทยาลัยจัดการบริหารวิทยาลัยตามนโยบาย (3.2.1-01)
2. ผู้อํานวยการวิทยาลัยจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่าํ เสมอ (3.2.2-01)
3. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนํามติคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ภาคี 4 ฝ่าย ความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง มาใส่ในการบริหารจัดการ กิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ (3.2.4-01)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

3.2.1-01
3.2.2-01
3.2.4-01

รายการเอกสาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยช่างศิลป
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย มิถนุ ายน 56 – กรกฎาคม 57
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย มิถุนายน 56 – กรกฎาคม 57/รายงาน
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย มิถุนายน 56 – กรกฎาคม 57

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

38

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี

เป้าหมาย
ระดับ
วิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ปฏิบัติตาม
โดยการมี ส่ วนร่ วมของครู และบุ คลากรทุ กฝ่ ายในวิ ทยาลั ย เกณฑ์
ผู้เรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อ 1 – 3
วิทยาลัยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะยาวของวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
วิทยาลัยมีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี
วิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามผลการประเมิน
วิทยาลัยมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3
4
5

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง



3.3.1-01



3.3.2-01




3.3.3-01
3.3.4-01



3.3.5-01

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ข้อ 1 – 3 ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
ดีมาก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ 1
ข้อ 1 และ 2
ข้อ 1 – 3
ข้อ 1 - 4
ครบทุกข้อ
การดําเนินงาน
1. วิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน (3.3.1-01)
2. วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะยาวของวิทยาลัย
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย (3.3.2-01)
3. วิทยาลัยดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2557
4. วิทยาลัยกํากับ ติดตาม และประเมินผล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามผลการประเมิน (3.3.4-01)
5. วิทยาลัยจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2557 (3.3.5-01)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

3.3.1-01
3.3.2-01
3.3.3-01
3.3.4-01
3.3.5-01

รายการเอกสาร

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ปี 2557
แผนปฏิบัติการประจําปี แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย ปี 2557
แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติรายการ ปี 2557
รายงานผลการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน ประจําเดือน ปี 2557
รายงาน ตผ. ปี 2557
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3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.4 ระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2

3
4
5

วิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดอั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ โดย
ความเห็นของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการพัฒนาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์
ข้อ 1 – 3

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง



3.4.1-01



3.4.2-01





3.4.3-01
3.4.4-01
3.4.5-01

เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ข้อ 1 – 3 ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ 1
ข้อ 1 และ 2

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ 1 – 3

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ 1 - 4

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ครบทุกข้อ

การดําเนินงาน
1. วิทยาลัยกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย (3.4.1-10)
2. วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม พัฒนาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรียน (3.4.2-01)
3. วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม (3.4.3-01)
4. วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม (3.4.4-01)
5. วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ (3.4.5-01)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

3.4.1-01
3.4.2-01
3.4.3-01
3.4.4-01
3.4.5-01

รายการเอกสาร

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ / รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แผนงาน โครงการ กิจกรรม พัฒนาวิทยาลัย
การดําเนินงาน โครงการ แผนงาน
การประเมินผลดําเนินการโครงการ
การนําผลการประเมินไปปรับปรุง
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3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
เกณฑ์การดําเนินงาน

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

1 วิ ท ยาลั ย มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและอาจมี ข้ อ มู ล อื่ น ที่ จํ า เป็ น

3.5.1-01
สําหรับวิทยาลัยและมีระบบสํารองข้อมูล
2 วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

3.5.2-01
และเป็นปัจจุบัน
3 วิทยาลัยดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย

3.5.3-01
และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ
4 วิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจในการบริ ห าร

3.5.4-01
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน
5 วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00
การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
4 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
การดําเนินงาน

1. วิทยาลัยได้ใช้โปรแกรมนักเรียน นักศึกษา ของสถาบัน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (3.5.1-01)
2. วิทยาลัยรับส่ง เอกสารข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ เช่น ระบบงานพัสดุ ระบบงานสารบรรณ
ระบบงานการเงิน (3.5.2-01)

3. วิทยาลัยได้ดําเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ต (3.5.3-01)
4. วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารผ่านทางอินเตอร์เน็ต (3.5.4-01)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

3.5.1-01
3.5.2-01
3.5.3-01
3.5.4-01

รายการเอกสาร

แผนงาน โครงการ สารสนเทศ ปี 2557
แผนงาน คําสั่งแต่งตั้ง
http://cfa.bpi.ac.th
แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของวิทยาลัยช่างศิลป
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3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์การดําเนินงาน

1 วิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ อย่ า งน้ อ ย 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความ
ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม
ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียนและผู้ปกครอง
2 วิทยาลัยมีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3 วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4 วิท ยาลั ย มี ก ารนํา ผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การ
บริหารความเสี่ยง
5 วิทยาลัยมีความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่กําหนดไว้

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์
ข้อ 1 - 3

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง



3.6.1-01





3.6.2-01
3.6.3-01
3.6.4-01



3.6.5-01

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ข้อ 1 - 3 ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ 1
ข้อ 1 และ 2
ข้อ 1 - 3
ข้อ 1 - 4
ครบทุกข้อ
การดําเนินงาน
1. วิทยาลัยวิเคราะห์และจัดทําแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย

ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคมและด้านการพนันและการมั่วสุ่ม โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายให้วิทยาลัย (3.6.1-01)
2. วิทยาลัยดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม (3.6.2-01)
3. วิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม (3.6.3-01)
4. วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง (3.6.4-01)
5. วิทยาลัยมีความเสี่ยงลดลง ตามแผนทีก่ ําหนดไว้ (3.6.5-01)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

3.6.1-01
3.6.2-01
3.6.3-01
3.6.4-01
3.6.5-01

รายการเอกสาร
การจัดทําการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยช่างศิลป ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย แผนงาน โครงการ ปี 2557
สรุปการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557
ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงไปปรับปรุงได้
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3
4
5

วิทยาลัยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน
วิทยาลัยมีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่
ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
วิ ท ยาลั ย มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองเพื่ อ ร่ ว มกั น ดู แ ล
นักเรียน
วิ ท ยาลั ย มี แ ผนงาน โครงการส่ ง เสริมสนั บ สนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
วิทยาลัยมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียน
ปัญญาเลิศ

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์
ข้อ 1 - 3

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง




3.7.1-01
3.7.2-01



3.7.3-01



3.7.4-01



3.7.5-01

เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ข้อ 1 - 3 ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน
(คะแนน 2)
(คะแนน 1)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน

1. วิทยาลัยจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบ
นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยที่ผู้เรียนควรทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ
และปฏิบัติตนและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและด้านการเรียนใน
สถานศึกษาใหม่ (3.7.1-01)
2. วิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาในทุกระดับชั้น เพื่อให้คําปรึกษาและดูแลนักเรียน นักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ (3.7.2-01)
3. วิทยาลัยมีการติดต่อนําส่งข้อมูลข่าวสาร ทั้งทางด้านเอกสารและระบบส่งข้อความให้กับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อร่วมกันดูแลนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน (3.7.3-01)
4. วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน โดยแต่งตั้งกรรมการในการ
พิจารณา เพื่อให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด (3.7.4-01)
5. วิทยาลัยจัดทําโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการในการดูแลผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจัดตรวจปัสสาวะ
เพื่อตรวจหาสารเสพติด จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงต้านภัยเอดส์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มคี วามสามารถให้เป็นผู้เรียนปัญญาเลิศ (3.7.5-01)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

3.7.1-01
3.7.2-01
3.7.3-01
3.7.4-01
3.7.5-01

รายการเอกสาร

การจัดปฐมนิเทศผู้เรียน
คําสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ การให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียน
การดําเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลนักเรียน
แผนงานโครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
การดําเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผูเ้ รียนปัญญาเลิศ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3

4
5

วิทยาลัยมีการประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนา
ตนเองของครู บุ ค ลากร ด้ า นวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา ทุ น วิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
วิทยาลัยดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
วิทยาลัยดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
วิทยาลัยดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลัย ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์
ข้อ 1 - 3

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง



3.8.1-01



3.8.2-01



3.8.3-01



3.8.4-01



3.8.5-01

เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ข้อ 1 - 3 ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน

1. วิทยาลัยมีการประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (3.8.1-01)

2. วิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (3.8.2-01)
3. วิทยาลัยดําเนินการให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (3.8.3-01)
4. วิทยาลัยดําเนินการให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (3.8.4-01)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

3.8.1-01
3.8.2-01
3.8.3-01
3.8.4-01
3.8.5-01

รายการเอกสาร

แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2557
แผนงาน/โครงการ ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2557
แผนงาน/โครงการความร่วมมือทางวิชาการะหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ประเทศไทย และคณะศิลปะและออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศ
ญี่ปุ่น
แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.9 ระดับคุณภาพในการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัย

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดําเนินงาน
วิ ท ยาลั ย มี แ ผนงาน โครงการ ในการพั ฒ นาอาคาร ปฏิบัติตาม

สถานที่ สภาพแวดล้ อม และ ภูมิ ทัศ น์ของวิ ท ยาลั ย เกณฑ์ 3 ข้อ
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
วิทยาลัยและผู้เรียน
วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

วิทยาลัยมีการกํากับติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาอาคาร

สถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของวิทยาลัย โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน
วิ ท ยาลั ย มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การ

บริหารจัดการ
เกณฑ์การดําเนินงาน

1

2
3
4
5

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
3.9.1-01

3.9.2-01
3.9.3-01
3.9.4-01
3.9.5-01

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
5ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุง
.ปรับปรุงเร่งด่วน
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน
1. วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ของวิทยาลัยโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน(3.9.1-01)
2. วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ(3.9.2-01)
3. วิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม แผนอย่างต่อเนื่อง(3.9.3-03)
4. วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของวิทยาลัย
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54 (3.9.4-01)
5. วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ (3.9.5-01)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.9.1-01
3.9.2-01
3.9.3-01
3.9.4-01
3.9.5-01

รายการเอกสาร
การจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
ของวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในวิทยาลัยและผู้เรียน
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
การกํากับ ติดตาม แผนงาน โครงการ
การประเมินความพึงพอใจ
แผนความต้องการลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.10 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดําเนินงาน
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ ปฏิบัติตาม

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ 3 ข้อ
วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ

วิทยาลัยมีการกํากับติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การ

ใช้วัส ดุ อุ ปกรณ์ ครุภัณ ฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน
วิ ท ยาลั ย มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การ
บริหารจัดการ
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3
4
5

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
3.10.1-01
3.10.2-01
3.10.3-01
3.10.4-01
-

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
4 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ (3.10.1-01 )
วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ (3.10.2-01)
วิทยาลัยมีการกํากับติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง (3.10.3-01)
วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.88 (3.10.4-01)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.10.1-01
3.10.2-01
3.10.3-01
3.10.4-01

รายการเอกสาร
แผนงาน โครงการการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
การกํากับ ติดตาม แผนงาน โครงการ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.1 ระดับคุณภาพในการให้บริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

เป้าหมาย
ระดับ
วิทยาลัยสํารวจความต้องการ แผนงาน โครงการ กิจกรร ปฏิบัติตาม
บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ เกณฑ์ 3 ข้อ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน
วิทยาลัยดําเนินการให้ทุกสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า
2 โครงการ กิจกรรม : ต่อปี
วิทยาลัยดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยดําเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3
4
5

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน




หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
4.1.1-01
4.1.1-02
4.1.1-03
4.1.1-04
4.1.1-05
4.1.1-06




เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน
1. วิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านศิลปะ โดยมีงานบริการศิลปวัฒนธรรม
เป็นผู้รับผิดชอบ มีแผนปฏิบัติงาน/งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ในฝ่ายอย่างเป็นระบบ มีคําสั่งวิทยาลัยเรื่องการแต่งตัง้
ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าทีภ่ ายในวิทยาลัย
2. วิทยาลัยได้จัดดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนในหลายโครงการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเป็น
เวลานานติดต่อกันตลอดมาเพือ่ บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
3. คําสั่งวิทยาลัยช่างศิลป เรื่องแต่งตัง้ ข้าราชการครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรม
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
4. วิทยาลัยจัดกิจกรรมตามโครงการโดยให้นกั เรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม รายงานผลการดําเนิน
งานโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2557
5. วิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลและแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการตลาดนัดศิลปะ
(ชุมชนหัวตะเข้) โครงการอบรมวิชาชีพผลิตภัณฑ์

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
4.1.1-01
4.1.1-02
4.1.1-03
4.1.1-04
4.1.1-05
4.1.1-06

รายการเอกสาร
รายงานผลโครงการฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 35/2557
รายงานผลโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลปไทย
ณ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
- โครงการอบรมวิชาชีพศิลปกรรมเพื่อชุมชน
- รายงานผลโครงการตลาดนัดศิลปะแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
รายงานผลโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของศิลปิน
อาจารย์ชว่ ง มูลพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ)
รายงานผลโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2557
ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ความสัมพันธ์ไทย ญีป่ ุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.2 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการที่ให้บริการวิชาการและฝึกทักษะวิชาชีพ

เป้าหมาย
ระดับ
วิทยาลัยมีข้อมูลการสํารวจความต้องการของชุมชนและ 3 กิจกรรม/
ผู้รับบริการ เพื่อให้บริการวิชาการและฝึกทักษะวิชาชีพ
โครงการ
จํานวนกิจกรรม โครงการและจํานวนครั้งที่ให้บริการวิชาการ
และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
จํานวนกิจกรรม โครงการและจํานวนครั้งในการฝึกทักษะ
วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพของประชาชน
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการที่ให้ผู้บริการวิชาชีพ
และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
รายงานการประเมินกิจกรรม โครงการที่ให้บริการวิชาการ
และฝึก ทักษะวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3
4
5

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน





หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
4.2.1-01
4.2.1-02
4.2.1-03
4.2.1-04
4.2.1-05
4.2.1-06



เป้าหมาย 3 กิจกรรม/โครงการ
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
1 กิจกรรม/โครงการ 2 กิจกรรม/โครงการ

พอใช้
(คะแนน 3)
3 กิจกรรม/โครงการ

ดี
(คะแนน 4)
4 กิจกรรม/โครงการ

ดีมาก
(คะแนน 5)
มากกว่า 5
กิจกรรม/โครงการ

การดําเนินงาน
1. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแบบสํารวจความต้องการของคนในชุมชนที่สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพื่อให้การอบรมฝึกทักษะวิชาชีพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและความ
ต้องการของคนในชุมชน
2. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการจัดโครงการกิจกรรมตามแผนงานประจําปีเพื่อให้บริการ
ทางวิชาการและส่งเสริมความรู้แก่ชุมชนหลายโครงการ เช่น โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการแสดงนิทรรศการของ
ศิลปิน โครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2557 โครงการเชิดชู เกียรติศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม) โครงการอบรมสืบทอดวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลปไทย
ณ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
3. วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างหลากหลายเพื่อสนองความต้องการของประชาชนทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 35/57
โครงการตลาดนัดศิลปะ (ชุมชนหัวตะเข้ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์แรกของเดือน) โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
งานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลปไทย ณ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
4.2.1 – 01
4.2.1 – 02

4.2.1 – 03
4.2.1 – 04
4.2.1 – 05
4.2.1 – 06

รายการเอกสาร
โครงการอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 35/2557
โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลปไทย
ณ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ)
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการแสดงนิทรรศการของครู อาจารย์
โครงการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2557
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ความสัมพันธ์ไทย ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยโทยามา
ประเทศญี่ปุ่น

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน

5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยของ
ตัวบ่งชี้
ผู้เรียน
เป้าหมาย
ผลการ
หมายเลข
เกณฑ์การดําเนินงาน
ระดับ
ดําเนินงาน
เอกสารอ้างอิง

1 วิทยาลัยมีแผนงานเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทํา ปฏิบัติตาม
5.1.1-01
และดํ า เนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดงโครงการงาน เกณฑ์ 3 ข้อ
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย
2

วิ ทยาลั ยดํ าเนิ นการให้ ผู้ เรี ยนระดั บชั้ น ศ.ปวช. 3 และ
ระดับชั้น ศ.ปวช. 2 จัดทําโครงการ งานสร้างสรรค์ 1 ชิ้น และ
ระดับชั้น ศ.ปวส. 2 ไม่เกินจํานวน 2 คน : 1 ชิ้น



5.1.2-01

3

วิทยาลัยได้จัดประกวดและ/หรือแสดงการใช้ประโยชน์
ของโครงการงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด



5.1.3-01

4

วิทยาลัยได้นําโครงการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด
เผยแพร่ต่อสาธารณชน



5.1.4-01

5

วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การให้ โ ครงการ งานสร้ า งสรรค์
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ หรื อ งานวิ จั ย ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์และ/หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ



5.1.5-01
5.1.5-02

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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การดําเนินงาน

1. วิทยาลัยช่างศิลปเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ดังนั้นวิทยาลัยจึงมีแผนงานเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทําผลงาน และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
หรืองานวิจัยโดยการวางแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่ในโครงการของวิทยาลัย และการประสานงานกันระหว่างงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรคณาจารย์ และนักศึกษา ด้วยการดําเนินงานโครงการอย่างเป็น
ระบบ การรวบรวมสรุปผล จากการดําเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน (5.1.1-01)
2. วิทยาลัยฯได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประจําปี 2557 จํานวน
ผลงาน 66 ชิ้นเป็น 100% ประกอบด้วย ประเภทจิตรกรรม 8 ชิ้น ประเภทประติมากรรม 4 ชิ้น ประเภทภาพพิมพ์
8 ชิ้น ประเภทศิลปะไทย 8 ชิน้ ประเภทออกแบบตกแต่ง 6 ชิ้น ประเภทลายรดน้ํา 7 ชิ้น ประเภทวาดเส้น 8 ชิ้น
ประเภทองค์ประกอบศิลป์ 8 ชิ้น ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา 8 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ประจําปี 2556 จํานวนงาน 43 ชิ้นประกอบด้วยสาขาจิตรกรรม 8 ชิ้น
สาขาภาพพิมพ์ 1 ชิ้น สาขาศิลปะไทย 8 ชิน้ สาขาออกแบบตกแต่ง 8 ชิ้น สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 8 ชิ้น
สาขาสิปปหมู่ 5 ชิ้น วาดเส้น 2 ชิ้น องค์ประกอบศิลป์ 3 ชิ้น (5.1.2-01)
3. วิทยาลัยฯได้ส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามหลักสูตรฯและจัดโครงการประกวด
ผลงานศิลปะจํานวนผลงานสร้างสรรค์ 115 ชิ้น และส่งผลงานเข้าเสนอชื่อเพื่อกลั่นกรองคัดเลือกนักศึกษา
ให้คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตัดสินรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์” พ.ศ. 2557 (5.1.3-01 , 5.1.3-02)
4. วิทยาลัยได้จัดทําโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ศิลปะของนักเรียนนักศึกษา เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน จํานวนผลงานสร้างสรรค์ 115 ชิ้น นักศึกษาผ่านเกณฑ์การกลั่นกรองได้รับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์”
พ.ศ. 2557 (5.1.4-01 , 5.1.4-02 , 5.1.5-01)
5. วิทยาลัยฯได้ส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษานําผลงานสร้างสรรค์และส่งเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติคือโครงการประกวดเขียนภาพสีน้ํา สีน้ํามัน ครั้งที่ 20 ที่เกาะลอย อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ประจําปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลดีเด่น 2 รางวัลและชมเชย 3 รางวัล และนักศึกษาภาควิชา
ศิลปะไทยได้รับรางวัลทุนนิริศรานุวัดติวงศ์ ปีพ.ศ. 2557 และจากการเข้าร่วมรายการไทยท้าทาย ช่อง MONO29
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดศิลปะไทยลายรดน้ํา (5.1.5-01 , 5.1.5-03)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

5.1.1-01
5.1.2-01
5.1.3-01
5.1.3-02
5.1.4-01
5.1.4-02
5.1.5-01
5.1.5-02
5.1.5-03
5.1.5-04

รายการเอกสาร

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2557
สูจิบัตรการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2557
สูจิบัตรการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2557
การขอรับรางวัลทุนนริศรานุวดั ติวงศ์ พ.ศ. 2557
การขอรับรางวัลทุนนริศรานุวดั ติวงศ์ พ.ศ. 2557
สูจิบัตรการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2557
การขอรับรางวัลทุนนริศรานุวดั ติวงศ์ พ.ศ. 2557
เกียรติบัตรประกวดเขียนภาพสีน้ํา สีน้ํามัน ที่เกาะลอย อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 20 ประจําปีการศึกษา 2557
ประกาศผลทุนนริศรานุวัดติวงศ์ พ.ศ. 2557
ประกาศนียบัตรจากรายการไทยท้าทาย BATTLE ช่อง MONO29

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยของครู

เป้าหมาย
ระดับ
วิ ท ยาลั ย มี แ ผนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู จั ด ทํ า และ ปฏิบัติตาม
ดํ า เนิ น การจั ด ประกวดหรื อ จั ด แสดง งานสร้ า งสรรค์ เกณฑ์ 3 ข้อ
นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ งานวิ จั ย /วิ ท ยาลั ย มี แ ผน
โครงการเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจั ด นิ ท รรศการ
ศิ ล ปกรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ส าขาทั ศ นศิ ล ป์ /
โครงการอบรมศิ ล ปะสํ า หรั บ บุ ค คลภายนอก/โครงการ
ตลาดนัดศิลปะชุมชนหัวตะเข้
เกณฑ์การดําเนินงาน

1

ผลการ
ดําเนินงาน


หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

5.2.1-01

2

วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การให้ ค รู ทุ ก คนจั ด ทํ า งานสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย



5.2.2-01
5.2.2-02

3

วิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ประกวดและได้ นํ า งานสร้ า งสรรค์ ห รื อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัย



5.2.3-01
5.2.3-02
5.2.3-03
5.2.3-04

4

วิทยาลัยได้นํางานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด
เผยแพร่ต่อสาธารณชน



5.2.4-01
5.2.4-02
5.2.4-03
5.2.4-04

5

วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การให้ ง านสร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ งานวิ จั ย ของจํ า นวนผลงานทั้ ง หมด
นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด
ภาคและชาติ



5.2.5-01
5.2.5-02
5.2.5-03
5.2.5-04
5.2.5-05
5.2.5-06
5.2.5-07

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน
1. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการดําเนินงานการบริหารงานด้วยระบบและกลไกเพื่อการพัฒนา
งานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยการวางแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อพิจารณา
บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาด้วยการดําเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน (5.2.1-01)
2. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินโครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
มีการสนับสนุนขอทุนวิจัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อทําวิจัยได้งบประมาณวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน
ทั้งภายในวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ มีคณาจารย์ทําวิจัยด้านสร้างสรรค์ตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณ 2557 เรื่อง สัญลักษณ์
ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับความรักจากอธิพลแนวความคิดของ Frida Kahlo ของ นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร เรื่อง
ความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้บนระนาบสองมิติ ของนางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร เรื่องกระบวนการสร้างเครื่อง
ปั้นดินเผา เทคนิคโบราณ (เตาฟื้น) ของ นายจรัญ หนองบัว และ เรื่อง ปรากฏการณ์แสง ของ นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน
(5.2.2-01 , 5.2.2-02 , 5.2.2-03 , 5.2.2-04 , 5.2.2-05)
3. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
(5.2.3-01)
4. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเผยแพร่โครงการพัฒนาการแสดงด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลปไทย-ไท
สนับสนุนให้ครูถึงผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมระดับประเทศ นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวด Kruwgthai art Awards และ นางเมตตา สุวรรณศร
ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 2557 และนางอัญชุลี อําไพศรี ได้ร่วมแสดงผลงาน
INTERNATIONAL MACSABELMUSEUM 2014 ประเทศเกาหลี (5.2.4-01 , 5.2.4-02 , 5.2.4-03 , 5.2.4-04)
5. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดระบบและกลไก การติดตามและประเมินผลจัดเก็บองค์ความรู้
ซึ่งเป็นผลสําเร็จของโครงการวิจยั การส่งเสริมทัง้ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เป็นรูปแบบเอกสารนําไปได้ประโยชน์และได้รับรางวัลในระดับชาติ จัดเผยแพร่โครงการ พัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์
ช่างศิลป์ไทย-ไท ส่งเสริมให้ครูส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมระดับประเทศ นายประดิษบ์ ตั้งประสาทวงศ์ ได้รับ
รางวัลที่ 1 รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนางเมตตา สุวรรณศร ได้รับรางวับที่ 2
เหรียญเงิน ประเภทสื่อผสม จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ 2557 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 3 โดยศิลปิน
กลุ่ม จปภ.36 ณ หอศิลป์จามจุรี 1-18 พฤศจากิยน 2557 โดย อาจารย์ธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงานสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
และดําเนินการตามระบบ โดยการจัดโครงการฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 36 อย่างต่อเนือ่ ง และโครงการ
ฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย ปีพ.ศ. 2557 ตามความต้องการในการศึกษาด้านศิลปะ
สร้างสุนทรียภาพ สร้างสัมพันธภาพและเจนตคติที่ดีตอ่ สังคมและสถาบัน (5.2.5-01 , 5.2.5-02 , 5.2.5-03 , 5.2.5-04 ,
5.2.5-05 , 5.2.5-06)
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

5.2.1-01
5.2.2-01
5.2.2-02
5.2.2-03
5.2.2-04
5.2.2-05
5.2.3-01
5.2.4-01
5.2.4-02
5.2.4-03
5.2.4-04
5.2.5-01
5.2.5-02
5.2.5-03
5.2.5-04
5.2.5-05
5.2.5-06

รายการเอกสาร

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2557
โครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
งานวิจัยเรื่อง สัญลักษณ์ทสี่ ะท้อนความสัมพันธ์กับความรักจากอิทธิพลแนวความคิดของ
Fridn Kohlo ของ นางสาวพัชรินทร์ อนวัชประยูร
งานวิจัยเรื่อง ความเคลื่อนไหวของร่างกายและดอกไม้บนระนาบสองมิติ ของ
นางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร
งานวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างเครื่องปั้นดินเผา เทคนิคโบราณ (เตาฟืน) ของ
นายจรัญ หนองบัว
งานวิจัยเรื่อง ปรากฎการณ์แสง ของ นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน
โครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
โครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
ประกาศผลการประกวด Krung thai Art Awards
ใบประกาศผลรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ 2557
การแสดงผลงาน INTERNATIONAL MACSABELMUSEUM 2014 ประเทศเกาหลี
โครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
ประกาศผลการประกวด Krung thai Art Awards
ประกาศผลรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ 2557
นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 3 โดยกลุ่มศิลปิน กลุ่ม จปภ.36
การแสดงงานโครงการอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก รุ่น 35/2557
การแสดงงานศิลปะโครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย
ปีพ.ศ. 2557
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

6. ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์การดําเนินงาน

1

2

3

4

5

วิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า แผนงาน โครงการ กิ จ กรรมการปลู ก ฝั ง
จิตสํานึกด้านการรัก ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการ
กีฬาและนันทนาการ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
จํานวนโครงการ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม/ปี
การศึกษา
วิทยาลัยดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
การปลู กจิ ตสํ านึ กด้ านการรั กชาติ เทิ ดทู นพระมหากษั ตริ ย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริม
การกีฬาและนันทนาการ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยทุก
คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกด้านการรักชาติ
เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามโครงการ
กิ จ กรรม การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การกี ฬ าและนั น ทนาการ ด้ า นปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
วิทยาลัยที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในการปลูกจิตสํานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้าน
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการส่ ง เสริ ม การกี ฬ าและ
นันทนาการ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ

ผลการ
ดําเนินงาน


หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
6.1-01
6.1-02
6.1-03
6.1-04
6.1-05







-
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การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
4 ข้อ
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
 เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน
วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ โดยทําเป็นโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่
การจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทัง้ นี้เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกด้านการรักชาติ รักและเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติรยิ ์
ทรงเป็นประมุข มีความรัก สามัคคี มีจิตสํานึกในการรักประเทศชาติ เทิดทูนและมีความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์
- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดอโสการาม เพือ่ เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
ในการดูแลสังคมภายนอกวิทยาลัย
- จัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผารากุ” เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพให้กับข้าราชการครู นักเรียน นักศึกษาที่หลากหลาย สามารถนําไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัวได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดกิจกรรม “กีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยเอดส์” ประจําปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการกับข้าราชการครู บคุลากร นักเรียน นักศึกษาให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
6.1-01
6.1-02
6.1-03
6.1-04
6.1-05

รายการเอกสาร
วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัยเอดส์
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

.
.
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

6. ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย
ระดับ
วิทยาลัยมีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ปฏิบัติตาม
ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม เกณฑ์ 3 ข้อ
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม/ปีการศึกษา
วิทยาลัยดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้าน
การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
วิท ยาลัย มี ก ารประเมิน ผลการดํา เนิ น งานตามโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบ
สาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในวิทยาลัยและผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
วิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ภายนอกวิทยาลัยที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในการ
ปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม สื บ สาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์การดําเนินงาน

1
2
3
4

5

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน




หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
6.2-01
6.2-02
6.2-03
6.2-04







เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ
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การดําเนินงาน
วิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมแบบประเพณีไทย โดยได้มีการปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมต่าง ๆ
ในแต่ละโครงการให้ดีขึ้น
1. โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลปไทย ประจําปีการศึกษา 2557 โดยเน้น
ให้ผู้เข้าอบรมซึง่ เป็นเยาวชนมีความรักและเห็นคุณค่าในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมแบบประเพณีไทย จัดอบรมทักษะ
ด้านต่าง ๆ ให้มคี วามชํานาญเพิม่ มากขึ้น
2. โครงการทัศนศึกษางานสถาปัตยกรรมไทย โดยพานักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพือ่ ให้
มีความหลากหลายในการเรียนรู้และสามารถนํามาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
3. โครงการทัศนศึกษางานจิตรกรรมฝาผนัง เพือ่ การเรียนรู้จิตรกรรมฝาผนังในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมแบบ
ประเพณีไทย จากหลายสถานที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสและได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้
ที่เพิ่มมากขึ้น
4. จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูต้นแบบช่างศิลป เพือ่ ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีทศี่ ิษย์พึงมีต่อครู เป็นการแสดงความเคารพนับถือ ตลอดจนสืบทอดประเพณีและวัฒนาธรรมความเป็นไทย
ที่ควรรักษาไว้
5. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อช่วยทํานุบํารุงศาสนาและสืบทอดประเพณีที่ดงี ามไว้
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
6.2-01
6.2-02
6.2-03
6.2-04

รายการเอกสาร
โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลปไทย
โครงการทัศนศึกษางานจิตรกรรมฝาผนัง
กิจกรรมพิธีไหว้ครูต้นแบบศิลปะ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 12)

เป้าหมาย
ระดับ
มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับ ปฏิบัติตาม
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ
เกณฑ์ 3 ข้อ
เกณฑ์การดําเนินงาน

1

2
3
4
5

ส่ งเสริ มเน้ นระบบควบคุ มคุ ณภาพการประกั นคุ ณภาพระดั บ
รายบุคคล สาขาวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
มีการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินผล สะท้อนผลอย่างชัดเจน
นํ า ผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 4 มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน







หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
7.1.1-01
7.1.1-02
7.1.1-03
7.1.1-04
7.1.1-05
7.1.1-06
7.1.2-01
7.1.2-02
7.1.3-01
7.1.4-01
7.1.5-01
7.1.5-02

เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ปฏิบัติตามเกณฑ์
1 ข้อ
2 ข้อ

พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดําเนินงาน
1. งานประกันคุณภาพ ได้ให้ความรู้ โดยการเสริมแนะวิธีการการนําระบบการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ ด้วยการแจกเอกสารแผ่นพับ (7.1.1-01 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน)การประชุมครูประจําเดือน (7.1.1-02 รายงานการประชุมครูประจําเดือน) ,
(7.1.1-03 เอกสารแนวปฏิบัติ PDCA)และมีการทําแบบประเมินเพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (7.1.1-04 แบบประเมินฯ) , (7.1.1-05 ผลการประเมินฯ) และส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครองได้เรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพ (7.1.1-06 คู่มอื นักเรียน นักศึกษา)
2. วิทยาลัยส่งเสริมเน้นระบบการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพระดับรายบุคคล โดยบุคลากร สาขาวิชาและงาน
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการประจําปีงบประมาณ 2557 ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน (7.1.2-01 แผนปฏิบัติงานโครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2557)
3. มีการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ (7.1.3-01
รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2557)
4. มีการประเมินผล สะท้อนผลอย่างชัดเจนด้วยการจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลทุกโครงการ (7.1.4-01
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รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2557)
5. นําผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนําผลสรุปจากคณะกรรมการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2556
มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (7.1.5-01 รายงานผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2557) (7.1.5-02 แผนปฏิบัติงานโคงการประจําปีงบประมาณ 2557)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
7.1.1-01
7.1.1-02
7.1.1-03
7.1.1-04
7.1.1-05
7.1.1-06
7.1.2-01
7.1.3-01
7.1.4-01
7.1.5-01
7.1.5-02

รายการเอกสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานกระกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
รายงานการประชุมครูประจําเดือน
เอกสารแนวปฏิบัติ PDCA
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
แผนปฏิบัติงานโครงการประจําปีงบประมาณ 2557
รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2557
รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับอาชีวศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2557
แผนปฏิบัติงานโครงการประจําปีงบประมาณ 2557
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่13)
เกณฑ์การดําเนินงาน

มีการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าหมายระดับ

ผลการ
ดําเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
16 – 20 ตัวบ่งชี้



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
7.2-01

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายบรรลุเป้าหมาย 16 – 20 ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน
24 ตัวบ่งชี้
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
1 – 10 ตัวบ่งชี้
11 – 15 ตัวบ่งชี้

พอใช้
(คะแนน 3)
บรรลุเป้าหมาย
16 – 20 ตัวบ่งชี้

ดี
(คะแนน 4)
บรรลุเป้าหมาย
21 – 25 ตัวบ่งชี้

ดีมาก
(คะแนน 5)
บรรลุเป้าหมาย
26 – 32 ตัวบ่งชี้

การดําเนินงาน
- มีการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
7.2-01

รายการเอกสาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองและ
ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน
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สรุปผลการประเมินตนเอง

มาตรฐาน

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาดานทัศนศิลป
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานทัศนศิลป
ดานการบริหารจัดการวิทยาลัย
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก
7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
1
2
3
4
5
6

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยการประเมิน

ระดับคุณภาพ

3.10
3.25
4.40
5.00
5.00
4.50

พอใช
พอใช
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

5.00

ดี

4.32

ดี

การแปลผลการประเมินและระดับคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ระดับคุณภาพ

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้
คา
เปาหมาย
คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
รอยละ
1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
60-69.99
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบงชี้

1.2 การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาส
ทางการศึกษา (สมศ.ตัวบงชี้ 18)
1.3 ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
(สมศ.ตัวบงชี้ 7)
1.4 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานทัศนศิลป (F-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
1.6 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ดานทัศนศิลป (F-NET) ตัง้ แตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.7 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน-บัณฑิตพัฒนศิลป
รองรับ
1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเขา
1.9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป
1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หนวยงานหรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการทีม่ ี
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

ผลการ
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย
ตามเกณฑ
3.10
รอยละ
56.95
ไมบรรลุ
2

3 ขอ

5 ขอ

บรรลุ

5

รอยละ
60-69.99
รอยละ
60-69.99
รอยละ
45-54.99

รอละ
83.33
100

บรรลุ

5

บรรลุ

5

ศ.ปวช.
42.48
ศ.ปวส.
41.37

ไม่บรรลุ

2

รอยละ
45-54.99

ศ.ปวช.
39.60
ศ.ปวส.
40.59

ไม่บรรลุ

1

รอยละ
60-69.99

40.19

ไม่บรรลุ

1

รอยละ
40-49.99

25.79

ไม่บรรลุ

1

รอยละ
60-69.99

100

บรรลุ

5

รอยละ
60-74

81.40

บรรลุ

4
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คา
ผลการ
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
เปาหมาย ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย
ตามเกณฑ
คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
3.25
2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติตาม
3 ข้อ
บรรลุ
3
สมรรถนะรายวิ ช าที่ ส อดคล อ งกั บ ความ เกณฑ
ตองการขององคกร หนวยงานที่เกี่ยวของหรือ ขอ 1 - 3
ตัวบงชี้

ประชาคมอาเซียน
ปฏิบัติตาม
เกณฑ 1
และมีผล
ตาม 3
ปฏิบัติตาม
เกณฑ 3 ขอ

3 ข้อ

บรรลุ

3

3 ข้อ

บรรลุ

3

ปฏิบัติตาม
เกณฑ 3 ขอ
คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
ปฏิบัติตาม
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
เกณฑ 3 ขอ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย

4 ข้อ

บรรลุ

4

3

บรรลุ

4.40
3

3.2 ระดับ คุณ ภาพในการบริ ห ารงานและภาวะ ปฏิบัติตาม
เกณฑ 3 ขอ
ผูนําของผูบริหารวิทยาลัย

3

บรรลุ

3

ปฏิบัติตาม
เกณฑ
ขอ 1 - 3
ปฏิบัติตาม
3.4 ระดั บ คุ ณ ภาพในการพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ตาม
เกณฑ
อัตลักษณและเอกลักษณ
ขอ 1 - 3
3.5 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การระบบ ปฏิบัติตาม
เกณฑ 3 ขอ
ฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัย

5

บรรลุ

5

5

บรรลุ

5

4

บรรลุ

4

ปฏิบัติตาม
เกณฑ
ขอ 1 - 3
ปฏิบัติตาม
เกณฑ 3 ขอ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ 3 ขอ

5

บรรลุ

5

5

บรรลุ

5

5

บรรลุ

5

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพภายในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา

3.3 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานประจําป

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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คา
ผลการ
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
เปาหมาย ดําเนินงาน เทียบกับเปาหมาย
ตามเกณฑ
ปฏิบัติตาม
5
บรรลุ
5
3.9 ระดับคุณภาพในการพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของวิทยาลัย
เกณฑ 3 ขอ
3.10 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
ปฏิบัติตาม
4
บรรลุ
4
อุปกรณ ครุภณ
ั ฑและคอมพิวเตอร
เกณฑ 3 ขอ
คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
5.00
ปฏิบัติตาม
5 ขอ
บรรลุ
5 คะแนน
4.1 ระดับคุณภาพในการใหบริหารจัดการการ
เกณฑ 3 ขอ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้

4.2 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการที่ 3 กิจกรรม/
โครงการ
ใหบริการวิชาการและฝกทักษะวิชาชีพ

5 ขอ

บรรลุ

5 คะแนน

คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 5
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ปฏิบัติตาม
งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐหรืองานวิจัยของ เกณฑ 3 ขอ

5 ขอ

บรรลุ

5.00
5 คะแนน

ผูเรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานสรางสรรค ปฏิบัติตาม
เกณฑ 3 ขอ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐหรืองานวิจัยของครู

5 ขอ

บรรลุ

5 คะแนน

4 ขอ

บรรลุ

4.50
4 คะแนน

5 ขอ

บรรลุ

5 คะแนน

5 ขอ

บรรลุ

5.00
5

24 ตัวบงชี้

บรรลุ

5

คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ ปฏิบัติตาม
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ เกณฑ 3 ขอ

ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ด า นการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ดานการสงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตาม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษ สงเสริม สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม เกณฑ 3 ขอ
คาเฉลี่ยมาตรฐานที่ 7
ปฏิบัติตาม
7.1 ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพ (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 12)
เกณฑ 3 ขอ
บรรลุ
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน เปาหมาย
(สมศ.ตัวบงชี้ที่13)
16 – 20
ตัวบงชี้
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สรุปประสิทธิผลการดําเนินงาน

มาตรฐานที่ 1
จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
- จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาตามเกณฑ
- รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติดานทัศนศิลป ตั้งแตคา เฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในดานวิชาพื้นฐานทัว่ ไป
ดานภาษาอังกฤษและดานศิลปกรรม

-

แนวทางการเสริมจุดแข็ง
-

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
-

………
มาตรฐานที่ 2
จุดแข็ง
-

หลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูสอนมีความสามารถในสายวิชาชีพ

แนวทางการเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
- การนิเทศ การสอน อยางตอเนื่อง
- การเขียนแผนการสอนที่บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเสนอเพื่อการพัฒนา

…
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-

มาตรฐานที่ 3
จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

1. มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน
- การบริหารระบบฐานขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
2. มีแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ - การบริหารความเสี่ยง
และแผนปฏิบัติงานสอดคลองกับอัตลักษณและ
- การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
เอกลักษณของวิทยาลัย
คอมพิวเตอร
3. มีระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ชัดเจน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยาง
สม่ําเสมอ
5. อาคารสถานที่ สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
วิทยาลัยไดรับการปรับปรุงซอมแซม
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ผูบริหารจัดทํารูปแบบรายงานผลการดําเนินการให
กระชับชัดเจน ลดขั้นตอนการดําเนินงาน
2. กระจายภาระงานตาง ๆ ภายในวิทยาลัยสูทุกระดับงาน
3. สงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจเรื่องการบริหารงาน

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ระบบสารสนเทศ จัดทําโปรแกรมใหพรอมใชงาน
จัดเตรียมขอมูล การปองกันและสํารองขอมูลและ
การนําขอมูลสําคัญรายงานตอผูบังคับบัญชา ฯลฯ
2. การบริหารความเสี่ยง ยังขาดความตอเนื่อง/วิทยาลัย
ใหความสําคัญนอย
3. การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
คอมพิวเตอร ขาดผูรับผิดชอบ/บุคลากร ไมมีความรู
ความเขาใจในกฎระเบียบ
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มาตรฐานที่ 4
จุดแข็ง
วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และบุคลากร
ทางด้านทัศนศิลป์สามารถบูรณาการกับการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน และให้บริการทางวิชาการ เป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
-

การนําผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มีการบูรณาการร่วมกันในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อจัด
กิจกรรมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
ขอเสนอเพื่อการพัฒนา

-

-

…………
มาตรฐานที่ 5
จุดแข็ง
-

-

วิทยาลัยช่างศิลป มีผลงานวิจัยด้านทัศนศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป มีผลงานสร้างสรรค์ของผลงาน
นักเรียนนักศึกและครู ที่นําไปพัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อนําสู่มาตรฐานคุณภาพ โดยการ
จัดพิมพ์ เอกสารตํารา อินเตอร์เน็ต และการจัด
แสดงผลงานสร้างสรรค์
วิทยาลัยช่างศิลป มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางศิลปะเฉพาะด้าน หลากหลาย
สาขา สามารถจัดอบรมระยะสั้นต่อผู้สนใจและ
กลุ่มครูผู้สอนในกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
แนวทางการเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
- ส่งเสริมให้ครูทํางานวิจัย/งานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง

- นําผลงานวิจัยไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา

-
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-

มาตรฐานที่ 6

การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง

- วิทยาลัยมีการจัดโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี
มีวินัยและปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูก
จิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกาย การ
เล่นกีฬาและการเล่นต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมการ
อบรมส่งเสริมอาชีพให้ทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขา
เพื่อเป็นความรู้เสริมสําหรับนักเรียน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปฏิบัติตนตาม
แนวทางสายกลางที่เหมาะสมกับฐานะ สังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม
……แนวทางการเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
- ปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมและทันสมัย

-

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
-

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

มาตรฐานที่ 7

-

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่สมบูรณชัดเจน โดยไดถายทอด
ความรูไดอยางครอบคลุม ตามวัตถุประสงค
แนวทางการเสริมจุดแข็ง

-

- สงเสริมใหครูไดรับรูมาตรฐานและตัวบงชี้ทมี่ ี
การเปลี่ยนแปลงตามรอบการประเมิน

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา

สงเสริมคุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ใหมีความทันสมัยไดมาตรฐาน
และนํ าผลการประเมิ นมาพั ฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
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-

ภาคผนวก
1.
2.
3.

ขอมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set)
รายนามคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ
อื่นๆ ....
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แบบกรอกขอมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set) ระดับอาชีวศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป

รายการ
ขอมูลทั่วไป
1. จํานวนประเภทวิชา
2. จํานวนผูบริหาร

หนวยนับ

ขอมูล

ประเภท
วิชา
คน

1 ประเภทวิชา
5

3. จํานวนอาจารยทั้งหมด

คน

3.1 อาจารยประจํา

คน

82

คน

4

คน

3.2 อาจารยอัตราจาง (ทําสัญญาจางไมนอยกวา 9 เดือน)
4. คุณวุฒิทางการศึกษา
4.1 คุณวุฒิทางการศึกษาของผูบริหาร
1. ระดับอนุปริญญา
2. ระดับปริญญาตรี

คน

-

3. ระดับปริญญาโท

คน

5

คน

-

1. ระดับอนุปริญญา

คน

2

2. ระดับปริญญาตรี

คน

34

3. ระดับปริญญาโท

คน

46

4. ระดับปริญญาเอก
5. จํานวนอาจารยพิเศษ

คน

-

คน

-

6. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

คน

8

7. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
(ขอมูล ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557)
7.1 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม

คน

728

คน

638

คน

90

สาขาจิตรกรรม

คน

สาขาประติมากรรม

คน

38
2

สาขาภาพพิมพ

คน

9

4. ระดับปริญญาเอก
4.2 คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย

7.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม
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หมายเหตุ

รายการ

หนวยนับ

ขอมูล

สาขาศิลปะไทย

คน

12

สาขาออกแบบตกแตง

คน

23

สาขาสถาปตยกรรมไทย

คน

0

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

คน

0

คน

6

8.1 จากงบประมาณแผนดิน

บาท

4,882,160.-

8.2 จากเงินรายได (คาบํารุงการศึกษา)

บาท

2,485,500.-

บาท

917,000.-

9.1 เงินเดือน

บาท

37,982,392.-

9.2 งบพัฒนาบุคลากร

บาท

200,000.-

9.3 งบสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

บาท

720,000.-

9.3.1 จากภายในสถาบัน

บาท

720,00.-

9.3.2 จากภายนอกสถาบัน

บาท

-

9.4 งบประมาณในการบริการวิชาการ

บาท

9.5 งบประมาณวัสดุฝก

บาท

1,310,500.713,000.-

9.6 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

บาท

346,000.-

9.7 คาสาธารณูปโภค

บาท

435,700.-

9.8 คาใชจา ยอื่นๆ

บาท

35,000.-

9.9 ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

บาท

6,995,200.-

บาท

-

คน
คน

68
13

สาขาจิตรกรรม

คน

6

สาขาประติมากรรม

คน

-

สาขาภาพพิมพ

คน

1

สาขาศิลปะไทย

คน

1

สาขาสิปปหมู
8. รายรับ (ปงบประมาณ)

8.3 จากแหลงอื่นๆ
9. รายจาย (ปงบประมาณ)

9.10 คาเสื่อมราคา
10. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
10.1 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม
10.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม
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หมายเหตุ

รายการ

หนวยนับ

ขอมูล

สาขาออกแบบตกแตง

คน

5

สาขาสถาปตยกรรมไทย

คน

-

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

คน

-

สาขาสิปปหมู

คน

-

11.1 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม

คน

68

11.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม

คน

13

12.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. (ประเภทวิชา
ศิลปกรรม) ที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด

คน

68

12.2 จํานวนนักศึกษาแรกเขา (ประเภทวิชาศิลปกรรม) ของ
รุนที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.
12.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (ประเภทวิชา
ศิลปกรรม) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
12.4 จํานวนนักศึกษาแรกเขา (ประเภทวิชาศิลปกรรม) ของ
รุนที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.
13. การมีงานทําภายใน 1 ป รวมทั้งการประกอบ อาชีพอิสระ
13.1 ระดับ ปวช. (ประเภทวิชาศิลปกรรม)

คน

231

คน

13

คน

43

คน

68

- จํานวนผูที่ไดงานทําภายใน 1 ปรวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- จํานวนผูที่ศึกษาตอ
13.2 ระดับ ปวส. (ประเภทวิชาศิลปกรรม)

คน

2

คน
คน

66
23

- จํานวนผูที่ไดงานทําภายใน 1 ปรวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- จํานวนผูที่ศึกษาตอ

คน

2

คน

21

หมายเหตุ

11. จํ านวนผู สํ าเร็ จการศึ กษาที่ สอบผ านเกณฑ มาตรฐาน
วิชาชีพ

12. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ผูที่มีงานทํา/ศึกษาตอ
ภายใน 1 ป เมื่อประเมิน
จะตองใชจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ในปการศึกษา 2556
ผูที่มีงานทํา/ศึกษาตอ
ภายใน 1 ป เมื่อประเมิน
จะตองใชจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ในปการศึกษา 2556

รายการ

หนวยนับ

ขอมูล

- จํานวนหลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร

9

- จํานวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ

หลักสูตร

9

14.2 จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิทางวิชาชีพ

คน

59

14.3 จํานวนครั้งที่สถานศึกษาเชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญ/
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจหรือภูมิปญญาทองถิ่น
มาบรรยายไมนอยกวา 2 ชั่วโมง

ครั้ง

ศ.ปวช. 2 ครั้ง

14.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารย
14.5 งบประมาณสําหรับวัสดุฝก
สาขาจิตรกรรม

5 ระดับ

หมายเหตุ

14. การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา
14.1 หลักสูตร

ศ.ปวส. 3 ครั้ง

20,000.-

สาขาประติมากรรม

บาท

20,000.-

สาขาภาพพิมพ

บาท

20,000.-

สาขาศิลปะไทย

บาท

15,000.-

สาขาออกแบบตกแตง

บาท

15,000.-

สาขาสถาปตยกรรมไทย

บาท

12,000.-

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

บาท

20,000.-

สาขาสิปปหมู

บาท

16,000.-

จํานวน

16

จํานวน
โครงการ

- งานวิจัย(ครู) 4
เรื่อง
- งานสรางสรรค
(ครู)
95 ชิ้น

15. นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา
15.1 จํานวนนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ งานวิจัยที่เปนการ
พัฒนาองคความรู งานวิจัยปฏิบัติการของอาจารยและ
นักศึกษา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

1. อ.ดินหิน
รักษพงศอโศก
2. คายคุณธรรม
1. อาจารยดินหิน
รักพงศอโศก
2. คายคุณธรรม
3. ทัศนศึกษา
ประวัติศาสตรศิลปะ

ศ.ปวช. 4.10
ศ.ปวส. 4.61

บาท
บาท

14.6 จํานวนกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา

อยูในระหวางดําเนินการ
ปรับปรุง
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ขอมูลของฝายกิจการ
นักศึกษา

รายการ

หนวยนับ

ขอมูล

สาขาจิตรกรรม

จํานวน

สาขาประติมากรรม

จํานวน

สาขาภาพพิมพ

จํานวน

สาขาศิลปะไทย

จํานวน

สาขาออกแบบตกแตง

จํานวน

สาขาสถาปตยกรรมไทย

จํานวน

(ครู) 64 ชิ้น
ศ.ปวช. 8 ชิ้น
ศ.ปวส. 8 ชิ้น
ศ.ปวช. 4 ชิ้น
ศ.ปวส. 8 ชิ้น
(ครู) 31 ชิ้น
ศ.ปวช. 8 ชิ้น
ศ.ปวส. 1 ชิ้น
ศ.ปวช. 8 ชิ้น
ศ.ปวส. 8 ชิ้น
ศ.ปวช. 6 ชิ้น
ศ.ปวส. 8 ชิ้น
-

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

จํานวน

สาขาชางรัก ชางเขียน ชางปน

จํานวน

หมายเหตุ

ศ.ปวช. 8 ชิ้น
ศ.ปวส. 8 ชิ้น
ศ.ปวช. 7 ชิ้น
ศ.ปวส. 5 ชิ้น

16. การบริการทางวิชาการ
16.1 จํ านวนกิ จกรรม/โครงการที่ ให บริ การทางวิ ชาการที่
ตอบสนองต อชุ มชนและสั งคม (สถานศึ ก ษาเป ด สอน
ระดับ ปวช. และปวส.)

17. การบริหารและการจัดการ
17.1 จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาในดานวิชาชีพที่
สอนและกระบวนการจัดการเรียนรู (20 ชั่วโมง/ป)

จํานวน

4

คน

72
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1. โครงการฝกอบรม
ศิลปะสําหรับ
บุคคลภายนอก
2. โครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ชาง
สิปหมู ณ อุทยาน ร.2
3. โครงการประกวด
ศิลปกรรมชุมชน
ลาดกระบัง “ตลาดริมน้ํา
หัวตะเข” ประจําป 2557
4. โครงการสงเสริมอาชีพ
ชุมชน “บาติกมัดเพนท”
ขอมูลแฟมรายงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ป 2557

รายการ
17.2 จํานวนโครงการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเนนการ
มีสวนรวมของเครือขายและประชาคมอาชีวศึกษาในการใช
ทรัพยากรรวมกัน รวมทั้งการใหสถานประกอบการเขามามีสวน
รวมในการ จัดการศึกษาและการจัดหลักสูตรทวิภาคี

หนวยนับ

ขอมูล

หมายเหตุ

จํานวน

1

การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ของวิทยาลัย
ชางศิลป
ทั้ง 3 แหง

จํานวน

ครู 66 ชิ้น
ศ.ปวช. 45 ชิ้น
ศ.ปวส. 30 ชิ้น

ครู : อ.สิขเรศ
อ.ธีรยุทธ อ.นภพงศ อ.
วิฑูรย อ.ประดิษฐ อ.ศักดิ์
ชาย อ.ปรีกมล อ.พัชริ
นทร อ.ศันสนีย

18. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
18.1 จํานวนผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการพัฒนาองคความรู
ดานศิลปวัฒนธรรม
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