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คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน ผลการประเมิน และการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน และ ตัวบ่งชี้ ตามกรอบที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ได้กําหนดไว้เป็นกระบวนการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา
เนื้ อ หาของรายงานฉบับ นี้เป็น เป็นสาระสํ าคัญ 3 บท คือ บทที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของ
หน่วยงาน บทที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
และทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2558 – พฤษภาคม 2559 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
40
37
77
บุคลากรทางการศึกษา
1
3
4
พนักงานราชการ
2
3
5
ลูกจ้างประจํา
7
2
9
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
55
45
100

ระดับการศึกษา ระดับปริญญา
อนุ.ป ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
5
5
2
30
45
77
1
2
1
4
2
3
5
9
9
14
35 51
100

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

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

1,620,240
574,900
2,118,000
3,528,525
-

1,620,240
574,900
2,118,000
3,528,525
-

-

2,987,536
10,829,204

2,987,536

-

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

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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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
369

หญิง
232

18
3
4
10
7
0
0
2
413

10
0
3
4
6
0
0
2
257

รวม
601
28
3
7
14
13
0
0
4
670

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
1.5 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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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

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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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 2557
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ค่อนข้างน้อย

การปรับปรุงในปี 2558
เป้าหมายสําคัญ
จากผลการประเมินปี 2557
ในปัจจุบนั
- จัดกิจกรรมและโครงการเสริม - เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความความรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎี ให้นักศึกษา เพื่อเพิ่มร้อยละ
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ของผูส้ ําเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 2

สํารวจความต้องการในการ
พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมระดับ ปวช.
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรระดับ ศ.ปวช.และ และปวส. ที่ได้รับการพัฒนา
ศ.ปวส. โดยความร่วมมือของ ปรับปรุง
วิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 3 แห่ง

มาตรฐานที่ 3

- ดําเนินการพัฒนาระบบ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ฐานข้อมูลให้ครบถ้วน
จัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน
และทันสมัย

- วิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูล
ครบถ้วน

มาตรฐานที่ 4

- ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลงานให้สาธารณชนทราบ
อย่างจริงจัง

วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่พร้อมให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
ในทุกด้าน

มาตรฐานที่ 5

- ดําเนินการกําหนด
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้
ต่อเนื่อง รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมฯแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการจัด
ประกวดแข่งขัน ซึ่งจะเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมฯ
ให้ทั้งครู อาจารย์และ
นักศึกษา

มาตรฐานที่ 1

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

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

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2556
- กําหนดให้เรือ่ งการพัฒนา
ด้านนวัตกรรมเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและ
สร้างชื่อของวิทยาลัยฯ
- พัฒนาระบบการจัดการ
ด้านนวัตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ

การปรับปรุงในปี 2557
จากผลการประเมินปี 2556

เป้าหมายสําคัญ
ในปัจจุบนั

มาตรฐานที่ 6

- ควรพัฒนาระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัย
ที่มีต่อภาพลักษณ์
- ควรพัฒนารูปแบบหรือ
พัฒนาการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
งานด้านศิลปะ

-

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

มาตรฐานที่ 7

- พัฒนาระบบการประกัน - ดําเนินการปรับปรุง
- จัดทําฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพเข้าระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ คุณภาพ
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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
57.58
1.1-03
เรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน
1.1-04
1.1-05
1.1-06
1.1-07
การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ 57.58
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 2 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย
สูตรคํานวณและการคํานวณ
การคํานวณ
จํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
262
x 100
X
จํานวนผู้เรียนที่
จํานวนผู้เรียน
455
100 ผลลัพธ์ = 57.58
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 2558 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)
ปรับปรุง
ปรับปรุงเร่งด่วน
(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
1.2-07
1.2-08
1.2-09
1.2-10
1.2-11

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

รายการเอกสาร
โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีวินัยและปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมอนุรักษาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยช่างศิลป
โครงการพัฒนาผู้เรียนกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมวิชีพด้านศิลปกรรม
วิชาเลือกเสรี ศิลปะการทําหัวโขนแบบดั้งเดิม
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รหัสเอกสาร
1.2-06
1.2-07
12.-08
1.2-09
1.2-10
1.2-11

รายการเอกสาร
โครงการพิธีไหว้ครูต้นแบบช่างศิลป
โครงการความรัก สามัคคี มีวนิ ัยและปฏิบัติตามคุณธรม จริยธรรม ถวายเทียนพรรษา
วิทยาลัยช่างศิลป ณ วัดปลูกศรัทธา ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โครงการกีฬาสีปีใหม่สมั พันธ์ต้านภัยเอดส์ 58 ณ วิทยาลัยช่างศิลป
โครงการวันแม่แห่งชาติ
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2558
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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

ผลการ
ดําเนินงาน

เป้าหมายระดับ
ร้อยละ
60 – 69.99

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1.3-01

60.00

เป้าหมาย ร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ 60.00
คะแนนที่ได้ 3 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย
 ต่ํากว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตามเป้าหมาย

สูตรคํานวณและการคํานวณ
จํานวนสาขาวิชาที่ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณา
ได้ครบทุกรายการ
จํานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด

การคํานวณ

X
100

3
..

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
5

60.00
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. 2558
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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

41
6

41
6

41
6

41
6

100
100

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

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

46

x 100

x 100
46

..

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

รายการเอกสาร
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2558
ตารางแสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี 2558 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. : 45.30
ระดับ
ศ.ปวส. : 44.64

เป้าหมายร้อยละ 45 – 54.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ
44.97
คะแนนที่ได้ 2 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

สูตรคํานวณและการคํานวณ
สูตรคํานวณ

การคํานวณ

จํานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

-

x 100

..

ผลลัพธ์ =

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุง
.ปรับปรุงเร่งด่วน
(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 70 คน ผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 45.30
ได้ส่งนักศึกษา ระดับ ศ.ปวส. เข้าสอบ V-Net จํานวน 7 คน ผลคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.64
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.5-01
1.5-02

รายการเอกสาร
รายงานผลการทดสอบ V-Net ระดับ ศ.ปวช.
รายงานผลการทดสอบ V-Net ระดับ ศ.ปวส.
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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. : 43.56
ระดับ
ศ.ปวส. : 42.85

เป้าหมายร้อยละ 45 – 54.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ
42.59
คะแนนที่ได้ 2 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

46

x 100
108

x 100

ผลลัพธ์ =
ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ
55 – 64.99

42.59
ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ
65 ขึ้นไป

การดําเนินงาน
ในระดับ ศ.ปวช. นักเรียนลงทะเบียนสอบ 101 คน ได้คะแนนภาษาอังกฤษมากกว่าคะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ
ระดับชาติ (29.13) จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 43.56 ของผู้ลงทะเบียนสอบ ศ.ปวช.
ในระดับ ศ.ปวส. นักศึกษาลงทะเบียนสอบ 7 คน ได้คะแนนภาษาอังกฤษมากกว่าคะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ
ระดับชาติ (25.10) จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85 ของผู้ลงทะเบียนสอบ ศ.ปวส.
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.6-01
1.6-02
1.6-03
1.6-04

รายการเอกสาร
รายงานผลการทดสอบ V-Net ด้านอาชีวศึกษา ปี 2558 (แยกตามประเภทวิชาหลัก) ระดับ ศ.ปวช.
รายงานการทดสอบฯ ค่าสถิติสําหรับสถานศึกษาแยกตามเนื้อหาหลัก ระดับ ศ.ปวช.
รายงานผลการทดสอบ V-Net ด้านอาชีวศึกษา ปี 2558 (แยกตามประเภทวิชาหลัก) ระดับ ศ.ปวส.
รายงานการทดสอบฯ ค่าสถิติสําหรับสถานศึกษาแยกตามเนื้อหาหลัก ระดับ ศ.ปวส.
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองรับ
เกณฑ์การดําเนินงาน

เป้าหมายระดับ

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองรับ เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เข้ารับการทดสอบ
การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1.7-01
1.7-02

ร้อยละ
60 – 69.99

เป้าหมายร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ
57.40
คะแนนที่ได้ 2 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

สูตรคํานวณและการคํานวณ
การคํานวณ
จํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

62

x 100

108
ผลลัพธ์ =

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

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ 60 – 69.99

x 100

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ 70 – 79.99

57.40
ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การดําเนินงาน
ได้ดําเนินการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าทดสอบ V-Net ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ตามเนื้อหาหลักและเนื้อหาย่อย
ทั้งระดับ ศ.ปวช.และศ.ปวส.
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.7-01
1.7-02

รายการเอกสาร
รายงานผลการทดสอบ V-Net รายบุคคล ระดับ ศ.ปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม
(ไม่ระบุสาขาวิชา)
รายงานผลการทดสอบ V-Net รายบุคคล ระดับ ศ.ปวส. สาขาวิชาศิลปกรรม
(ไม่ระบุสาขาวิชา)
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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

16.72

1.8-01

เป้าหมายร้อยละ 40 – 49.99
ผลการดําเนินงานร้อยละ
16.72
คะแนนที่ได้ 1 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ํากว่าเป้าหมาย

สูตรคํานวณและการคํานวณ
การคํานวณ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนผู้เรียนแรกเข้า

47

x 100

281
ผลลัพธ์ =

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(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

16.72
ดีมาก
(คะแนน 5)
.ร้อยละ
65 ขึ้นไป

การดําเนินงาน
มีการสํารวจจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่พ้นสภาพและออกกลางคันและประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของ
นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละภาคเรียน ตัง้ แต่แรกเข้าจนจบการศึกษา
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.8-01

รายการเอกสาร
รายงานการวิจยั เรื่องสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป หน้า 46-56

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

47
47

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 2558

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
78.40

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1.10-01

เป้าหมายร้อยละ 60 - 74
ผลการดําเนินงานร้อยละ
78.40
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 2558

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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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

ผลการ
ดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง



2.1-01
-

ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ 1 - 3
-

เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ขอ้ 1 - 3 ผลการดําเนินงาน
1 ข้อ
คะแนนที่ได้ 1 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
คณะกรรมการสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แล้ว และมีการให้ปรับปรุงต่อมามีเหตุให้ต้องล่าช้าคือ วาระของ

สภาวิชาการ และวาระของผู้บริหารในสถาบันฯ หมดลง ในส่วนของวิทยาลัย เช่นกันวิทยาลัยมีการสรรหาผู้อํานวยการ
และผู้บริหารชุดใหม่แต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของฝ่ายวิชาการจึงเป็นเหตุให้การปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าว
หยุดชะงัก ปัจจุบันกองบริการวิชาการฯ ของสถาบันฯ ได้เข้ามาดําเนินการโดยต้องการปรับหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา โดยได้เชิญครู อาจารย์ของวิทยาลัยช่างศิลป์ ทั้ง 3 แห่ง และวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วม การปรับปรุงครั้งนี้ใช้เกณฑ์ การจัดการศึกษาอาชีวะฯ
ซึ่งทําให้ต้องเริ่มต้นพิจารณาใหม่ทั้งชื่อหลักสูตร โครงสร้าง รหัส รายวิชา เดิมวิทยาลัยฯ ผลิตผูส้ ําเร็จการศึกษามุ่งเน้น
ให้ศึกษาต่อมากกว่าการประกอบอาชีพฉะนั้นปรัชญา โครงสร้าง วัตถุประสงค์ ฯลฯ ต้องปรับทั้งหมดทั้งยังต้องให้คง
อัตตลักษณ์เดิม ความสําคัญของอัตตลักษณ์วิทยาลัยช่างศิลป เป็นที่ทราบกันในวงการของผู้ที่ประสงค์ในการศึกษาด้าน
ศิลปกรรมที่มกี ารจัดการศึกษาที่เน้นการฝึกฝน ทักษะด้านศิลปกรรมทั้งไทยและสากล โดยผู้ที่เข้าศึกษาในวิทยาลัย
เกือบทั้งสิ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะปูพื้นฐานทางศิลปกรรมให้เข็มแข็งสําหรับการทดสอบ
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมกับกองบริการการศึกษา คณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการจัดประชุม
สัมมนา ปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว (ไม่รวมกับการดําเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยช่างศิลป์อีก
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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2 แห่งที่ดําเนินการเฉพาะส่วน) ในช่วงเวลา 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1. การประชุมปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา
2. การประชุมปรับปรุงหลักสูตร วันที่ วันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 อาคารห้องสมุด ที่วทิ ยาลัยช่างศิลป
3. การประชุมปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 25-27 กันยายน 2558 เดอะบลูม นครราชสีมา
4. การประชุมปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 เมธาวลัย ชะอํา ประจวบคีรขี ันธ์
5. การประชุมปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา
6. การประชุมปรับปรุงหลักสูตร วันที่ วันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 อาคารห้องสมุด ที่วทิ ยาลัยช่างศิลป
7. การประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์มาตรฐานผู้สําเร็จ ปวช. ปวส. 23-25 พค. 59
ปัจจุบันได้ขอ้ สรุปโครงสร้างหน่วยกิตรายวิชาที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยยังคงอัตลักษณ์ของวิทยาลัยช่างศิลปเป็นหลักสูตร
ที่ให้ความสําคัญในการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางศิลปกรรม และทักษะทางการสร้างสรรค์ทงั้ ทางศิลปสากลและศิลปไทย รวมทั้ง
2 ระดับคือ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
การดําเนินการอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําเอกสารเล่มหลักสูตร เพือ่ เสนอต่อกรรมการประจําวิทยาลัย
สภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป
สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ วิทยาลัยช่างศิลป์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนโยบายที่จะดําเนินการจัดการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ (ทัศนศิลป์) โดยได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรดังกล่าวเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วพร้อมทั้ง
ยังมีนโยบายในการจัดการศึกษาประดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง จึงทําให้มีความล่าช้าในการดําเนินการเพราะการปรับปรุง
หลักสูตรจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตรฯ
จากสภาพปัญหาต่างๆ ทั้งภายในของวิทยาลัย และของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เป็นอยูซ่ ื่งผูกพันกันทําให้
เกิดความล่าช้า อีกทัง้ เพือ่ ให้ได้เป็นไปตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจําเป็นต้องใช้
ระยะเวลาเพื่อพัฒนาปรับโครงสร้างบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่จะมีวิทยฐานะเป็นครู และเป็นปัญหาใหญ่ของสถานศึกษาในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งหมดเพื่อให้สามารถเป็นอาจารย์ประจําเพือ่ รับรองหลักสูตรตลอดจนเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสาร
2.1-01
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2553
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2553
ฉบับภาษาอังกฤษ
2.1-02
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2553
2.1-03
เอกสารการประชุม สัมมนาที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตรฯ
2.1-04
ร่างหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2560
2.1-06
ร่างหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2558
2.1-07
ตัวอย่างแผนการสอนสมรรถนะ ระดับ ศ. ปวช.
2.1-08
ตัวอย่างแผนการสอนสมรรถนะ ระดับ ศ. ปวส.
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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
วิทยาลัยได้มกี ารประชุมผู้บริหารถึงการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการติดตามผลการเรียนของ
ผู้เรียนและคณะผู้บริหาร ทีพ่ งึ่ มีการเปลี่ยนแปลงได้รับทราบและรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเมื่อได้รับทราบจํานวนผู้สําเร็จการ
ศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่ตกค้าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนซ้ําในชั้น ศ.ปวช.1 และนักเรียนในระดับศ.ปวช.3 ซึ่งมีจํานวนมาก
อีกทัง้ จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคันด้วย
คณะผู้บริหารได้มีการปรึกษาและเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รายละเอียดหลายครั้งถึงสาเหตุต่างๆ ในขณะนี้กําลัง
ดําเนินการสร้างกลไกในการติดตามผล การประเมินผล และการแก้ไขผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ต้อง
ดําเนินการโดยเร่งด่วนคือ การจัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในระยะแรกจะเป็นการให้ผู้สอนที่มีประสบการณ์
การสอนเกิน 5 ปี ดําเนินการประเมินตนเอง ตามหัวข้อประเด็นที่กําหนดไว้ และอยู่ในระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อมูล
กลับเพื่อนําไปสรุปและวิเคราะห์ว่าจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปรวมทั้งการติดตามการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้
หลากหลาย และมีความถี่มากขึน้ ด้วยจากการสอบถามในการขาดการลงทะเบียนการไม่ดําเนินการตามกําหนดต่าง ๆ ของ
นักเรียน ทําให้เป็นปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการพ้นสภาพไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาต่างๆ
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ผู้สอนจะต้องปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเองไม่ว่าจะเป็นเทคนิควิธีการสอน เนื้อหา สื่อการสอน
ล้วนแล้วแต่มีผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทัง้ สิ้น โดยได้มีการเน้นย้ําในประเด็นต่างๆ อยูใ่ นการประชุมครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของวิทยาลัย แต่สภาพของผู้สอนจํานวนมากไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนให้เป็นระบบ อีกทัง้ มีปัญหาความสามารถด้านเทคโนโลยี (การใช้คอมพิวเตอร์) การจัดทําเอกสารฯลฯ
ซึ่งขัดแย้งกับสิง่ ที่ได้สัมผัสในการจัดการเรียนการสอนจริง หรือการพูดคุยกับนักเรียนบางคน คือในการสอนครูโดยส่วนมาก
จะมีการแทรกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วินยั ความประหยัด และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วหลายๆ อย่างนีจ้ ํานวน
มากไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการจัดการศึกษา และบันทึกการสอนให้ครบถ้วนเพิ่มเติม รายงานผล การสํารวจการส่งแผน
ในรอบปีการศึกษานี้จึงดําเนินการให้ผู้สอนจัดทํา โดยมอบความรับผิดชอบตามลําดับ คือผู้สอน
หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้าภาควิชา ตรวจสอบ แล้วจึงนําเสนอผู้บริหารต่อไป (โดยจัดทําแบบสํารวจ) ซึง่ ผลที่ได้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการเอกสารอ้างอิง

รหัสเอกสาร
2.2-01

รายการเอกสาร
คู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมครู
เอกสารการจัดตารางสอน
เอกสารสรุปการสํารวจแผนการสอน
ตัวอย่างแผนการสอน ระดับ ศ.ปวช.
ตัวอย่างแผนการสอน ระดับ ศ.ปวส.
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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
การสอนและให้ครูแต่ละคนทําบันทึกหลังการสอน 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 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
วิทยาลัยทราบและเห็นความสําคัญถึงจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มงุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแจ้งให้ผู้สอนได้ทราบและเห็นความสําคัญในการจัดทําเอกสาร ในการประชุม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านสื่อการสอน วิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อให้ผู้สอนได้จดั หาสื่อ
การจัดการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้สอน โดยแบ่งไปตามหมวดวิชาฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการจัดเตรียม
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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แบบเอกสารสําหรับบันทึกการสอนถึงการวิจัยในชั้นเรียนไว้แล้ว สําหรับผู้สอนที่ยงั ไม่มีแบบเอกสาร
การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับลงสู่หมวดวิชาเพื่อให้ผู้สอนพิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้างให้ได้มาซึ่งสื่อการสอน ฯลฯ เพื่อ
เพื่อความเหมาะสมกับเทคนิค เนื้อหา ที่สอน ปีงบประมาณ 2558 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2558)
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทําบันทึกหลังการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2558 , เอกสารแบบสํารวจฯ)
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธกี ารสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน (เอกสารการ
จัดการความรู้ หัวข้อการจัดการเรียนการสอน)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสาร
2.3-01
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2553
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยช่างศิลป พุทธศักราช 2553
เอกสารการจัดตารางสอน
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ
ตัวอย่างแผนการสอน
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน
เอกสารองค์ความรู้

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

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

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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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

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

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



3.1.4-01

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

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. 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)
4. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านประเมินคุณลักษณะของผู้อํานวยการวิทยาลัย
และประเมินการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการวิทยาลัย ตาแนวทางที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนด (3.1.4-01)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

3.1.1-01
3.1.2-01
3.1.3-01
3.1.4-01

รายการเอกสาร

กฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการประจําวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย/ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
พ.ศ. 2558-2559
การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย พ.ศ. 2557 - 2559
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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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



3.2.3-01



3.2.4-01

-

-

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
1. ผู้อํานวยการวิทยาลัยจัดการบริหารวิทยาลัยตามนโยบาย (3.2.1-01)
2. ผู้อํานวยการวิทยาลัยจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่าํ เสมอ (3.2.2-01)
3. ผู้อํานวยการวิทยาลัยนําแต่งตั้งภาคี 4 ฝ่าย ต่อคณะกรรมการประจําวิทยาลัย นัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพือ่ นํา
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง มาใส่ในการบริหารจัดการ กิจกรรม/โครงการ ต่างๆ (3.2.3-01)
4. ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีนํามติของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือความคิดเห็นของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาวิทยาลัย (3.2.4-01)
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

3.2.1-01
3.2.2-01
3.2.3-01
3.2.3-02
3.2.4-01

รายการเอกสาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยช่างศิลป
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย มิถนุ ายน 58 – กรกฎาคม 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองและรายละเอียด
รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่าย มิถุนายน 56 – กรกฎาคม 57/รายงาน
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย มิถุนายน 58 – กรกฎาคม 59โครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 2559

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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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 2559
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 2559
แผนปฏิบัติการประจําปี แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย ปี 2559
แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติรายการ ปี 2559
รายงานผลการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน ประจําเดือน ปี 2559
รายงาน ตผ. ปี 2559

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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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

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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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 2559
แผนงาน คําสั่งแต่งตั้ง
http://cfa.bpi.ac.th
แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของวิทยาลัยช่างศิลป

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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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 ปีการศึกษา 2558
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย แผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2558
สรุปการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงไปปรับปรุงได้
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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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 2558 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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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 2559
แผนงาน/โครงการ ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2559
แผนงาน/โครงการความร่วมมือทางวิชาการะหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ประเทศไทย และคณะศิลปะและออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศ
ญี่ปุ่น
แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

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
รายการเอกสาร
3.9.1-01
การจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในวิทยาลัยและผู้เรียน
3.9.2-01
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
การกํากับ ติดตาม แผนงาน โครงการ
3.9.3-01
การประเมินความพึงพอใจ
3.9.4-01
แผนความต้องการลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
3.9.5-01

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
4.1.1-07




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 2558

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
4.1.1-07

รายการเอกสาร
รายงานผลโครงการฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 36/2558
รายงานผลโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลปไทย
ณ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานผลโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของศิลปิน
อาจารย์เฟื้อ หริพิทกั ษ์ (ศิลปินแห่งชาติ)
รายงานผลโครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2558
ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ความสัมพันธ์ไทย ญีป่ ุ่น ณ ประเทศไทย
โครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลป จังหวัดน่าน

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
4.2.1-07



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 2558 โครงการเชิดชู เกียรติศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม) โครงการอบรมสืบทอดวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลปไทย
ณ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
3. วิทยาลัยช่างศิลปจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างหลากหลายเพื่อสนองความต้องการของประชาชนทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 36/58
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
4.2.1 – 07

รายการเอกสาร
โครงการอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 36/2558
โครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลปไทย
ณ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์
โครงการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจําปี 2558
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ความสัมพันธ์ไทย ญี่ปุ่น ณ ประเทศไทย
โครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการแสดงนิทรรศการของครู อาจารย์

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

5.1.2-01

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



3

วิทยาลัยได้จัดประกวดและ/หรือแสดงการใช้ประโยชน์
ของโครงการงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด



5.1.3-01
5.1.3-02

4

วิทยาลัยได้นําโครงการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด
เผยแพร่ต่อสาธารณชน



5.1.4-01
5.1.4-02

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
5.1.5-03

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. 2558 และมีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่ในโครงการของวิทยาลัย และการประสานงานกันระหว่างงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรคณาจารย์ และนักศึกษา ด้วยการดําเนินงานโครงการอย่างเป็น
ระบบ การรวบรวมสรุปผล จากการดําเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน (5.1.1-01)
2. วิทยาลัยฯได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประจําปี 2558 จํานวน
ผลงาน 58 ชิ้นเป็น 100% ประกอบด้วย ประเภทจิตรกรรม 6 ชิ้น ประเภทประติมากรรม 3 ชิ้น ประเภทภาพพิมพ์
8 ชิ้น ประเภทศิลปะไทย 6 ชิน้ ประเภทออกแบบตกแต่ง 6 ชิ้น ประเภทลายรดน้ํา 7 ชิ้น ประเภทวาดเส้น 8 ชิ้น
ประเภทองค์ประกอบศิลป์ 7 ชิ้น ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา 7 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 100 และตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ประจําปี 2558 จํานวนงาน 29 ชิ้นประกอบด้วยสาขาจิตรกรรม 5 ชิ้น
สาขาภาพพิมพ์ 4 ชิ้น สาขาศิลปะไทย 5 ชิน้ สาขาออกแบบตกแต่ง 2 ชิ้น สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 5 ชิ้น
สาขาสิปปหมู่ 5 ชิ้น องค์ประกอบศิลป์ 3 ชิ้น (5.1.2-01)
3. วิทยาลัยฯได้ส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามหลักสูตรฯและจัดโครงการประกวด
ผลงานศิลปะจํานวนผลงานสร้างสรรค์ 87 ชิ้น และนักศึกษาได้รับรางวัล“นริศรานุวัดติวงศ์” พ.ศ. 2558
(5.1.3-01 , 5.1.3-02)
4. วิทยาลัยได้จดั ทําโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ศิลปะของนักเรียนนักศึกษา เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน จํานวนผลงานสร้างสรรค์ 115 ชิ้น นักศึกษาผ่านเกณฑ์การกลั่นกรองได้รับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์”
พ.ศ. 2558 (5.1.4-01 , 5.1.4-02 , 5.1.5-01)
5. วิทยาลัยฯได้ส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษานําผลงานสร้างสรรค์และส่งเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติคือโครงการประกวดเขียนภาพสีน้ํา สีน้ํามัน ครั้งที่ 21 ที่เกาะลอย อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ประจําปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลดีเด่น 2 รางวัลและชมเชย 8 รางวัล
รวม 11 รางวัล และนักศึกษาภาควิชาศิลปะไทยได้รับรางวัลทุนนิริศรานุวัดติวงศ์ ปีพ.ศ. 2558
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

รายการเอกสาร

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558
สูจิบัตรการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2558
สูจิบัตรการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2558
ใบประกาศผู้ได้รับรางวัลทุนนริศรานุวัดติวงศ์ พ.ศ. 2558
ใบประกาศผู้ได้รับรางวัลทุนนริศรานุวัดติวงศ์ พ.ศ. 2558
สูจิบัตรการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ประจําปี 2558
ใบประกาศผู้ได้รับรางวัลทุนนริศรานุวัดติวงศ์ พ.ศ. 2558
เกียรติบัตรประกวดเขียนภาพสีน้ํา สีน้ํามัน ที่เกาะลอย อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 21 ประจําปีการศึกษา 2558
ใบประกาศผู้ได้รับรางวัลทุนนริศรานุวัดติวงศ์ พ.ศ. 2558

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

54

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
วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การให้ ค รู ทุ ก คนจั ด ทํ า งานสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย
วิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ประกวดและได้ นํ า งานสร้ า งสรรค์ ห รื อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัย
วิทยาลัยได้นํางานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
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
เกณฑ์การดําเนินงาน

1

2
3
4

5

การประเมินผลจากการดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน


หมายเลข
เอกสารอ้างอิง



5.2.2-01
5.2.2-02
5.2.3-01

5.2.1-01




5.2.4-01
5.2.4-02
5.2.4-03
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
5.2.5-08
5.2.5-09
5.2.5-10



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
1. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการดําเนินงานการบริหารงานด้วยระบบและกลไกเพื่อการพัฒนา
งานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยการวางแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อพิจารณา
บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาด้วยการดําเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน (5.2.1-01)
2. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินโครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
มีการสนับสนุนขอทุนวิจัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อทําวิจัยได้งบประมาณวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน
ทั้งภายในวิทยาลัยและสถาบันอื่น ๆ มีคณาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
(5.2.2-01 , 5.2.2-02)
3. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
(5.2.3-01)
4. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเผยแพร่โครงการพัฒนาการแสดงด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลปไทย-ไท
สนับสนุนให้ครูถึงผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมระดับประเทศ นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ ได้รับรางวัลที่ 1 และ
นายปรีกมล เชีย่ ววานิช ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 และนายจรัญ หนองบัว
นางอัญชุลี อําไพศรี ได้รว่ มแสดงผลงานเซรามิคนานาชาติ สนามจันทร์เดลย์เวิร์ค 2559 (5.2.4-01 , 5.2.4-02 , 5.2.4-03)
5. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดระบบและกลไก การติดตามและประเมินผลจัดเก็บองค์ความรู้
ซึ่งเป็นผลสําเร็จของโครงการวิจยั การส่งเสริมทัง้ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เป็นรูปแบบเอกสารนําไปได้ประโยชน์และได้รับรางวัลในระดับชาติ จัดเผยแพร่โครงการ พัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์
ช่างศิลป์ไทย-ไท ส่งเสริมให้ครูส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมระดับประเทศ นายประดิษบ์ ตั้งประสาทวงศ์ ได้รับรางวัล
ที่ 1 และนายปรีกมล เชี่ยววานิช ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 การแสดง
ศิลปกรรมคณาจารย์วทิ ยาลัยช่างศิลป ณ หอศิลปริมน่าน และนิทรรศการศิลปกรรมไทย-อินโอนีเซีย INSTITUT SENI
INDONESIA DENPASAR ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมนิทรรศการศิลปกรรมความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-เวียดนาม 2559 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 4 โดยศิลปินในกลุ่มจปภ.36 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดําเนิน โดยอาจารย์ธีรยุทธ จั่นฝังเพ็ชร การแสดงศิลปกรรมเชิดชูครูศิลปิน เฟื้อ หริพิทกั ษ์ ณ หอศิลป์วังหน้า
9-29 กุมภาพันธ์ 2559 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา 6 สิงหาคม 2558
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 , 5.2.5-07 , 5.2.5-08 , 5.2.5-09 , 5.2.5-10)
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

5.2.1-01
5.2.2-01
5.2.2-02
5.2.3-01
5.2.4-01
5.2.4-02
5.2.4-03
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
5.2.5-08
5.2.5-09
5.2.5-10

รายการเอกสาร

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2558
โครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
โครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
โครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
ประกาศผลการประกวด Krung thai Art Awards ครั้งที่ 2
สนามจันทร์ เดลย์เวิร์ด 2559
โครงการพัฒนาการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ ช่างศิลป์ไทย-ไท
ประกาศผลการประกวด Krung thai Art Awards
นิทรรศการคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป
นิทรรศการศิลปกรรม ไทย-อินโดนีเซีย 2559
นิทรรศการศิลปไทย-เวียดนาม 2559
นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 4 โดยกลุ่มศิลปิน กลุ่ม จปภ.36
นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูครูศิลปิน เฟื้อ หริพิทักษ์ 2559
นิทรรศการศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
การแสดงงานโครงการอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก รุ่น 36/2558
การแสดงงานศิลปะโครงการอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย
ปีพ.ศ. 2558
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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
วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี มีวนิ ัย
และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง
ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ตอ่ ชาติและศาสนา ปลูกจิตสํานักให้เกิดความรัก สามัคคี
- กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)
- กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยจัดให้มกี ิจกรรมอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อยู่ในโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี มีวินัยและ
ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสํานักให้กับนักเรียน นักศึกษาได้รคู้ ุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยใฝ่ใจหาความรู้
ในเชิงอนุรกั ษ์และรู้รักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้มกี ิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้านการส่งเสิรมการกีฬาและนันทนาการ
วิทยาลัยจัดกิจกรรมกีฬาสีปีใหม่ต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัย
เอดส์เป็นประจําทุกปี โดยจัดให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริม
ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดใี ห้กับทุกคน
ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
วิทยาลัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ดํารงชีวิตอย่างพอเพียง พออยู่
พอกิน สมควรแก่อัตถภาพและฐานะของตน ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ทีต่ ั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
ทฤษฎีใหม่ คือ ความพอเพียง รวมพลัง สร้างเครือข่าย โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้เรียนกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว 2. กิจกรรมการทําสิ่งประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 3. กิจกรรมการทําผ้าม่านจากหลอดกาแฟ
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
6.1-01
6.1-02
6.1-03
6.1-04
6.1-05

รายการเอกสาร
วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
กีฬาสีปีใหม่สัมพันธ์ต้านภัย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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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
วิทยาลัยดําเนินโครงการส่งเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมแบบประเพณีไทย เพือ่ ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรกั ษ์
ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยดําเนินกิจกรรม คือ
1. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ ค่านิยมไทยเพือ่ ปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี
- กิจกรรมพิธีไหว้ครูต้นแบบช่างศิลป เพือ่ ปลูกฝังจิตสํานึกให้นกั เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีและรู้จักแสดงความเคารพต่อ ครู อาจารย์ และผู้มีอาวุโสกว่า ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่แสดง
ถึงความเป็นคนไทยที่ควรรักษาไว้
2. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีวินัยและปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อปลูกสํานึกให้นักเรียน นักศึกษาตลอดจนครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ทํากิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจําชาติไทย ซึ่งเป็น
ประเพณีอันดีงามให้อยูก่ ับคนรุ่นหลังตลอดไป
3. โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมช่างสิปปหมู่ (ช่างศิลปไทย) ณ อุทยาน ร.2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมศิลปไทย
การเขียนภาพจิตรกรรมไทย ระดับพื้นฐานให้กบั เยาวชนไทย เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เห็นคุณค่า ของงานจิตรกรรมแบบ
ประเพณีไทยทีเ่ ป็นมรดกของชาติ สืบทอดของชาติ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้เยาวชนรูจ้ กั ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
4. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ค่านิยมไทย เพือ่ ปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี กิจกรรมเขียนภาพบันทึก
ประวัติศาสตร์ชมุ ชน
5. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพด้านศิลปกรรม
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
6.2-01
6.2-02
6.2-03
6.2-04
6.2-05

รายการเอกสาร
ไหว้ครูต้นแบบ
การถวายเทียนพรรษา
การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมช่างสิปปหมู่
ทัศนะศึกษาและบันทึกภาพแหล่งประวัติศาสตร์ของไทย
ศิลปะการทําหัวโขน สืบสานงานศิลปไทยเพื่อส่งเสริมวิชาชีพด้านศิลปไทย

.
.

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

61

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
7.1.2-01
7.1.2-02
7.1.3-01

-

เป้าหมายปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 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

การดําเนินงาน
1. งานประกันคุณภาพ ได้ให้ความรู้ โดยการเสริมแนะวิธีการการนําระบบการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ ด้วยการแจกเอกสารแผ่นพับ (7.1.1-01 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน), (7.1.1-02 เอกสารแนวปฏิบัติ PDCA) และมีการทําแบบประเมินเพือ่ วัดผล
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (7.1.1-03 แบบประเมินฯ , 7.1.1-04 ผลการประเมินฯ)
และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้เรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพ (7.1.1-05 คู่มือนักเรียน นักศึกษา)
2. วิทยาลัยส่งเสริมเน้นระบบการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพระดับรายบุคคล โดยบุคลากร สาขาวิชาและงาน
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการประจําปีงบประมาณ 2558 ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน (7.1.2-01 แผนปฏิบัติงานโครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2558)
3. มีการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ (7.1.3-01
รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2558)
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
7.1.1-01
7.1.1-02
7.1.1-03
7.1.1-04
7.1.1-05
7.1.2-01
7.1.3-01

รายการเอกสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานกระกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เอกสารแนวปฏิบัติ PDCA
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
แผนปฏิบัติงานโครงการประจําปีงบประมาณ 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2558
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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
26 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 2558
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองและ
ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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สรุปผลการประเมินตนเอง

1
2
3
4
5
6
7

มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยการประเมิน
3.10
ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
3.50
ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
4.60
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5.00
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
5.00
ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
4.50
พลโลก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.00
ค่าเฉลี่ย
4.24

ระดับคุณภาพ
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

การแปลผลการประเมินและระดับคุณภาพ

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

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

ระดับคุณภาพ
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
ร้อยละ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
60-69.99
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาส
3 ข้อ

ทางการศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ 18)
1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(สมศ.ตัวบ่งชี้ 7)
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านทัศนศิลป์ (F-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ด้านทัศนศิลป์ (F-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ
1.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน-บัณฑิตพัฒนศิลป์รองรับ
1.8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
1.9 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการทีม่ ี
ต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา

ร้อยละ
57.58
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เทียบกับเป้าหมาย
เกณฑ์
3.10
ไม่บรรลุ
บรรลุ

2
5

ร้อยละ
60-69.99
ร้อยละ
60-69.99
ร้อยละ
45-54.99

ร้อละ
60.00
100

บรรลุ

3

บรรลุ

5

44.97

ไม่บรรลุ

2

ร้อยละ
45-54.99

42.59

ไม่บรรลุ

2

ร้อยละ
60-69.99

57.40

ไม่บรรลุ

2

ร้อยละ
40-49.99
ร้อยละ
60-69.99
ร้อยละ
60-74

16.72

ไม่บรรลุ

1

100

บรรลุ

5

78.40

บรรลุ

4

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการใช้ แ ละพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ปฏิบัติตาม
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ เกณฑ์
ขององค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาคม ข้อ 1 - 3

อาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา

ผลการ
ดําเนินงาน

ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 1
และมีผล

3.50

1

ไม่บรรลุ

1

5

บรรลุ

5
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ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

ตาม 3
2.3 ระดับคุณภาพภายในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ
รายวิชา
ปฏิบัติตาม
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
เกณฑ์ 3 ข้อ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3
ปฏิบัติตาม
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิ านของ
เกณฑ์ 3 ข้อ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นํา ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ
ของผู้บริหารวิทยาลัย
ปฏิบัติตาม
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
เกณฑ์
ประจําปี
ข้อ 1 - 3
ปฏิบัติตาม
3.4 ระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตาม อัต
เกณฑ์
ลักษณ์และเอกลักษณ์
ข้อ 1 - 3
3.5 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การระบบ ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
ปฏิบัติตาม
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์
ข้อ 1 - 3
ปฏิบัติตาม
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
เกณฑ์ 3 ข้อ
ปฏิบัติตาม
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เกณฑ์ 3 ข้อ
ปฏิบัติตาม
3.9 ระดับคุณภาพในการพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัย
เกณฑ์ 3 ข้อ
3.10 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
ปฏิบัติตาม
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ 3 ข้อ
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
ปฏิบัติตาม
4.1 ระดับคุณภาพในการให้บริหารจัดการการ
เกณฑ์ 3 ข้อ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
4.2 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการที่ 3 กิจกรรม/
โครงการ
ให้บริการวิชาการและฝึกทักษะวิชาชีพ
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 5
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ปฏิบัติตาม
งานสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ หรื อ งานวิ จั ย ของ เกณฑ์ 3 ข้อ

ผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานสร้างสรรค์ ปฏิบัติตาม

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เทียบกับเป้าหมาย
เกณฑ์

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4.60
4

4

บรรลุ

4

5

บรรลุ

5

5

บรรลุ

5

4

บรรลุ

4

5

บรรลุ

5

5

บรรลุ

5

5

บรรลุ

5

5

บรรลุ

5

4

บรรลุ

4

5

บรรลุ

5.00
5 คะแนน

5

บรรลุ

5 คะแนน

5

บรรลุ

5.00
5 คะแนน

5

บรรลุ

5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ 3 ข้อ
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ ปฏิบัติตาม
รักชาติ เทิด ทูนพระมหากษัต ริย์ ส่ง เสริม การ เกณฑ์ 3 ข้อ

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เทียบกับเป้าหมาย
เกณฑ์

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยของครู

ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านการอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการส่ ง เสริ ม การกี ฬ าและ
นันทนาการ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตาม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม เกณฑ์ 3 ข้อ
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 7
ปฏิบัติตาม
7.1 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพ (สมศ.ตัวบ่งชีท้ ี่ 12)
เกณฑ์ 3 ข้อ
บรรลุ
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (สม เป้าหมาย
ศ.ตัวบ่งชี้ที่13)
16 – 20
ตัวบ่งชี้

4

บรรลุ

4.50
4 คะแนน

5

บรรลุ

5 คะแนน

3

บรรลุ

4.00
3

26

บรรลุ

5
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สรุปประสิทธิผลการดําเนินงาน

มาตรฐานที่ 1

จุดแข็ง
- ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ตรงตามสาขาวิชา

แนวทางการเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
- จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาตามเกณฑ์
- ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติด้านทัศนศิลป์ ตั้งแต่คา่ เฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในด้านวิชาพื้นฐานทั่วไป
ด้านภาษาอังกฤษและด้านศิลปกรรม
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

-

-

………
มาตรฐานที่ 2

-

จุดแข็ง
หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ผู้สอนมีความสามารถในสายวิชาชีพ
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
- การนิเทศ การสอน อย่างต่อเนื่อง
- การเขียนแผนการสอนที่บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
-

…
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มาตรฐานที่ 3

จุดแข็ง
มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ
และแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
มีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ชัดเจน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
สม่ําเสมอ
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม

จุดที่ควรพัฒนา
- การบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
- การบริหารความเสี่ยง
- การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์

แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ผู้บริหารจัดทํารูปแบบรายงานผลการดําเนินการให้
กระชับชัดเจน ลดขั้นตอนการดําเนินงาน
2. กระจายภาระงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยสู่ทุกระดับงาน
3. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการบริหารงาน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ระบบสารสนเทศ จัดทําโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน
จัดเตรียมข้อมูล การป้องกันและสํารองข้อมูลและ
การนําข้อมูลสําคัญรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ฯลฯ
2. การบริหารความเสี่ยง ยังขาดความต่อเนื่อง/วิทยาลัย
ให้ความสําคัญน้อย
3. การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ ขาดผู้รับผิดชอบ/บุคลากร ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในกฎระเบียบ

1.
2.
3.
4.
5.

มาตรฐานที่ 4

จุดแข็ง
วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และบุคลากร
ทางด้านทัศนศิลป์สามารถบูรณาการกับการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน และให้บริการทางวิชาการ เป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
- การนําผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- มีการบูรณาการร่วมกันในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อจัด
กิจกรรมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
-

…………
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มาตรฐานที่ 5

จุดแข็ง
-

-

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

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
-

มาตรฐานที่ 6

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

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ 7
-

-

-

จุดแข็ง
วิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่สมบูรณ์ชัดเจน โดยได้ถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมคุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้มีความทันสมัยได้มาตรฐาน
และนํ า ผลการประเมิ น มาพั ฒ นากระบวนการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
- ส่งเสริมให้ครูได้รับรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามรอบการประเมิน
- ทําระบบการประกันคุณภาพเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
-
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ภาคผนวก
1.
2.
3.

ขอมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set)
รายนามคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ
อื่นๆ ....
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แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set) ระดับอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

รายการ
ข้อมูลทัว่ ไป
1. จํานวนประเภทวิชา
2. จํานวนผู้บริหาร

หน่วยนับ

ข้อมูล

ประเภทวิชา 1 ประเภทวิชา
คน
5

3. จํานวนอาจารย์ทงั้ หมด

คน

3.1 อาจารย์ประจํา

คน

77

คน

4

คน
คน

-

3. ระดับปริญญาโท

คน

5

4. ระดับปริญญาเอก

คน

-

1. ระดับอนุปริญญา

คน

2

2. ระดับปริญญาตรี

คน

30

3. ระดับปริญญาโท

คน

45

4. ระดับปริญญาเอก

คน

-

5. จํานวนอาจารย์พิเศษ

คน

-

6. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน

คน

8

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

คน

670

คน

601

7.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม

คน

69

สาขาจิตรกรรม

คน

สาขาประติมากรรม

คน

28
3

สาขาภาพพิมพ์

คน

7

สาขาศิลปะไทย

คน

14

สาขาออกแบบตกแต่ง

คน

13

3.2 อาจารย์อัตราจ้าง (ทําสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
4. คุณวุฒิทางการศึกษา
4.1 คุณวุฒทิ างการศึกษาของผู้บริหาร
1. ระดับอนุปริญญา
2. ระดับปริญญาตรี

4.2 คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์
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รายการ

หน่วยนับ

ข้อมูล

สาขาสถาปัตยกรรมไทย

คน

0

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

คน

0

สาขาสิปปหมู่

คน

4

บาท

3,528,525.-

8.2 จากเงินรายได้ (ค่าบํารุงการศึกษา)

บาท

2,987,536.-

8.3 จากแหล่งอื่นๆ

บาท

926,000.-

9. รายจ่าย (ปีงบประมาณ)
9.1 เงินเดือน

บาท

37,982,392.-

9.2 งบพัฒนาบุคลากร

บาท

560,000.-

9.3 งบสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
9.3.1 จากภายในสถาบัน

บาท

30,000.-

บาท

720,00.-

9.3.2 จากภายนอกสถาบัน

บาท

-

9.4 งบประมาณในการบริการวิชาการ

บาท

9.5 งบประมาณวัสดุฝึก

บาท

1,698,462.571,980.-

9.6 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

บาท

618,220.-

9.7 ค่าสาธารณูปโภค

บาท

885,700.-

9.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บาท

-

9.9 ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

บาท

2,118,000.-

9.10 ค่าเสื่อมราคา

บาท

24,130,111.-

คน
คน

41
6

สาขาจิตรกรรม

คน

2

สาขาประติมากรรม

คน

2

สาขาภาพพิมพ์

คน

1

สาขาศิลปะไทย

คน

2

สาขาออกแบบตกแต่ง

คน

-

สาขาสถาปัตยกรรมไทย

คน

-

8. รายรับ (ปีงบประมาณ)
8.1 จากงบประมาณแผ่นดิน

10. จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษา
10.1 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม
10.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม
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รายการ

หน่วยนับ

ข้อมูล

คน

-

คน

-

คน
คน

41
6

คน

41

12.2 จํานวนนักศึกษาแรกเข้า (ประเภทวิชาศิลปกรรม) ของรุ่น
ที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.
12.3 จํ านวนผู้ สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บ ปวส. (ประเภทวิ ช า
ศิลปกรรม) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
12.4 จํานวนนักศึกษาแรกเข้า (ประเภทวิชาศิลปกรรม) ของรุ่น
ที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.
13. การมีงานทําภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบ อาชีพอิสระ
13.1 ระดับ ปวช. (ประเภทวิชาศิลปกรรม)

คน

267

คน

6

คน

40

คน

41

- จํานวนผู้ที่ได้งานทําภายใน 1 ปีรวมทัง้ การ
ประกอบอาชีพอิสระ
- จํานวนผู้ที่ศึกษาต่อ
13.2 ระดับ ปวส. (ประเภทวิชาศิลปกรรม)

คน

3

คน

38

คน

6

- จํานวนผู้ที่ได้งานทําภายใน 1 ปีรวมทัง้ การ
ประกอบอาชีพอิสระ
- จํานวนผู้ที่ศึกษาต่อ
14. การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
14.1 หลักสูตร
- จํานวนหลักสูตรทัง้ หมด
- จํานวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ

คน

2

คน

4

หลักสูตร
หลักสูตร

9
9

14.2 จํานวนอาจารย์ประจําทีม่ ีคุณวุฒิทางวิชาชีพ

คน

59

14.3 จํานวนครั้งที่สถานศึกษาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บรรยายไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ครั้ง

ศ.ปวช. 1 ครั้ง
ศ.ปวส. 1 ครั้ง

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาสิปปหมู่
11. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
11.1 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม
11.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม
12. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
12.1 จํ านวนผู้ สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บ ปวช. (ประเภทวิ ช า
ศิลปกรรม) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ การ
สําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
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อยู่ในระหว่างดําเนินการ
ปรับปรุง
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รายการ
14.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์
14.5 งบประมาณสําหรับวัสดุฝึก
สาขาจิตรกรรม

หน่วยนับ

ข้อมูล

5 ระดับ

ศ.ปวช. 4.17
ศ.ปวส. 4.57

บาท
บาท

18,500.-

สาขาประติมากรรม

บาท

18,500.-

สาขาภาพพิมพ์

บาท

18,500.-

สาขาศิลปะไทย

บาท

13,000.-

สาขาออกแบบตกแต่ง

บาท

12,500.-

สาขาสถาปัตยกรรมไทย

บาท

10,000.-

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

บาท

18,000.-

สาขาสิปปหมู่

บาท

13,000.-

จํานวน

6

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

จํานวน
โครงการ

- งานสร้างสรรค์
(ครู)
68 ชิ้น

จํานวน

(ครู) 64 ชิ้น
ศ.ปวช. 6 ชิ้น
ศ.ปวส. 5 ชิ้น
(ครู) 3 ชิ้น
ศ.ปวช. 3 ชิ้น
ศ.ปวส. - ชิ้น
(ครู) 1 ชิ้น
ศ.ปวช. 8 ชิ้น
ศ.ปวส. 4 ชิ้น
ศ.ปวช. 6 ชิ้น
ศ.ปวส. 5 ชิ้น
ศ.ปวช. 6 ชิ้น
ศ.ปวส. 2 ชิ้น
-

สาขาประติมากรรม

จํานวน

สาขาภาพพิมพ์

จํานวน

สาขาศิลปะไทย

จํานวน

สาขาออกแบบตกแต่ง

จํานวน

สาขาสถาปัตยกรรมไทย

จํานวน

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

จํานวน

สาขาช่างรัก ช่างเขียน ช่างปั้น

จํานวน

ศ.ปวช. 7 ชิ้น
ศ.ปวส. 5 ชิ้น
ศ.ปวช. 7 ชิ้น
ศ.ปวส. 5 ชิ้น
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ข้อมูลของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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รายการ

หน่วยนับ

ข้อมูล

หมายเหตุ

16. การบริการทางวิชาการ
16.1 จํ านวนกิ จกรรม/โครงการที่ให้ บริ การทางวิชาการที่
ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม (สถานศึกษาเปิดสอนระดับ
ปวช. และปวส.)

จํานวน

2

1. โครงการฝึกอบรม
ศิลปะสําหรับ
บุคคลภายนอก
2. โครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ช่างสิปหมู่
ณ อุทยาน ร.2

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

คน

-

จํานวน

1

จํานวน

ครู 66 ชิ้น
ศ.ปวช. 58 ชิ้น
ศ.ปวส. 29 ชิ้น

17.2 จํานวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เน้น
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและประชาคมอาชีวศึกษาในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งการให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการ จัดการศึกษาและการจัดหลักสูตรทวิภาคี
18. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
18.1 จํานวนผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
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การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ของวิทยาลัย
ช่างศิลป
ทั้ง 3 แห่ง

