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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน

2
1. ความเปนมาและสภาพปจจุบัน
วิทยาลัยชางศิลป
2. สถานที่ตั้ง
60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยชางศิลป มีชื่อเดิมวา “โรงเรียนศิลปศึกษา“ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2495
มีฐานะเปนโรงเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2495 เปดการเรียนการสอนเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม โดยใช
สถานที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถานที่เรียนชัว่ คราว
พ.ศ. 2496 ขยายการสอนเปน 3 แผนก คือ แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม
แผนกชางสิบหมู และแผนกโบราณคดี แตละแผนกมีกําหนดเวลาเรียน 3 ป
พ.ศ. 2498 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปลี่ยนหลักเกณฑการรับนักศึกษาใหม คือ
รับนักเรียนโรงเรียนศิลปศึกษาที่สอบไลไดชั้นปที่ 2 เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แตตองผานการสอบ
คัดเลือก
พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ คือ
1. ไดกําหนดฐานะของโรงเรียนเปน ประเภทอุดมศึกษา เรียกชื่อวา “โรงเรียน
ศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร”
2. ยุบเลิกแผนกชางสิบหมู คงเหลือไวเพียง 2 แผนก และเรียกชื่อใหมวา แผนก
เตรียมศิลปะ และ แผนกเตรียมโบราณคดี สําหรับการศึกษาใน 2 ปแรก
3. เปลี่ยนสังกัดจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาสังกัดกองหัตถศิลป กรมศิลปากร
พ.ศ. 2504 มีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในกรมศิลปากรใหม มีการตั้ง
“กองศิลปศึกษา” ขึ้น โรงเรียนศิลปศึกษา จึงมาสังกัดกองศิลปศึกษา มีงบประมาณ ตําแหนง ครู
อาจารย เจาหนาที่ เปนของตนเอง และไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ โรงเรียนชางศิลป ”
พ.ศ. 2517 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนชางศิลปเปน“วิทยาลัยชางศิลป”
และเริ่มขยายกิจกรรมการเรียนการสอนไปที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มพัฒนาและ
กอสรางอาคารเรียนในที่ดินของหลวงพรตพิทยพยัต(เจาคุณทหาร)ที่เขตลาดกระบัง บนเนื้อที่ ประมาณ
63 ไร และไดเริ่มใชเปนสถานศึกษาของวิทยาลัยตั้งแต พ.ศ. 2521 เปนตนมา
พ.ศ. 2524 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง โดยยกเลิกการเรียน
วิชาการศึกษา
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พ.ศ. 2527 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยยกเลิก
การเรียนวิชาการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง โดยเรียกวา “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวช.) และ “หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2539” (ศ.ปวส.)
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชางศิลปไดมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องการแบงสวนราชการ หนวยงาน และสถานศึกษา
ของกรมศิลปากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546 ปรับหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2539 เปน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 วิทยาลัยชางศิลป ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
พ.ศ. 2550 วิทยาลัยชางศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 ตอนที่ 32 ก วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
2. ปรัชญ ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค
2.1 ปรัชญา
“ สาธุโข สิปฺปกํ นาม อป ยาทิสกีทิสํ ”
ขึ้นชื่อวาศิลปะแมเชนใด เชนหนึ่ง ก็ยังประโยชนใหสําเร็จได
2.2 วิสัยทัศน
วิทยาลัยชางศิลป มุงจัดการศึกษาดานศิลปะที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค และสอดคลองกับความตองการของสังคม ดวยการบริหาจัดการที่มนี โยบาย เปาหมาย
ที่ชัดเจนเปนระบบ
2.3 พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนศิลปะอยางมีคณ
ุ ภาพ โดยคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพ
ตามธรรมชาติของผูเรียน ดวยหลักสูตรที่กําหนดคุณลักษณะเฉพาะอันพึงประสงค และสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่อง เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
4. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูแ กผูเรียน
5. พัฒนาระบบการสนับสนุน และการบริหารดานตาง ๆ ใหเอื้อตอการเนินงาน
ของวิทยาลัย
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3. โครงสรางการบริหารภายในวิทยาลัยชางศิลป
ผูอาํ นวยการวิทยาลัยชางศิลป

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รองผูอํานวยการวิทยาลัย (ฝายวิชาการ)

รองผูอํานวยการวิทยาลัย (ฝายบริหาร)
งานการเงินและการบัญชี

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ภาควิชาสามัญ

ภาควิชาศิลปะไทย

ภาควิชาศิลปะรวม

งานธุรการ

หมวดวิชาภาษาไทย

หมวดวิชาศิลปะไทย

หมวดวิชาจิตรกรรม

หมวดวิชาทฤษฎีศิลป

งานทะเบียนและวัดผล

งานประชาสัมพันธ

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดวิชาชางสิปปหมู

หมวดวิชาประติมากรรม

หมวดวิชาองคประกอบ

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานบุคลากร

หมวดวิชาคณิตศาสตร

หมวดวิชาลายรดน้ํา

หมวดวิชาภาพพิมพ

หมวดวิชาวาดเสน

งานหองสมุด

งานพัสดุ

หมวดวิชาวิทยาศาสตร

หมวดวิชาสถาปตยกรรมไทย

หมวดวิชาออกแบบตกแตง

หมวดวิชาคอมพิวเตอร

งานหลักสูตรพิเศษ

งานอาคารสถานที่

หมวดวิชาสังคมศึกษา

งานยานพาหนะ

หมวดวิชาพลานามัย

งานฝกประสบการณวิชาชีพ

หมวดวิชาการจัดการ

งานเอกสารและตํารา

งานสวัสดิการ
งานเอกสารการพิมพ

หมวดวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ภาควิชาพื้นฐาน

หมวดวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

รองผูอํานวยการวิทยาลัย (ฝายกิจการนักศึกษา)

งานอนามัยและสุขาภิบาล

รองผูอํานวยการวิทยาลัย (ฝายวิจัยและพัฒนา)

งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา

งานวิจัยและพัฒนา
งานแนะแนวและการบริการอาชีพ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานติดตามและประเมินผล

งานโครงการพิเศษ
งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานสารสนเทศ
งานองคการนักศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ
งานกิจกรรมสหกรณ

งานกิจกรรมเผยแพรนิทรรศการศิลปกรรม
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4. จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทและคุณวุฒิ
เพศ
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
ผูบริหารสถานศึกษา
2
3
5
ขาราชการครู
47
39
86
บุคลากรทางการศึกษา
2
2
4
พนักงานราชการ
5
4
9
ลูกจางประจํา
15
3
18
ลูกจางชั่วคราว
2
2
รวม
71
54
124
5. งบประมาณ
งบประมาณ
1. งบประมาณแผนดิน
• งบบุคลากร
• งบดําเนินงาน
• งบลงทุน
• งบเงินอุดหนุน
• งบรายจายอืน่
2. งบประมาณที่ไดรับสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก
3. งบประมาณผลประโยชน
4. เงินรายได

รายรับ
29,389,143
555,820
11,247,060
4,064,940
80,000
230,000
3,044,664.50

6. ขอมูลอาคารและพื้นที่ใชสอย
ชื่อหองเรียน /
ชื่ออาคาร
หองปฏิบตั ิการ
อาคารเรียนรวม
หองเรียนสามัญ
หองวิทยาศาสตร
หองกายวิภาค
อาคารจิตรกรรม
หองจิตรกรรม

ระดับการศึกษา ระดับปริญญา
อนุ.ป ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
5
5
2
41
43
86
2
2
2
7
18
2
24
52
48
91

รายจาย

คงเหลือ

29,389,143
479,276.79
11,170,825
4,063,723
79,509
229,926.62
1,562,650.46

ประเภทหอง
หองเรียน ปฏิบตั ิการ
3 (13)
3 (2)
3 (2)
3 (8)

76,543.21
76,235
1,217
491
73.38
1,482,014.04

ขนาดหองและความจุ
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
8 ม. x 10 ม. /35 – 40 คน
10 ม. x 12 ม. /35 – 40 คน
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ชื่อหองเรียน /
ประเภทหอง
หองปฏิบตั ิการ
หองเรียน ปฏิบตั ิการ
อาคารพื้นฐานศิลปะ หองวาดเสน
3 (6)
หององคประกอบศิลป
3 (4)
อาคารหอสมุด
หองคอมพิวเตอร
3 (2)
หองซาวดแล็ป
3 (2)
อาคารเครื่องเคลือบฯ หองเครื่องเคลือบฯ
3 (4)
อาคารภาพพิมพ
หองภาพพิมพ
3 (3)
อาคารประติมากรรม หองประติมากรรม
3 (5)
อาคารอนุสรณชางศิลป หองออกแบบตกแตง
3 (4)
หองสถาปตยกรรมไทย
3 (3)
อาคารสิปปหมู
หองสิปปหมู
3 (9)
อาคารหอประชุมเล็ก หองพละศึกษา
3 (1)
ชื่ออาคาร

ขนาดหองและความจุ
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
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. ขอมูลนักศึกษา
ระดับ / สาขา
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
• สาขาจิตรกรรม
• สาขาประติมากรรม
• สาขาภาพพิมพ
• สาขาศิลปะไทย
• สาขาออกแบบตกแตง
• สาขาสถาปตยกรรมไทย
• สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
• สาขาสิปปหมู
รวม

เพศ
ชาย
384
67
19
1
7
2
24
2
1
1
441

หญิง
304
21
3
2
1
15
325

รวม
688
88
22
1
9
3
39
2
1
1
766
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8. ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
8.1 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยชางศิลปจัดการศึกษาวิชาชีพศิลปะ จึงใชมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา รวมกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิชาชีพศิลปะ ซึ่งสามารถกําหนดมาตรฐานไดรวม
7 มาตรฐาน ดังนี้
1.1 มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพภายใน
1.2 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
1.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา
1.4 มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา
1.5 มาตรฐานที่ 5 การบริการทางวิชาการที่ตอบสนองตอชุมชนและสังคม
1.6 มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ
1.7 มาตรฐานที่ 7 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
8.2 การดําเนินการ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใชแนวคิดของหลักการบริหารที่เปน
กระบวนการครบวงจร ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1. การรวมกันวางแผน (Planing = P)
2. ดําเนินงานตามแผน (Doing = D)
3. ตรวจสอบประเมินผล (Cheeking = C)
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน (Action = A)
การปฏิบัติทั้ง 4 ขั้นตอน ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
1. การเตรียมการ เปนการปฏิบัติลําดับแรกคือสถานศึกษาเตรียมความพรอมของ
บุคลากร เชนเดียวกับการบริหารจัดการศึกษาในแตละปการศึกษาดวยการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สรางความตระหนักใหบุคลากรรับรูและใหความสําคัญกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยรวมกัน ขณะเดียวกันไดจัดทําเอกสารประชาสัมพันธให
บุคลากรมีความรูและสามารถปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบดําเนินการตามกลไกของระบบ
ประกันคุณภาพ
2. การดําเนินการ ประกอบดวยขัน้ ตอนยอย ๆ ดังนี้
2.1 วางแผนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เรียงลําดับมาตรฐานตามความสําคัญ กําหนดแนวทางการดําเนินการ ระยะเวลา และงบประมาณ
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2.2 ดําเนินการตามแผน สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพรอมกํากับ
ติดตามใหการนิเทศ
2.3 ตรวจสอบประเมินผล
2.4 นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
8.3 การรายงาน
ขั้นตอนสุดทายคือจัดทํารายงานประเมินตนเอง ซึ่งจัดทําจากการรวบรวมผลการดําเนินงานผล
การประเมิน วิเคราะหตามมาตรฐานและเขียนรายงาน
กระบวนการทัง้ 3 สามารถสรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้
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แผนภูมิการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชางศิลป
การเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร
- สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรู ทักษะ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบ

การดําเนินการ

การรายงาน

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
- กําหนดเปาหมายหรือ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
- จัดลําดับความสําคัญเปาหมาย
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- กําหนดระยะเวลา
- กําหนดงบประมาณ
- กําหนดผูรับผิดชอบ

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป
- รวบรวมผลการดําเนินงาน
และผลการประเมิน
- วิเคราะหตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

2. ดําเนินงานตามแผน (D)
- สงเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอํานวยความสะดวก/
สนับสนุนทรัพยากร
- กํากับ ติดตาม
- ใหการนิเทศ
3. ตรวจสอบประเมินผล ( C )
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
- เก็บขอมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน(A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะตอไป
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ
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9. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปทผี่ านมาและเปาหมายสําคัญในปจจุบัน
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
การปรับปรุงในป 2551
เปาหมายสําคัญ
ปการศึกษา 2550
จากผลการประเมินป 2550
ในปจจุบัน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ 1.1 มีการประเมิน 1.1 นําผลการประเมิน
1.1 ใหวเิ คราะหแผน
ภายในครบทุกระดับ
คุณภาพภายในมาจัดทํา
พัฒนาคุณภาพการ
ของตัวบงชี้ วิธีการประเมิน แผนพัฒนาคุณภาพ
ศึกษาที่เกิดจากผล
ชัดเจน
การศึกษา 2551 ได
การประเมินเพื่อให
แผนมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับกลยุทธ
รวมของสถานศึกษา
และสถาบันอยางแท
จริง
ตัวบงชี้ 1.2 ประเมินครบ 1.2 ดําเนินการจัดทํา
1.2 พัฒนาคุณภาพ
ทุกระดับของตัวบงชี้
นวัตกรรมที่พฒ
ั นาจากผล ผูเรียนใหสูงขึน้ จาก
ของการประเมินเพิ่มขึ้น
นวัตกรรมที่เกิดจาก
ประสิทธิผลของระบบ
ประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 1.3 ประเมินครบ 1.3 จัดระบบและกลไก
1.3 จัดทําแผนการ
ทุกระดับของตัวบงชี้
การใหความรูและทักษะ
จัดการเรียนรูแบบ
ดานประกันคุณภาพแก
บูรณาการ
ผูเรียนอยางกวางขวาง
ใหผูเรียนรูแ ละเขาใจ
เพิ่มขึ้น
ระบบประกันคุณภาพ
มากขึ้น
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ 2.1 มีการประเมิน 2.1 นําผลการประเมินมา 2.1 วิเคราะหผลที่ได
ครบทุกตัวบงชี้ยอย วิธีการ ปรับปรุงเครื่องมือวัด
จากการวัดมาตรฐาน
ประเมินชัดเจน
มาตรฐานวิชาชีพใหมี
วิชาชีพที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
การพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 2.2 มีการประเมิน 2.2 ปรับปรุงขอมูลตัวเลข 2.2 นําขอมูลผล
ครบทุกตัวบงชี้ยอย
รอยละของผลสัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสู
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มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550

การปรับปรุงในป 2551
จากผลการประเมินป 2550
ทางการเรียนทีม่ ีความ
คลาดเคลื่อนเนื่องจากการ
จบการศึกษาในรอบป
การศึกษาเริ่มจาก 31 มี.ค.
2551- 15 พ.ค. 2551
ตัวบงชี้ 2.3 มีการประเมิน 2.3 ติดตามขอมูลของผูมี
ดวยวิธีการและหลักการ
งานทําอยางเปนระบบ โดย
ของผลผลิตจากผูเรียน
ใชขอมูลอางอิงจากแหลง
ระดับพื้นฐานที่สวนใหญ ขอมูลที่มีผลเปนปจจุบัน
ตองการเขารับการศึกษาตอ และมีความถูกตองมากที่สดุ
เพื่อสรางความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพ
มิใชจากผูเรียนที่มีความ
สามารถพอเพียงที่จะออก
มาประกอบวิชาชีพได
ตัวบงชี้ 2.4 มีการประเมิน 2.4 ติดตามขอมูลผูมีงานทํา
ดวยวิธีการและหลักการที่ และสํารวจความพึงพอใจ
ชัดเจน
ของนายจางและผูประกอบ
การอยางเปนระบบ
หมายเหตุ ตัวบงชี้นี้
ปการศึกษา 2551 ไม
รับการประเมินภายใน
เพราะผูมีงานทําอยูระหวาง
การทดลองปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ 3.1 ไมไดดาํ เนินการ 3.1 ไมไดดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ
แตสถานศึกษามีหลักสูตร
ที่เนนการเรียนแบบปฏิบัติ
จริงและวิทยาลัยอยูใน

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน
ระบบพัฒนาการจัด
การเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2.3 เนื่องดวยปรัชญา
ของการจัดการศึกษา
ของวิชาชีพศิลปะ
ผูจบการศึกษาทั้งระดับ
ปวช. และปวส.
ไมมุงเนนทีจ่ ะ
ประกอบอาชีพ

2.4 วิเคราะหขอ คิดเห็น
ของนายจางและผู
ประกอบการเพื่อใหได
ขอมูลมาปรับปรุง
การเรียนการสอนสู
ความเปนสากล

3.1 สถานศึกษาดําเนิน
การปรับปรุงหลักสูตร
โดยพัฒนาใหเปน
หลักสูตรทีเ่ นนศักยภาพ
ของการปฏิบัติจริง
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550

ตัวบงชี้ 3.2 มีการประเมิน
ไมครบทุกระดับ

ตัวบงชี้ 3.3 สถานศึกษามี
อัตราสวนอาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอ
นักศึกษาอยูใ นเกณฑที่
สูงกวาเปาหมาย

การปรับปรุงในป 2551
จากผลการประเมินป 2550
ระหวางดําเนินการปรับ
หลักสูตร
3.2 นําเกณฑการดําเนินงาน
ของตัวบงชี้ที่ไมมีการ
ประเมินมาพัฒนาเขาสู
การประเมินเพิ่มขึ้น

3.3 สถานศึกษามีอัตราสวน
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพตอนักศึกษา
อยูในเกณฑทสี่ ูงกวา
เปาหมาย

ตัวบงชี้ 3.4 ไมไดดาํ เนินการ 3.4 สถานศึกษามีการเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให
ความรูทางวิชาการแก
นักศึกษา แตการดําเนินการ
ยังต่ํากวาเปาหมาย
ตัวบงชี้ 3.5 ไมไดดาํ เนินการ 3.5 สถานศึกษาดําเนินการ
ออกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารย
ในทุกสาขาวิชา

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน
ใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
3.2 สถานศึกษาเนน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และ
พัฒนาปรับปรุงโดย
กําหนดทิศทางการ
พัฒนาอยางชัดเจน
3.3 สถานศึกษามี
อัตราสวนอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพตอนักศึกษา
อยูในเกณฑทสี่ ูงกวา
เปาหมาย
3.4 สถานศึกษาเชิญ
วิทยากรจากภายนอก
มาบรรยายใหความรู
ทั้งดานวิชาการและ
ศิลปะอยางหลากหลาย
3.5 นําขอมูลจากการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษา
ตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยในทุกสาขา
วิชามาวางแผนพัฒนา
คุณภาพการสอนของ
อาจารยในทุกสาขาวิชา
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มาตรฐาน

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550
ตัวบงชี้ 3.6 สถานศึกษาให
งบประมาณสําหรับวัสดุฝก
อยางเพียงพอในแตละ
สาขาวิชา
ตัวบงชี้ 3.7 ไมไดดาํ เนินการ

การปรับปรุงในป 2551
จากผลการประเมินป 2550
3.6 สถานศึกษาใหงบประมาณ
สําหรับวัสดุฝกอยางเพียงพอ
ในแตละสาขาวิชาอยูใ น
เกณฑที่สูงกวาเปาหมาย
3.7 สถานศึกษายังไมมีศูนย
วิทยบริการที่มเี กณฑการ
ดําเนินงานครบทุกขอ แต
สถานศึกษามีหองสมุดที่มี
เอกสารใหนกั ศึกษาไดศึกษา
คนควาอยางหลากหลาย
ทั้งดานวิชาการและศิลปะ
สถานศึกษามีหองคอม พิวเตอรที่สามารถใช Internet
เพื่อการสืบคน แตการดําเนิน
งานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตัวบงชี้ 3.8 ไมไดดาํ เนินการ 3.8 สถานศึกษาดําเนินการ
ออกแบบสอบถามความ
เพียงพอและความทันสมัย
ของครุภณ
ั ฑ เครื่องมือ และ
อุปกรณการศึกษา

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน
3.6 สถานศึกษาตั้งงบ
ประมาณสําหรับวัสดุ
ฝกอยางเพียงพอ
3.7 กําหนดแผนการ
พัฒนาหองสมุดให
เปนศูนยการศึกษา
คนควาอยางหลากหลาย
ทั้งดานวิชาการและ
ศิลปะสถานศึกษามี
หองคอมพิวเตอรที่
สามารถใช Internet
เพื่อการสืบคน อยาง
สมบูรณ

3.8 นําขอมูลการ
ประเมินความเพียงพอ
และทันสมัยของ
ครุภัณฑเครื่องมือและ
อุปกรณการศึกษามา
กําหนดแผนการ
พัฒนาความเพียงพอ
ความทันสมัยของ
ครุภัณฑเครื่องมือและ
อุปกรณการศึกษา
ตัวบงชี้ 3.9 สถานศึกษามี 3.9 สถานศึกษามีจํานวน 3.9 สถานศึกษาดําเนิน
จํานวนกิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมที่หลากหลาย
การเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาในแตละประเภทวิชา 2 รูปแบบ
ผูเรียนดานตาง ๆ เชน
ต่ํากวาระดับเปาหมาย
1. กิจกรรมโครงการที่พัฒนา การเพิ่มพูนทักษะ
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ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550

ตัวบงชี้ 3.10 มีการดําเนิน
การไมครบทุกระดับ

มาตรฐานที่ 4

ตัวบงชี้ 4.1 จํานวนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั ที่เปน
การพัฒนาองคความรูงาน
วิจัยปฏิบัตกิ ารของอาจารย
และนักศึกษา และงานวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ในระดับ ปวช. และ
ปวส. มีจํานวนนวัตกรรม
ตอภาคการศึกษาผานเกณฑ
การประเมิน และผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปา
หมายที่กําหนดไว
ตัวบงชี้ 4.2 จํานวนผลงาน
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมที่ได
รับรางวัลจากการประกวด
การเผยแพรระดับชาติและ/
หรือการใชประโยชนทาง
วิชาชีพ ของสถานศึกษามี

การปรับปรุงในป 2551
จากผลการประเมินป 2550
ทักษะความรูป ระสบการณ
แกนกั เรียน นักศึกษาในทุก
สาขาวิชา
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
จัดขึ้นโดยผูเรียนเปนผู
กําหนดกิจกรรมเอง
3.10 มีการดําเนินการ
เพิ่มระดับเกณฑการ
ดําเนินการ

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน
ความรู ประสบการณ
ทางวิชาการหรือการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม นอกเหนือ
จากการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
3.10 ประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม/
โครงการ และนําผลมา
พัฒนาปรับปรุงในครั้ง
ตอไป
4.1 จํานวนนวัตกรรม
4.1 สนับสนุนใหอาจารย
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั ที่เปน และนักศึกษา สราง
การพัฒนาองคความรูงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
วิจัยปฏิบัตกิ ารของอาจารย งานวิจยั ที่เปนการพัฒนา
และนักศึกษา และงานวิจยั การเรียนรูของผูเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ ใหมากขึน้ จัดเก็บ
รอยละของสาขาวิชาตอ
ขอมูลใหเปนระบบ
ภาคการศึกษาผานเกณฑ มากขึ้น
การประเมิน และผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายทีก่ ําหนดไว
4.2 จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ
นวัตกรรมที่ไดรับรางวัล
จากการประกวดการเผยแพร
ระดับชาติและ/หรือการใช
ประโยชนทางวิชาชีพ
ของสถานศึกษามีจํานวน

4.2 สงเสริม สรางแรง
จูงใจ ใหอาจารยและ
นักศึกษาสรางสิ่ง
ประดิษฐ นวัตกรรม
งานวิจยั ผลงานเพื่อ
สงเขาประกวด เผยแพร
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มาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 6

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550
จํานวนมากกวา 3 ชิ้น ซึ่ง
ผานเกณฑการประเมินและ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

การปรับปรุงในป 2551
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2550
ในปจจุบัน
มากกวา 3 ชิน้ ซึ่งผานเกณฑ เชน การนําขอมูลผูได
การประเมินและบรรลุ
รับรางวัลเผยแพรใน
เปาหมายทีก่ ําหนดไว
เว็บไซดของวิทยาลัย
ชางศิลป
ตัวบงชี้ 4.3 รอยละของงบ 4.3 รอยละของงบประมาณ 4.3.1 แนะนําและสงเสริม
ประมาณที่ใชในการ
ที่ใชในการสนับสนุนการ ใหอาจารย นักศึกษา
สนับสนุนการสรางองค
สรางองคความรูของอาจารย เขียนโครงการวิจยั
ความรูของอาจารยและ
และนักศึกษารวมทั้ง
โครงการสรางนวัตกรรม
นักศึกษารวมทัง้ งบประมาณ งบประมาณที่ไดรับการ
และสิ่งประดิษฐเพื่อ
ที่ไดรับการสนับสนุน
สนับสนุนจากภายนอกตอ ของบประมาณ
จากภายนอกตองบประมาณ งบประมาณดําเนินการทัง้ หมด สนับสนุน
ดําเนินการทั้งหมด เทากับ เทากับ 4.717 ซึ่งไดผลการ 4.3.2 ประชาสัมพันธ
0.87 ซึ่งไดผลการดําเนิน ดําเนินการเทากับ 3
งบประมาณสนับสนุน
การเทากับ 2 ผานเกณฑ
ผานเกณฑการประเมิน
จากสถานศึกษาและ
การประเมิน
หนวยงานภายนอก
ตัวบงชี้ 5.1 มีจํานวน
5.1 ดําเนินการจัดกิจกรรม/ 5.1 ดําเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ให
โครงการที่ใหบริการทาง กิจกรรม/โครงการที่
บริการทางวิชาการที่ตอบ วิชาการที่ตอบสนองตอ
ใหบริการทางวิชาการ
สนองตอชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคม 11โครงการ ที่ตอบสนองตอชุมชน
ต่ํากวาระดับเปาหมาย
สูงกวาระดับเปาหมาย
และสังคมเต็มตาม
ศักยภาพโดยสอดคลอง
กับความตองการของ
สังคม
ตัวบงชี้ 5.2 มีการประเมิน 5.2 มีการประเมินผลการ 5.2 พัฒนาการประเมิน
ผลโครงการไมครบทุก
ดําเนินการของโครงการ
ผลการดําเนินการของ
โครงการ
จํานวน 6 โครงการ
โครงการใหครบทุก
โครงการ
ตัวบงชี้ 6.1 มี 5 ระดับ การ 6.1 ระดับเกณฑการดําเนิน 6.1 ดําเนินงานใหได
ดําเนินการของวิทยาลัย
งานในตัวบงชีน้ ี้ ยังไมมี
ครบตามเปาหมายทั้ง
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ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550
ดําเนินการได 3 ระดับ ขาด
การดําเนินงาน ระดับที่ 4
การจัดการความรูที่นําไปสู
ความสําเร็จในการพัฒนา
องคกรอยางยัง่ ยืน และ
ระดับที่ 5 การกํากับติดตาม
และประเมินเพื่อการพัฒนา
องคกรในทุกภาคสวน
ตัวบงชี้ 6.2 มีเกณฑดําเนิน
งาน 2 ระดับ การประเมิน
ในระดับที่ 3 มีการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูล และ
สารสนเทศไมสมบูรณ
ไมผานเกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้ 6.3 การพัฒนา
อาจารยในดานวิชาที่สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนรูอยูใ นเกณฑตอง
ปรับปรุง
ตัวบงชี้ 6.4 การจัดทําเครือ
ขายและประชาคมอาชีว
ศึกษาต่ํากวาเปาหมายมี
เพียง 1 โครงการ

การปรับปรุงในป 2551
เปาหมายสําคัญ
จากผลการประเมินป 2550
ในปจจุบัน
การพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
5 ระดับ

6.2 มีการดําเนินการบริหาร
จัดการขอมูลพืน้ ฐานของ
วิทยาลัยใหเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ประเมินได

6.2 จัดระบบแหลง
ขอมูลพื้นฐานและผู
รับผิดชอบตรงตาม
ภารงาน

6.3 มีเกณฑการดําเนินงาน 6.3 กําหนดแผนงาน
การพัฒนาอาจารยตามวิชา การพัฒนาบุคลากรใน
ที่สอนเพิ่มขึ้น
ดานวิชาชีพทีส่ อน
อยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง
6.4 มีการดําเนินโครงการ 6.4 พัฒนาโครงการ
ที่สอดคลองกับแผน
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรจัดการศึกษาที่ ยุทธศาสตร เนนการ
หนวยงานภายนอกเขามา มีสวนรวมของเรื่องใช
มีสวนรวมดําเนินการ
ทรัพยากรรวมกัน
อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 6.5 วิทยาลัยดําเนิน 6.5 เกณฑการดําเนินงานครบ 6.5 มีการดําเนินงาน
งานไดครบทั้ง 3 ระดับ ตาม ทุกภารกิจหลัก มีความ
ตามแผนกลยุทธ และ
เปาหมายทีก่ ําหนด
ชัดเจนและเปนระบบ
แผนปฏิบัติงานประจําป
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มาตรฐานที่ 7

ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550

การปรับปรุงในป 2551
จากผลการประเมินป 2550

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน
สอดคลองกับภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ 6.6 ไมมีการ
6.6 กําหนดแผนงานการ
6.6 สงเสริมพัฒนา
ดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงอยางเปน แผนการบริหารความ
รูปธรรม
เสี่ยงใหเปนรูปธรรม
กําหนดขั้นตอน
แนวทางการดําเนินการ
เพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามแผนที่กําหนดไว
ตัวบงชี้ 6.7 ไมมีการ
6.7 ดําเนินการจัดแผนจัด 6.7 กําหนดแผนการจัด
ดําเนินงาน
การองคความรู แตยังขาด องคความรู สอดคลอง
ความชัดเจนไมเปนระบบ กับแผนยุทธศาสตร
อยางเปนระบบ นํามา
พัฒนากระบวนการ
ความรู ใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 7.1 ไมมีการดําเนิน 7.1 มีการจัดทําแผนการ
7.1 มีการดําเนินการ
งาน เพราะขาดแผนปฏิบัติ ปฏิบัติงาน จึงมีเกณฑการ
ไปตามแผนทํานุบํารุง
งาน
ดําเนินงานครบทุกระดับ ศิลปวัฒนธรรม เพือ่ ให
มีความเหมาะสม
สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสถานศึกษา
และสถาบันฯ รวมทั้ง
สภาพเศรษฐกิจ
สังคมปจจุบัน
ตัวบงชี้ 7.2 ไมมีการดําเนิน 7.2 มีเกณฑการดําเนินงาน 7.2 วิเคราะหโครงการ
งาน
ครบทุกระดับ
แผนการสอนอยาง
บูรณาการ นําสูการ
ปฏิบัติตามพันธกิจ
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ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2550

การปรับปรุงในป 2551
จากผลการประเมินป 2550

เปาหมายสําคัญ
ในปจจุบัน
ของสถานศึกษา เพิ่ม
เติมการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ให
กวางขวางยิ่งขึน้

