คำนำ
เอกสารประกอบรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพนอกรอบสามของวิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป
นครศรีธรรมราช ฉบับนี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในรอบที่สาม
ซึ่งคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ เข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยฯ ระหว่าง
วันที่ 2-4 มิถุนายน 2557
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ข้อมูลของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้แก่ ข้อมูล
ชุดที่ 1 เป็นข้อ มูลปัจจุบัน ปีการศึกษา 2556 ด้านครูและบุคลากร หลั กสูต รและจานวน
ผู้เรียน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทรัพยากรและงบประมาณ ในปีการศึกษา 2556 - 2557
ส่วนข้อมูลส่วนที่ 2 เป็นผลการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ และส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและ
ทิศทางการพัฒนา ตามตัวบ่งชี้ ของการประเมินภายใน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้
โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ รองผู้อานวยการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยช่าง
ศิลปนครศรีธรรมราช ที่มีส่วนอย่างสาคัญให้เอกสารฉบับนี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์

(นายอานวย นวลอนงค์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

สำรบัญ
คานา
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3

1
ข้อมูลทั่วไป
ผลการการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา

ภาคผนวก 1. รายการเอกสารประกอบ
2. สรุปข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set)
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

3

1. ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
. . วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 16 ปี จากจุดกาเนิด เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญา
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-394-355-7 Email:cfans.bpi.ac.th มีเนื้อที่ 37 ไร่ สภาพ
ของดินเดิมเป็นสวนยางพารา รูปร่างยาวลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ 650 เมตร พื้นที่ด้านหน้าติด
ถนนใหญ่ สูงและค่อยๆลาดต่าลงไปจนสุดปลายที่
ในปี 2538-2539 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมจานวน 12 ห้องเรียน และได้
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2539
เริ่มเปิดรับ
สมัครนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) ในปี
การศึกษา 2540 เป็นปีแรก และในปีการศึกษา 2542 ได้เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ( ปวส.)
ในปีงบประมาณ 2540-2545 วิทยาลัยได้ดาเนินการต่อเติมอาคารเรียนเดิม
เพิ่มห้องเรียนอีก จานวน 9 ห้องเรียน และได้ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ดังนี้ 1. ก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการภาพพิมพ์ 2. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์-ลานกีฬาเอนกประสงค์ และ 3.อาคาร
บ้านพักสามหลัง
ในปีการศึกษา 2546 ได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 พุทธศักราช 2544
และในปีงบประมาณ 2546 ได้ต่อเติมอาคารภาพพิมพ์เป็นห้องเรียนภาคทฤษฏี และบ้านพัก
ผู้อานวยการ
ในปีงบประมาณ 2547 วิทยาลัยได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารเครื่องเคลือบดิน
เผา พื้นที่ 770 ตารางเมตร และในปีงบประมาณ 2548 วิทยาลัยได้ก่อสร้างหอพักนักเรียน และ
สร้างซุ้มพระพิฆเณศ
ปี 2550 วิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงอาคารเรียน ด้านล่างเป็นห้องประชุม
“อภิมหาสมบัติ์” ปี 2553 ได้ดาเนินการก่อสร้างตึกเรียนประติมากรรม รั้วรอบวิทยาลัย และหอ
ศิลป์ศรีธรรมราช
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2. ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
ปณิธาน
สืบทอดศิลปะ มุ่งสร้างสุนทรีย์ ใฝ่ความดีงาม
วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานด้านศิลปกรรมและศูนย์กลางการเรียนรู้ในระดับชาติ
พันธกิจ
—
1.จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2.ให้บริการทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์
3.ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4.บริหารและจัดการเชิงธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ทางด้านศิลปกรรม
2.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์
3.เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมและบริการทางวิชาการ
4.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5.เพื่อขยายโอกาสการศึกษาด้านศิลปกรรม
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นโยบาย
1.
2.
3.
4.

ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบการทางานแบบบูรณการ กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน
พัฒนาขบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีคุณธรรม
จริยธรรมและส่งเสริมประสบการณ์จริง
5.พัฒนานักเรียน นักศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. พัฒนาผลงานทางด้านวิจัยหรือสร้างสรรค์
7. ให้บริการทางวิชาการและศิลปกรรมแก่สังคม
8. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
แสดงแผนกลยุทธ์
ลาดับที่
1.

กลยุทธ์
มีการพัฒนาระบบบริหารการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

2.

บุคลากรมีอุดมการณ์ร่วมกันได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
มีขวัญและกาลังใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

3.

มีกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

4.

มีอาคารสถานที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5.

มีระบบความร่วมมือด้านบริการวิชาการ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้
สาหรับการเรียนการสอน และบริการสังคม

6.

มีการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผย
แพร่ งานด้านช่างศิลป์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีงานสร้างสรรค์ของครู และนักเรียน นักศึกษา

7.
8.
9.

ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก มีระบบฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน
สร้างระบบประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง หลากหลาย
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3. โครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร
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โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช มีผู้อานวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้บริหารสูงสุด จาแนกการดาเนินงานของหน่วยงานออกเป็น 4 ฝ่าย โดยมีแผนภูมิโครงสร้าง
ดังนี้

ผู้อานวยการ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นายอานวย นวลอนงค์
คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
นางอารีย์ สีลาพันธ์
-งานการเงินและบัญชี
-งานธุรการ
-งานพัสดุ
-งานบุคลากร
-งานประชาสัมพันธ์
-งานอาคารสถานที่
-งานยานพาหนะ
-งานสวัสดิการ
-งานแผนงาน
และงบประมาณ
-งานติดตาม
และประเมินผล

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายชูเกียรติ สุทิน
-ภาควิชาสามัญ
-ภาควิชาศิลปะ
-งานทะเบียนและวัดผล
-งานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
-งานห้องสมุด
-งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
-งานวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
-งานจัดการการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสุวดล เกษศิริ
-งานพัฒนาบุคลิกภาพ
และวินัยนักศึกษา
-งานกิจกรรมนักศึกษา
-งานแนะแนวและบริการ
อาชีพ
-งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา
-งานนักศึกษาวิชาทหาร
-งานองค์การนักศึกษา
-งานสุขอนามัยและ
พยาบาล
-งานรักษาความ
ปลอดภัย
-งานป้องกันแก้ไขปัญหา
สารเสพติดและโรคเอดส์

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
นายโชติ แก้วละเอียด
-งานอนุรักษ์สร้างสรรค์
และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
-งานฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร
-งานสารสนเทศ
-งานวิเทศสัมพันธ์
-งานโครงการพิเศษ
-งานกิจกรรมเผยแพร่และ
นิทรรศการศิลปกรรม
-งานบริการ
ศิลปวัฒนธรรม
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4. จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทและคุณวุฒิ
. จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 จาแนกตามประเภทงานและคุณวุฒิ
ประเภท/ตาแหน่ง

ต่ากว่าป.ตรี

1
-

ป.ตรี
3
3
14
8
2
4
1
1

1

18

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

-

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ/ผู้ช่วย
2. ผู้สอน
อาจารย์ประจา
อาจารย์อัตราจ้าง(ที่ทาสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
อาจารย์พิเศษ
พนักงานราชการ
3. บุคคลากรสายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการพลเรือน)
ลูกจ้าง
พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น

5. งบประมาณ
งบประมาณปี 2556
รายรับ
1.งบประมาณแผ่นดิน
-งบบุคลากร(เฉพาะพนักงานราชการ)
-งบดาเนินงาน
-งบลงทุน
-งบเงินอุดหนุน
-งบรายจ่ายอื่น
2.งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก
3.งบประมาณผลประโยชน์
4.เงินรายได้

รายจ่าย
1.งบประมาณแผ่นดิน
958,200.369,845.62.1,487,600.2,891,153.08.-

จานวน
ป.โท

รวม

1
1
-

ป.เอก
-

3

-

22

2
1
1

คงเหลือ
1.งบประมาณแผ่นดิน
-

40,000.-

-

229,632.66.-

240,089.34.-
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5
1
4

14
9
2
4
3
1
1
1

6. ข้อมูลอาคารและพื้นที่ใช้สอย
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ตารางแสดงจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคาร

1.อาคารเรียนรวม
2.อาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์
3.อาคารเครื่องเคลือบดินเผา
4.อาคารอเนกประสงค์
5.อาคารเรียนทฤษฎี

รวมทั้งสิ้น

ห้อง ห้องพัก ห้องปฏิบัติ
เรียน อาจาร
การ
ย์

ห้อง
ห้องน้า ห้อง ห้อง
สานักงาน
ประชุม อื่นๆ

10
2

2
1
2

4
5
3
2

3
1

8
4
6
2

1
-

3
2
2
1

29
13
10
2
10

12

5

14

4

20

-

8

64

แสดงจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรและห้องอื่นๆในอำคำร
ชื่ออำคำร

รวม

ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติกำร

1.อาคารเรียนรวม
2.อาคารเครื่องเคลือบ ห้องปฏิบัติการเครื่องเคลือบ
ดินเผา
ดินเผา
3.อาคารปฏิบัติการภาพ
พิมพ์
4.อาคารเรียนวิชาการ

ประเภทห้อง
ห้องเรียน ปฏิบัติกำร
10
4
3
-

ขนำดห้อง
และควำมจุ
6 x 9 ม.
7 x 21 ม.

-

5

6x 6 ม.

2

2

6 x 9 ม.
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7. ข้อมูลนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชมีนักเรียน นักศึกษา จานวน
108 คน
ตารางแสดงประเภทนักเรียน นักศึกษา จาแนกระดับการศึกษาชั้นปี สาขาวิชา และ
เพศปีการศึกษา 2556
ประเภท

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ระดับชั้น

ชั้นปี/สาขาวิชา
ปีท1ี่
ปีท2ี่

ระดับปวช.1-3

ปีที่ 3

ศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ระดับ ปวส.1

รวม
สาขาจิตรกรรม
สาขาประติมากรรม
สาขาจิตรกรรม

ระดับ ปวส.2

รวม
รวมทั้งหมด

ชาย
16
26
13

เพศ
หญิง
15
16
7

รวม
31
42
20

55

38

93

3
2
8
13

1

6

1
2

9
15

68

40

108

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

8. ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
. . วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ดาเนินการจัดระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
ภายในขึ้น โดยใช้ระบบ Input Process Out Put ตามมาตรฐานและดัชนีบ่งชี้
คุณภาพที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาขึ้นเป็นแนวทางในการจัดระบบและกลไก
กลไกการควบคุมคุณภาพที่สาคัญ คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช โดยมีบทบาทหน้าที่ประสานงานกับฝ่าย 4 ฝ่ายประกอบด้วย
ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
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แผนภูมิ กลไกการประกันคุณภาพ

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

- ทาหน้าที่กาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย
- แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบ
- กากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
- ทยาหน้
าที่ปลระสานงาน
ควบคุม ดูแล การพัฒนาการประกันคุณภาพตาม
วิทยาลั
ช่างศิ
ป
มาตรฐาน
นครศรีธรรมรำช
- กาหนดแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดทาคู่มือการควบคุมคุณภาพของวิทยาลัย
- จัดให้มีการเผยแพร่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงาน
- กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบและติดตามผล

ฝ่ายวิ
ยบริหองกั
าร,ฝ่
ายกิจการนักศึกนคุษาและฝ่
ายกษา
- ชทาการ,ฝ่
าหน้าที่สาอดคล้
บคณะกรรมการประกั
ณภาพการศึ
- กาหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในฝ่าย
- ตรวจสอบควบคุ
ศิลปวั
ฒนธรรม มการทางานและติดตามประเมิน
มาตรฐานหลักและดัชนี้บ่งชี้คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555-2557 วิทยาลัยช่างศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานและผล
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
เป้าหมาย
ระดับ
ร้อยละ
60 – 69.99

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 70

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1-1.1-01
1-1.1-02

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน
การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายร้อยละ 60 – 69.99

ผลการดาเนินงานร้อยละ

คะแนนอิงเกณฑ์

4 คะแนน

คะแนนที่ได้

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

 สูงกว่าเป้าหมาย

 เป็นไปตามเป้าหมาย

74.07

 ต่ากว่าเป้าหมาย

สูตรคานวณและการคานวณ
จานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จานวนผู้เรียนที่
จานวนผู้เรียน
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ที่ออกกลางคัน

การคานวณ

X 100

80
108
..

ผลลัพธ์ =

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

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ 60 – 69.99

x 100

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ 70 – 79.99

74.07
ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2556 มีนักเรียน/นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 108 คน แยกเป็น ระดับ ศ.ปวช. จานวน 93 คน
ศ.ปวส.จานวน 15 คน วิทยาลัยมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ระดับ 2 จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 74.07

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1-1.1-01
1-1.1-02

รายการเอกสาร
รายชื่อนักเรียน ระดับศ.ปวช.และศ.ปวส.ปีการศึกษา2556
สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ศ.ปวช. และศ.ปวส. ปีการศึกษา2556

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.2 การสร้างการมีสว่ นร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ 18)
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2
3
4
5

มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู และบุคลากร
และชุมชน สามารถสร้างความร่วมมือให้กับชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินการ
มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจระดับดีตั้งแต่ร้อยละ
75 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวบ่ งชี้ที่ก าหนด และได้รั บการ
ยอมรับจากชุมชน
กิจกรรม/โครงการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ของกิจกรรม/
โครงการที่ปฏิบัติ

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมาย 3 ข้อ

 สูงกว่าเป้าหมาย

เป้าหมาย
ระดับ
3 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1-1.2-01
1-1.2-02




1-1.2-03



1-1.2-04



1-1.2-05

ผลการดาเนินงานระดับ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 เป็นไปตามเป้าหมาย

5 ข้อ

 ต่ากว่าเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(คะแนน 1)
(คะแนน 2)
(คะแนน 3)
(คะแนน 4)
(คะแนน 5)
มีการดาเนินงาน
มีการดาเนินงาน
มีการดาเนินงาน
มีการดาเนินงาน
มีการดาเนินงาน
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ครบทุกข้อ
การดาเนินงาน
1.วิทยาลัยมีการดาเนินงานโดยมีคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ซึ่งมีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้คาปรึกษา
โดยมีการจัดประชุม ปีละ 2 ครัง้
2.วิทยาลัยฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายประกอบด้วยตัวแทนผู้ปกครองเป็นประธานกรรมการ ตัวแทนศิษย์
เก่าเป็นกรรมการ
3.วิทยาลัยได้มีการร่วมมือกับผู้นาท้องถิ่น ทั้งตารวจ ผู้ใหญ่บ้านกานัน
ในการร่วมมือกันขจัดปัญหายาเสพติดและดูแลนักเรียน นักศึกษา มีการดาเนินการโดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มีการประเมินผล โครงการและนาผลมาปรับปรุงแก้ไข ในการดาเนินการปีต่อไป และมีผลการความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 80
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1-1.2-01
1-1.2-02
1-1.3-03
1-1.2-04
1-1.2-05
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

รายการเอกสาร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย และ ภาคีสี่ฝ่าย
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
สรุปผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยประจาปีการศึกษา2556 /บันทึกการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย
ผลการประเมิน
1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (สมศ.ตัวบ่งชี้ 7)

เกณฑ์การดาเนินงาน
1

2

3

แต่ละสาขาวิชามีจานวนผู้เรียนที่ได้ปฏิบัติจริงโดย
ระบบความร่ ว มมื อ ในองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด
แต่ละสาขาวิชามีจานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่ได้
เรียน โดยระบบความร่วมมือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้ อยกว่ า 20 ชั่ วโมงต่อปี ส าหรั บระดั บ ศ.ปวช.
และไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี สาหรับระดับ ศ.ปวส.
(ร้อยละ 10 ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
แต่ ล ะสาขาวิ ช าด าเนิ น การให้ ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นโดย
ระบบความร่ ว มมื อ ทุ ก คนได้ รั บ การนิ เ ทศจาก
ครู ผู้ ส อนและครู ฝึ ก จากองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

เป้าหมายระดับ
ร้อยละ
60 – 69.99

ผลการ
ดาเนินงาน



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1-1.3-01



1-1.3-02



1-1.3-03

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมาย ร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดาเนินงานร้อยละ 100
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย

สูตรคานวณและการคานวณ
การคานวณ

จานวนสาขาวิชาที่ดาเนินการตามเกณฑ์การพิจารณา
ได้ครบทุกรายการ
จานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด

2

X 100

2
..

ผลลัพธ์ =

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

x 100

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ 60 – 69.99

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ 70 – 79.99

100
ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 2 ภาควิชาในระดับ ศ .ปวช. และจานวน 1 สาขาวิชาในระดับ ศ.ปวส.
โดยฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโดยการให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัตงิ านการจัดทาหรมบ ใน
เทศกาลงานเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งต้องใช้วิชาชีพหลากหลายสาขาวิชา และการเขียนภาพพระบฏ
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเดียวกันยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพมาให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1-1.3-01
1-1-3-02

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ลาดับ

รายการเอกสาร
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2556
สรุปผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (คน)

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2 ขึ้นไป ในกลุ่มวิชา
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คิดเป็นร้อย
ละ

ภาควิชาทฤษฎี ภาควิชาปฏิบัติ
(คน)
(คน)

1.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช.

2.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวส.
2. จานวนผู้เรียนระดับ ปวส.สาขาวิชาจิตรกรรม

20
9

20
9

20
9

รวม

20
9

100
100

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดาเนินงานร้อยละ 100
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5
คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย
สูตรคานวณและการคานวณ
การคานวณ
จานวนผูเ้ รียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผูเ้ รียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

20

x 100

x 100
20

..

ผลลัพธ์ =

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

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ 60 – 69.99

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ 70 – 79.99

ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ความตระหนัก
วิทยาลัยมีโครงการสอบวัดมาตรฐานเป็นประจาทุกปีการศึกษาโดยมีการจัดทาข้อสอบร่วมกันของวิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง
และได้มีการปรับปรุงข้อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ในปี 2554 ซึ่งในปีการศึกษา 2556
นักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 และ วิทยาลัยมีโครงการวัดมาตรฐานวิชาศิลปะเป็นประจาทุกปีการศึกษา
คคความพยายาม
วิทยาลัยได้เชิญคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบวัดมาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา

ผล
ผลผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา
ซึ่งนักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิใ์ นการวัดมาตรฐานวิชาศิลปะเป็นประจาทุกภาคเรียนการศึกษา
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1-1.4-01
1-1.4-02

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

รายการเอกสาร
สรุปผลโครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2556
สรุปผลการวัดมาตรฐานวิชาศิลปะ ประจาปีการศึกษา 2556

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านทัศนศิลป์ (F-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
เกณฑ์การดาเนินงาน

ร้อยละของผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษา ระดับชาติด้านทัศนศิลป์ (F-NET) ตั้งแต่

เป้าหมายระดับ
ร้อยละ
45 – 54.99

ผลการ
ดาเนินงาน
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1-1.5-01

ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายร้อยละ 45 – 54.99
ผลการดาเนินงานร้อยละ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้
คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
สูตรคานวณและการคานวณ
สูตรคานวณ

การคานวณ

จานวนผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวนผูเ้ รียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

x 100

x 100
..

ผลลัพธ์ =

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

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ
45 – 54.99

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ
55 – 64.99

การดาเนินงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาลังดาเนินการ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

รายการเอกสาร
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ดีมาก
(คะแนน 5)
.ร้อยละ
65 ขึ้นไป
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ด้านทัศนศิลป์ (F-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การดาเนินงาน

เป้าหมายระดับ

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติด้านทัศนศิลป์ (F-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนทีล่ งทะเบียนเข้า
ทดสอบ

ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ร้อยละ
45 – 54.99

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายร้อยละ 45 – 54.99
ผลการดาเนินงานร้อยละ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้
คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
สูตรคานวณและการคานวณ
การคานวณ
จานวนผูเ้ รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนผูเ้ รียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

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

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ
45 – 54.99

x 100
x 100

ผลลัพธ์ =
ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ
55 – 64.99

การดาเนินงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาลังดาเนินการจัดทาข้อสอบ F – net

ดีมาก
(คะแนน 5)
.ร้อยละ
65 ขึ้นไป

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

รายการเอกสาร
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองรับ
เกณฑ์การดาเนินงาน

เป้าหมายระดับ

ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน-บัณฑิตพัฒนศิลป์รองรับ
เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ

ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ร้อยละ
60 – 69.99

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดาเนินงานร้อยละ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้
คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
สูตรคานวณและการคานวณ
การคานวณ
จานวนผูเ้ รียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จานวนผูเ้ รียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

x 100

x 100

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

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ 60 – 69.99

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ 70 – 79.99

ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การดาเนินงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาลังดาเนินการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิระดับชาติ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

รายการเอกสาร

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2

หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับ ศ.ปวช.และระดับศ.ปวส. จาแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน
หรือรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
1.2 แบบรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล
เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว
1.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงาน
ผล การเรียนของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้าในระดับ ศ.ปวช.และระดับศ.ปวส.
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมาย
ระดับ
ร้อยละ
40 – 49.99

ผลการ
ดาเนินงาน



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1-1.8-01



1-1.8-02

เป้าหมายร้อยละ 40 – 49.99
ผลการดาเนินงานร้อยละ
คะแนนที่ได้
คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

สูตรคานวณและการคานวณ
การคานวณ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผูเ้ รียนแรกเข้า

20

x 100

32
ผลลัพธ์ =

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

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ
40 – 49.99

x 100

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ
50 – 64.99

62.5

ดีมาก
(คะแนน 5)
.ร้อยละ
65 ขึ้นไป

การดาเนินงาน
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชได้มีการติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาและมีการดูแลช่วยเหลือกรณีที่
นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันและสาเหตุทนี่ ักเรียน นักศึกษาที่ออกโดยมีการติดตามเป็นขั้นตอนเป็นระบบเช่น
การติดตามพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา งานแนะแนว งานต่อต้านสารเสพติด หรือผ่านการประชุม
ผู้ปกครองเพื่อแจ้งปัญหาของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบและร่วมมือกันช่วยเหลือผ่านระบบครูที่ปรึกษา หรือกรณี
ที่นักเรียน นักศึกษามาสมัครเรียนทางด้านศิลปะแต่ขาดการฝึกฝนทักษะฝีมือขาดเรียนไม่ส่งการบ้านรายวิชาต่างๆ
ทางฝ่ายวิชาการและวิทยาลัยฯก็ได้ให้โอกาสในการเรียนเพียงแต่นักเรียนต้องมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดี
ขึ้นในภาคเรียนต่อไป และมีการติดตามพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการเชิญผู้ปกครองมารับปัญหาเป็นกรณีหรือช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาผ่านการให้โอกาสแก้ตัวในเรื่องของผลการเรียนที่มีปัญหาและมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการ
ที่นักเรียนออกกลางคันเพื่อช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ
วิทยาลัยมีนักเรียนแรกเข้าในปีการศึกษา 2555 จานวน 32 คน และจบการศึกษา จานวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.5

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1-1.8-01
1-1.8-02

รายการเอกสาร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปี2556
ข้อมูลนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี
เป้าหมาย
ระดับ
ร้อยละ
60 – 69.99

เกณฑ์การดาเนินงาน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับผู้สาเร็จ
การศึกษา
การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
100

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1-1.9-01

เป้าหมายร้อยละ 60 – 69.99
ผลการดาเนินงานร้อยละ 100
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

สูตรคานวณและการคานวณ
การคานวณ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

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

27
x 100

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ 60 – 69.99

ผลลัพธ์ =
ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ 70 – 79.99

x 100
27
100
ดีมาก
(คะแนน 5)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2556 นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาที่ได้ศึกษาต่อจานวน 20 คน โดยศึกษาต่อมหาวิทยาลัยด้านศิลปะเป็นหลัก
โดยศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรจานวน 6 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจานวน 1 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจานวน 2 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จานวน 1 คน มหาวิท
ยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจานวน 1 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จานวน 1 คน
จบไม่พร้อมรุ่นจานวน 9 คน
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1-1.9-01

รายการเอกสาร
รายงานสรุปการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา2556

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2

3

4

วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา โดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
จานวนและประเภทของสถานประกอบการ หน่วยงาน
หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ที่ให้ข้อมูลโดยระบุชื่อ ที่ตั้ง
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละด้าน ได้แก่ ความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการความรู้ ความสามารถ
พื้นฐานที่จาเป็นในการทางาน คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามหลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา โดยแบบประเมินความพึงพอใจ ต้องจาแนก
ระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ
ระดับความพึงพอใจแต่ละด้านแต่ละหลักสูตร

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 60 - 74


หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
1-1.10-01



1-1.10-02



1-1.10-03



1-1.10-03

เป้าหมายร้อยละ 60 - 74
ผลการดาเนินงานร้อยละ 80
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

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

พอใช้
(คะแนน 3)
ร้อยละ
60 - 74

ดี
(คะแนน 4)
ร้อยละ
75 - 89

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดีมาก
(คะแนน 5)
.ร้อยละ
90 ขึ้นไป

การดาเนินงาน
วิทยาลัยได้มีการติดตามประเมินผล นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จหลักสูตรการศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลปะนครศรีธรรม
ราชได้รับการประเมินระดับความพึงพอใจของสถานศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจ
เนื่องด้วยนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชมีทักษะฝีมือและความคิดสร้างสรรค์
ในการศึกษาด้านศิลปะ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1-1.10-01
1-1.10-02
1-1.10-03

รายการเอกสาร
- เอกสารประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานสถานศึกษาที่นักเรียน
นักศึกษาศึกษาต่อ
-รายงานเอกสารแสดงประเภทสถานประกอบการหรือหน่วยงาน สถานศึกษา
-สรุปแบบประเมินประกอบด้วย3ด้านคือความรู้ความสามารถทางวิชาการ จากความสามารถ
-พื้นฐานในการทางาน คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามหลักสูตร ประเภทวิชา
โดยประเมินความพึงพอเป็น5ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
2.1 ระดับ คุณภาพในการใช้และพัฒนาหลั กสูตรสมรรถนะรายวิ ชาที่ สอดคล้องกั บ
ความต้องการขององค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
ปฏิบัติตาม

หลักสูตร
เกณฑ์ ข้อ 1 - 3
วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยมีการทดลองใช้หลักสูตร

วิทยาลัยมีการประเมินหลักสูตร

วิทยาลัยมีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

พัฒนาแล้วตามข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การดาเนินงาน

1
2
3
4
5

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
2-2.1-01
2-2.1-02
2-2.1-03
2-2.1-04
2-2.1-05

เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อ 1 - 3 ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

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

การดาเนินงาน
วิทยาลัยได้มีการประชุมร่วมกับวิทยาลัยช่างศิลปะทั้ง 3 แห่ง คือ วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
และวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี และการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมในปี 2553 ได้ทดลองใช้หลักสูตร
สารวจความคิดเห็นต่อผู้ใช้คือครู อาจารย์ทั้ง 3 สถาบันเพื่อแก้ไขให้ใช้ได้จริงโดยมีวิทยาลัยช่างศิลปเป็นผู้ประสานงาน
และในปีการศึกษา 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เชิญครู อาจารย์ จากวิทยาลัยช่างศิลปะทั้ง 3 แห่ง ให้มีการประ
ชุมมีการประชุมปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
2-2.1-01
2.2.1-02

รายการเอกสาร
หนังสือเชิญเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรในปี 2553
รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2
3
4
5

วิทยาลัยดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้านเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยมีครูที่ดาเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1 ร้อยละ
50 – 59.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัย
วิทยาลัยมีครูที่ดาเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1 ร้อยละ
60 – 69.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัย
วิทยาลัยมีครูที่ดาเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1 ร้อยละ
70 – 79.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัย
วิทยาลัยมีครูที่ดาเนินการตามเกณฑ์ข้อ 1 ร้อยละ
80 ขึ้นไป ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัย

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน
ปฏิบัติตาม

เกณฑ์ 1 และมี
ผลตาม 3

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
2-2.2-01



2-2.2-02



2-2.2-02



2-2.2-02



2-2.2-02

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 และมีผลตาม 3 ผลการดาเนินงาน 5 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน)
.ปรับปรุงเร่งด่วน
ปรับปรุง
(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

การดาเนินงาน
วิทยาลัยให้ความสาคัญการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทาแผนการสอนที่ การสอนที่หลากหลายที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และครู อาจารย์ทุกคนมีการทาแผนการสอนในวิชาหลัก มีการบันทึกผล
การสอนอย่างเป็นระบบ และมีการตรวจแผนการสอนตามลาดับ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
2-2.2-01
2-2.2-02
2-2.2-03

รายการเอกสาร
บันทึกการประชุม
บันทึกการส่งแผนการสอน ปีการศึกษา 2556
แผนการสอน ของครูอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
2.3 ระดับคุณภาพภายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2

3

4

5

วิทยาลัยดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทาบันทึกหลักการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแต่ละคนนาผลจากการ
สอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รายวิชาที่สอน
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแต่ละคนนาผลจากการ
วิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
2-2.3-01



2-2.3-02



2-2.3-03



2-2.3-04

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดาเนินงาน 3 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 3 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนของครู อาจารย์ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนทุกรายวิชา และได้มี
การนิเทศการสอนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดูแลและแก้ปัญหาในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
2-2.3-01
2-2.3-02
2-2.3-03

รายการเอกสาร
รายงานการประชุม
บันทึกการสอน (แผนการสอน)
บันทึกการนิเทศการเรียนการสอน (โครงการประเมินผลงานเพื่อผ่านชั้น)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การให้ ค รู ทุ ก คนก าหนดและแจ้ ง ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบ เกณฑ์ 3 ข้อ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
วิ ทยาลั ยด าเนิ นการให้ ครู ทุ กคน วั ดและประเมิ นผลที่

หลากหลายทั้ งวิ ธี และประเภทการประเมิ น เช่ น
แบบสอบถาม สั มภาษณ์ สั งเกต ฯลฯ และเหมาะสมทุ ก
รายวิชาที่สอน
วิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การให้ ค รู ทุ ก คนใช้ วิ ธี ก ารวั ด และ

ประเมินผลที่หลากหลายทั้งวิธีและประเภทการประเมิน
เช่ น แบบสอบถาม สั ม ภาษณ์ สั ง เกต ฯลฯ และ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดาเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
วิทยาลัยดาเนินการให้ครู ทุกคนนาผลจากการวัดและ

ประเมินผลใช้ ในการพัฒ นาสมรรถนะผู้ เรี ยนที่ มุ่งเน้ น
สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ค่านิย ม และคุณ ลัก ษณะอันพึ งประสงค์ และปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2

3

4
5

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
2-2.4-01

2-2.4-01

2-2.4-01

2-2.4-01
2-2.4-01

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน 5 ข้อ
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
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

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการประชุม ชี้แจงเรื่องการวัดประเมินผลแก่ครู อาจารย์ เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของสถาบัน
ตามขั้นตอนการเรียนการสอนชี้แจงวิธีการประเมินให้นักเรียน นักศึกษา เพื่อการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อความเหมาะ
สม ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นจริงตามศักยภาพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละชิ้นงานทีท่ าการประเมินวัดผล ให้มีการประเมิน
คุณลักษณะร่วมด้วย เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
2-2.4-01
2-2.4-02

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

รายการเอกสาร
บันทึกการประชุม
บันทึกจากแผนการสอน

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
เกณฑ์การดาเนินงาน

เป้าหมาย
ระดับ

ผลการ
ดาเนินการ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

1.

2.

3.

4.

5.

วิทยาลัยมีคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ตามที่
กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
วิทยาลัยดาเนินการให้คณะกรรมการประจา
วิทยาลัยปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับวิทยาลัย
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
วิทยาลัยดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วิทยาลัยประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน

ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ



3.3.1-01



3.3.1-02





3.3.1-03

3.3.1-04

3.3.1-05



การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ ผลการดาเนินงาน 5 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้
5
คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย 
สูงกว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีคณะกรรมการประจาวิทยาลัยตามข้อบังคับของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 4(4) โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีผู้อานวยการวิทยาลัยเป็น
ประธาน และกาหนดให้บุคคลภายนอก จานวน 2 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 10
คน
ฉะนั้น
บทบาทดังกล่าวจึงขึ้นอยูก่ ับผู้บริหารและกรรมการทัง้ หมดซึ่งเป็นบุคคลของวิทยาลัยและ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอก จานวน 2 คน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะในการวาง
นโยบายและแผนของวิทยาลัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ต่าง ๆ ตาม
รายงานการประชุมดังแนบ
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสาร
3.3.1-01
คาสั่งคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
3.3.1-02
เอกสารรายงานการประชุม
3.3.1-03
ข้อบังคับสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจาวิทยาลัย พ.ศ.2551
3.3.1-04
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
3.3.1.05
แบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.2 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารวิทยาลัย

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน

ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารจั ด การวิ ท ยาลั ย ตาม ปฏิบัติตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
เกณฑ์ 3 ข้อ

ผู้บริหารวิทยาลัยมีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง

ผู้บริหารวิทยาลัยมีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง

ผู้บริหารวิทยาลัยมีการนามติของคณะกรรมการประจา
วิทยาลัยหรือความคิดเห็นของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
วิทยาลัย ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ใน
การพัฒนาวิทยาลัย

วิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นา
ของผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย โดยคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
เกณฑ์การดาเนินงาน

1
2
3

4

5

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
3.3.2-01
3.3.2-02
3.3.2-03
3.3.2-04
3.3.2-05

3.3.2-06

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดาเนินงาน 5
ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน
ผู้บริหารวิทยาลัยมีการบริหารจัดการวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายสถาบันฯ โดยเริ่มจากการกาหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานสถาบันฯ ทั้งระดับสถาบันฯ จังหวัด กระทรวง และนโยบายของประเทศ มา
กาหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ ที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้ทุก
พันธกิจโดยในการบริหารนัน้ ได้มีการร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากบุคลากรของวิทยาลัยฯ
ตลอดจนถึงคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการดาเนินงาน และมีมีการประเมิน
ความพึงพอใจ ตามผลการประเมินที่ปรากฏ
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.3.2-01
3.3.2-02
3.3.2-03
3.3.2-04
3.3.2-05

รายการเอกสาร
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุมวิทยาลัย
เอกสารหลักฐานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
แบบประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นา

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปี

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ยมี การจั ดท าแผนพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาของ ปฏิบัติตาม

วิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน เกณฑ์
วิทยาลัย ผู้เรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ข้อ 1 – 3
และเอกชน
วิทยาลัยมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะยาวของวิทยาลัย โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
วิทยาลัยมีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2

3
4
5



วิทยาลัยมีการกากับ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามผลการประเมิน
วิทยาลัยมีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
3 – 3.3 - 01

3 – 3.3 - 02
3 – 3.3 - 03




การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 1 – 3 ผลการดาเนินงาน 5
ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
.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
การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูและผู้บริหารให้ได้
มาตรฐานการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน
และการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีการกากับ ติดตามประเมินผล
รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงาน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3 – 3.3 - 01
3 – 3.3 - 02
3 – 3.3 - 03

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

รายการเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจาปี
แบบติดตามผลและประเมินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2556
สรุปโครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2556

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.4 ระดับคุณภาพในการพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์
ข้อ 1 – 3

เกณฑ์การดาเนินงาน
1

3

วิ ท ยาลั ย มี ก ารก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ โดย
ความเห็นของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
วิ ทยาลั ยมีแผนงาน โครงการพั ฒนาวิ ทยาลั ยที่ สอดคล้ อง
กับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยมีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

4
5

2

ผลการ
ดาเนินงาน



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
3.3.4.01


3.3.4.02



3.3.4.03

วิทยาลัยมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ



3.3.4.03

วิทยาลัยมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ



3.3.4.03

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 1 – 3 ผลการดาเนินงาน 5
ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้
5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน
การกาหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ นั้น มีความโดดเด่นทางด้านการเป็นมืออาชีพและผู้นา
ด้านศิลปกรรม โดยเป็นผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านศิลปกรรมโดยกาหนด กลยุทธ์
แผนงานโครงการไว้อย่างชัดเจนส่งผลดีต่อระดับคุณภาพของผู้เรียน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ พร้อมนาผลไปปรับปรุงพัฒนา

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.3.4.01

รายการเอกสาร
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3.3.4.02
3.3.4.03

แผนกลยุทธ์การพัฒนา
สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
เกณฑ์การดาเนินงาน

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ

ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
3.3.5-01

1 วิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จาเป็น

สาหรับวิทยาลัยและมีระบบสารองข้อมูล
2 วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
3.3.5-02

และเป็นปัจจุบัน
3 วิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน

3.3.5-03
วิทยาลัยและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
4 วิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิน ความพึ งพอใจในการบริ ห าร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน
5 วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร

3.3.5-03
จัด การระบบฐานข้ อมูล สารสนเทศของวิ ท ยาลั ยโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดาเนินงาน 4 ข้อ
คะแนนที่ได้ 4 คะแนน
คะแนนอิงเกณฑ์
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีแผนในการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศ โดยมีเว็บไซต์ของวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูลบุคลากรอาคาร
สถานที่สาขาที่เปิดสอน หลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย ที่เป็นปัจจุบันและวิทยาลัยมีการ
ประเมินผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับ ดี
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.3.5-01
3.3.5-02
3.3.5-03

รายการเอกสาร
หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมต่าง หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย
ผลประเมินความพึงพอใจ

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์การดาเนินงาน

1 วิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ อย่ างน้ อ ย 5 ด้า น ได้ แ ก่ ด้ านความ
ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม
ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียนและผู้ปกครอง
2 วิทยาลัยมีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3 วิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการ
4 วิทยาลัยมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง
5 วิทยาลัยมีความเสี่ยงลดลง ตามแผนที่กาหนดไว้

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์
ข้อ 1 - 3

ผลการ
ดาเนินงาน






หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
3-3.6-01

3-3.6-02
3-3.6-03

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 1 - 3 ผลการดาเนินงาน 3
คะแนนที่ได้ 3 คะแนน
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์จัดทาแผนความเสี่ยงโดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียนและผู้ปกครอง และดาเนินการตามขั้นตอน โครงการ
แผนงานอย่างครบถ้วน

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3-3.6-01
3-3.6-02
3-3.6-03

รายการเอกสาร
สรุปผลโครงการจัดทาการบริหารความเสี่ยง
โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน
รายงานการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยประจาปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์
ข้อ 1 - 3

เกณฑ์การดาเนินงาน
1

วิทยาลัยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน

2

วิทยาลัยมีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครู
ที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
วิ ท ยาลั ย มี ร ะบบเครื อข่ ายผู้ ป กครองเพื่ อ ร่ ว มกั น ดู แ ล
นักเรียน
วิ ท ยาลั ย มี แ ผนงาน โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
วิทยาลัยมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียน
ปัญญาเลิศ

3
4
5

ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง



3-3.7-01



3-3.7.02



3-3.7.08



3-3.7-04



3-3.7-05

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 1 - 3 ผลการดาเนินงาน 5
ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้
5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน

ในปี 2556 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน
นักศึกษาเพื่อ ชี้แจงแนะนาหน่วยงาน หน้าที่บทบาทของวิทยาลัยฯต่อผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา และยังมีการจัดกิจกรรมพบ
ครูที่ปรึกษาโดยสม่าเสมอในคาบเรียนแนะแนวจะได้พบครูที่ปรึกษาด้วยและนักเรียนสามารถขอพบครูที่ปรึกษาได้ตลอดเวลาถ้า
มีปัญหาที่นักเรียนต้องการปรึกษา การดาเนินงานผ่านเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลนักเรียน และวิทยาลัยฯยังมีแผนงาน
โครงการที่สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยประสานกับฝ่าย
บริหาร ครูที่ปรึกษาและทุนที่ได้รับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในเรื่องทุนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนมี

การดูแลนักเรียนที่มีความเสี่ยงในด้านการเรียนและพฤติกรรมโดยมีการจัดกิจกรรมโครงการ
ที่ดูแลนักเรียนผ่านรูปแบบกิจกรรมเช่น การให้ความรู้ความเข้าใจด้านต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษา การให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านวิทยากรทางด้านศิลปะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในการศึกษา โครงการสนับ
สนุนการประกวดศิลปกรรมในวิทยาลัยฯเพื่อยกย่องให้เกียรติแก่นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านปัญญาทางศิลปะตลอด
จนนานักเรียนที่มีความสามารถทางปัญญาด้านศิลปะประกวดในระดับชาติ และระดับภูมิภาคเพื่อฝึกฝน ทักษะและเรียน
รู้การทางานศิลปะจากประสบการณ์จริง ด้านการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศนั้นทางฝ่ายวิชาการได้โควตาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3-3.7-01
3-3.7-02
3-3.7-03
3-3.7-04
3-3.7-05

รายการเอกสาร
-รายงานโครงการปฐมนิเทศ
-คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบครูที่ปรึกษา
-แผนงาน รายงานโครงการไหว้ครูสามัญ ครอบครูศิลปะที่มกี ารจัดสรรทุนมอบแก่นักเรียน
นักศึกษาผ่านกองทุนศิษย์เก่าช่างศิลป์ ตลอดจนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นๆ
-รายงานผลการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการและด้อยโอกาส
-โครงการกิจกรรมต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษา(ระบบดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง)
-กิจกรรมนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับศิลปิน ณ จังหวัดกระบี่(สนับสนุน นรที่มีความารถทาง
ศิลปะ)
-โครงการแสดงผลงานศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา (มีประกาศนียบัตรมอบแก่นักเรียน
นักศึกษาและเงินทุนการศึกษา)
-รายงานการดาเนินงานผ่านเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลนักเรียน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2

3

4
5

วิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการ
พัฒนาตนเองของครู บุคลากร ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิ ท ยาลั ย จั ด ท าแผนพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาในวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองาน
สร้ า งสรรค์ จ ากหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
วิทยาลัย
วิทยาลัยดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
วิทยาลัยดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
วิทยาลัยดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งด้ า น
วิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ หรื อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก

เป้าหมาย
ระดับ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์
ข้อ 1 - 3

ผลการ
ดาเนินงาน



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
3.3.8-01



3.3.8-02



3.3.8-03




3.3.8-04

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ ข้อ 1 - 3 ผลการดาเนินงาน 5
ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการจัดส่งเข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งด้านวิชาการและ
ด้านวิชาชีพตามตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบและยังได้จัดประชุมอบรมต่างๆ โดยวิทยาลัยเป็นผู้จัดให้มีการศึกษา
ดูงาน ร่วมกับสถานศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับอาชีพของ
ผู้ให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ยังได้มีการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านทางต่างๆจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการหนึ่งแสนครูดี

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.3.8-01
3.3.8-02
3.3.8-03
3.3.8-04

มาตรฐาน

รายการเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการ
โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมมาเลเซีย
สรุปผลการอบรม พัฒนาของบุคลากร
เกียรติบัตร หนังสือส่งบุคลาการครูรับรางวัล โครงการหนึ่งแสนครูดี

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตัวบ่งชี้

3.9 ระดับคุณภาพในการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัย

2

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

สถานที่ สภาพแวดล้อม และ ภูมิทัศน์ของวิทยาลัย โดย เกณฑ์ 3 ข้อ
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
และผู้เรียน
วิทยาลัยมีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ


3

วิทยาลัยมีการกากับติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง



3.3.9-03

4

วิ ท ยาลั ย มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การพั ฒ นา
อาคารสถานที่ สภาพแวดล้ อ ม และภู มิ ทั ศ น์ ข อง
วิทยาลัย โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในวิท ยาลั ยและ
ผู้เรียน
วิทยาลัยมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหาร
จัดการ



3.3.9-04



3.3.9-05

เกณฑ์การดาเนินงาน

1

5

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
3.3.9-01

3.3.9-02

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดาเนินงาน 5
ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

วิทยาลัยมีแผนการดาเนินงานในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งระยะสัน้ และระยะยาว ในการก่อสร้างปรับปรุง
ด้านอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ของวิทยาลัย ซึ่งในปี 2555 ได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างดังนี้
1. มีการปรับภูมิทัศน์โดยการถมดินบริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ แนวกาแพง และบริเวณหอศิลป์
2. ปรับปรุงทางระบายน้าหลักเป็นทางเท้าระยะทาง 250 เมตร
3. ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา
และวิทยาลัยฯได้ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงในปี
ต่อไป
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.3.9-01
3.3.9-02
3.3.9-03
3.3.9-04
3.3.9-05

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

รายการเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการและคาสั่งงบประมาณ
เอกสารการดาเนินงาน ตามแผน โครงการ ( ก่อสร้างปี 56 )
เอกสารการซ่อมบารุงอาคารสถานที่
สรุปผลการประเมิน
แผนประจาปีของวิทยาลัย

3. ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
3.10 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2

เป้าหมาย
ระดับ
วิ ท ยาลั ย มี แ ผนงาน โครงการ การจั ด หา การใช้ วั ส ดุ ปฏิบัติตาม
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ 4 ข้อ
วิทยาลัยมีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

3

วิทยาลัยมีการกากับติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง



3-3.10.03

4

วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน
วิทยาลัยมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ



3-3.10.04



3-3.10.05

เกณฑ์การดาเนินงาน

1

5

ผลการ
ดาเนินงาน



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
3-3.10.01



3-3.10.02

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนอิงเกณฑ์

5 คะแนน

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

คะแนนที่ได้

 สูงกว่าเป้าหมาย

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



พอใช้
(คะแนน 3)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
3 ข้อ

เป็นไปตามเป้าหมาย

ดี
(คะแนน 4)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
4 ข้อ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

5

ข้อ

 ต่ากว่าเป้าหมาย

ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดาเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการเพื่อจัดหา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดยแยกจัดซื้อใน
รูปแบบวัสดุต่าง ๆ และครุภัณฑ์ โดยมีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายตามเวลาที่กาหนด เพื่อทัน
ต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จากนั้นได้มีการประเมินความพึ งพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการประเมินดังแนบ และจะได้นาผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ต่อไป

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.3.10.01
3.3.10.02
3.3.10.03
3.3.10.04
3-3.10.05

รายการเอกสาร
แผนงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แฟ้มเอกสารจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
รายงานการประชุม
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
แผนประจาปี 2557

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.1 ระดับคุณภาพในการให้บริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน
วิ ท ยาลั ย ส ารวจความต้ อ งการ แผนงาน โครงการ ปฏิบัติตาม

กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม เกณฑ์ 3 ข้อ
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2

วิทยาลัยดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อย
กว่า 2 โครงการ กิจกรรม : ต่อปี



3

วิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
วิ ท ยาลั ย ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 เข้ า ร่ ว มโครงการ
กิจกรรม



4

วิทยาลัยดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม



5

วิท ยาลัย มีก ารประเมินความพึงพอใจของผู้รั บบริก าร
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00



การประเมินผลจากการดาเนินงาน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

4-4.1-01
4-4.1-07
4-4.1-08
4-4.1-09
4-4.1-10
4-4.1-01
4-4.1-07
4-4.1-08
4-4.1-09
4-4.1-01
4-4.1-07
4-4.1-08
4-4.1-09
4-4.1-01
4-4.1-07
4-4.1-08
4-4.1-09
4-4.1-01
4-4.1-07
4-4.1-08
4-4.1-09
4-4.1-10

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดาเนินงาน 5
ข้อ
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย

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

การดาเนินงาน

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช มีโครงการที่บริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ชุมชนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางวิชาการต่อสังคมและชุมชน จานวน 11 โครงการและกิจกรรม ดังนี้คือ โครงการจัดทาและ
สาธิ ต การเขีย นผ้ า พระบฏพระราชทานพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หัว , โครงการฝึ ก อบรมศิ ล ปะส าหรั บ
บุคคลภายนอก ,นิทรรศการศิลปกรรมโครงการฝึกอบรมศิลปะบุคคลภายนอกประจาปี 2556 ,โครงการบริการ
วิช าการสู่ ชุม ชนบ้านมะยิง ,โครงการวิช าการงานศิลป์ , โครงการคนรักศิลป์โรงเรียนบ้านทุ่ง เกราะ,โครงการ
ให้บริการศิลปะสู่ชุมชน,โครงการให้บริการวิชาการศิลปะครูระดับอนุบาล และโครงการให้บริการทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ, โครงการเยาวชนคนรักศิลป์, กิจกรรมจัดรายการวิทยุรายการสนทนาประสาศิลป์ สถานีวิทยุเสียง
มหาชัย 107.5 เมกะเฮริตซ์

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

รายการเอกสาร

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

4-4.1-01
4-4.1-02
4-4.1-03
4-4.1-04
4-4.1-05
4-4.1-06
4-4.1-07
4-4.1-08
4-4.1-09
4-4.1-10
4-4.1-11

-โครงการจัดทาและสาธิตการเขียนผ้าผ้าบฏพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-โครงการฝึกอบรมศิลปะสาหรับบุคคลภายนอกประจาปี 2556
-นิทรรศการศิลปกรรมโครงการฝึกอบรมศิลปะบุคคลภายนอกประจาปี 2556
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนบ้านมะยิง
โครงการวิชาการงานศิลป์
โครงการให้บริการศิลปะสู่ชุมชน
โครงการให้บริการทางวิชาการภาษาอังกฤษ
โครงการค่ายคนรักศิลป์โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะ
โครงการให้บริการวิชาการศิลปะครูระดับอนุบาล
โครงการเยาวชนคนรักศิลป์
กิจกรรมจัดรายการวิทยุรายการสนทนาประสาศิลป์ สถานีวิทยุเสียงมหาชัย
107.5 เมกะเฮริตซ์

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.2 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการที่ให้บริการวิชาการและฝึกทักษะวิชาชีพ
เกณฑ์การดาเนินงาน

1
2
3
4

5

วิทยาลัยมีข้อมูลการสารวจความต้องการของชุมชนและ
ผู้รับบริการ เพื่อให้บริการวิชาการและฝึกทักษะวิชาชีพ
จานวนกิจกรรม โครงการและจานวนครั้งที่ให้บริการวิชาการ
และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
จ านวนกิ จ กรรม โครงการและจ านวนครั้ ง ในการฝึ ก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพของประชาชน
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการที่ให้ผู้บริการวิชาชีพ
และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
รายงานการประเมิ น กิ จ กรรม โครงการที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
วิชาการและฝึกทักษะวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

เป้าหมาย
ระดับ
3 กิจกรรม/
โครงการ

ผลการ
ดาเนินงาน



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
4 – 4.2 – 01



4 – 4.2 – 02




4 – 4.2 – 03
4 – 4.2 – 04
4 – 4.2 – 05



4 – 4.2 - 07

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย 3 กิจกรรม/โครงการ
ผลการดาเนินงาน 5
ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามพันธกิจ
และตัวชี้วัดของวิทยาลัย และได้จัดทาแบบสอบถามสารวจความต้องการของ ผู้รับบริการก่อนการจัดทาโครงการ
เพื่อกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และนาผลทีไ่ ด้มาดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรายงานผล เมื่อเสร็จสิน้ โครงการ จากการให้บริการวิชาการใน
ด้านการอบรมศิลปะ ของวิทยาลัยก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะในจังหวัด

โดยผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมศิลปะสาหรับบุคคลภายนอก ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม “คนรักศิลป์ นคร” ขึน้ มาเพื่อ
ให้บริการและถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะให้แก่ประชาชนทั่วไป และจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม เพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณชน
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
4 – 4.2 – 01
4 – 4.2 – 02
4 – 4.2 – 03
4 – 4.2 – 04
4 – 4.2 – 05
4 – 4.2 – 06
4 – 4.2 - 07

มาตรฐาน

รายการเอกสาร
รายงานโครงการฝึกอบรมศิลปะสาหรับบุคคลภายนอก
สูจิบัตรโครงการฝึกอบรมศิลปะสาหรับบุคคลภายนอก
สรุปโครงการบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอบรมศิลปะครูประถม เขต 4
นครศรีธรรมราช
สรุปโครงการบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอบรมศิลปะครูมัธยม เขต 12
นครศรีธรรมราช
โครงการค่ายเยาวชนคนรักศิลป์
สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรม ชมรม “คนรักศิลป์นคร”
สรุปโครงการบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อบรมศิลปะคนรักศิลป์ โรงเรียน
บ้านทุ่งเกราะ

5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตัวบ่งชี้

5.1 ระดับ คุ ณ ภาพในการบริหารจั ดการโครงการ งานสร้า งสรรค์ สิ่ ง ประดิษ ฐ์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน
วิท ยาลั ยมีแ ผนงานเพื่ อ ส่ งเสริม สนั บสนุ น ให้ ผู้ เรี ย น ปฏิบัติตาม

จัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการงาน เกณฑ์ 3 ข้อ
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย
วิ ทยาลั ยด าเนิ นการให้ ผู้ เรี ยนระดั บชั้ น ศ.ปวช. 3 และ

ระดับชั้น ศ.ปวช. 2 จัดทาโครงการ งานสร้างสรรค์ จานวน 1
ชิ้น และระดับชั้น ศ.ปวส. 2 จานวน 1 ชิ้น
วิทยาลัยได้จัดประกวดและ/หรือแสดงการใช้ประโยชน์

ของโครงการงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด
วิทยาลัยได้นาโครงการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือ

งานวิ จั ย ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 25 ของจ านวนผลงาน
ทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
วิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การให้ โ ครงการ งานสร้ า งสรรค์

สิ่ ง ประดิษ ฐ์ หรื องานวิ จั ย ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 5 ของ
จานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์และ/หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2

3

4

5

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
5-5.1-01

5-5.1-02

5-5.1-03

5-5.1-04

5-5.1-05

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดาเนินงาน 5
ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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
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ดีมาก
(คะแนน 5)
ปฏิบัติตามเกณฑ์
5 ข้อ

การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ชัดเจนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะผลงาน
สรุป ในทุกรายวิชา และนาผลงานจากการเรียนการสอนจัดส่งประกวด โดยมีครูอาจารย์รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าประกวด หรือแข่งขันทั้งในการประกวดระดับจังหวัด
ระดับภาค ตลอดจนระดับชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผลงานจากการเรียนการสอนเข้าประกวดแข่งขัน ได้รับรางวัลดังนี้
การประกวดระดับชาติ
1.การแข่งขันการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ “พระ....ผูเ้ ป็นพลังของแผ่นดิน” Energy 2013 กระทรวงพลังงาน ได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยมระดับอาชีวศึกษา คือนายศักดิ์พิรุณ โยธา
2.การประกวดศิลปกรรมนาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 25 บริษัทโตชิบ้า จากัด ได้รับ รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ
อาชีวศึกษาการ คือนายธรรมรินทร์ เส้งส่ง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และอาชีวศึกษา จานวน 2 คน คือ1.
นางสาวศิรภัสสร ปานเนียม และ2.นายอนุวัฒน์ อภิมุขมงคล ได้รับรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และอาชีวศึกษา
จานวน 3 คน คือ1.นางสาวฉัตรกนก ขุนทน 2.นางสาววิภาดา รอดเซียม 3.นางสาวสิปโปทัย ราษฎร์สุวรรณ
การประกวดระดับภาค
1.การประกวดศิลปกรรมเยาวชทักษิณครั้งที่ 11 ระดับอายุ 15 –18 ปี ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม คือนายอนุวัฒน์ อภิมุขมงคล
ได้รับรางวัลดีเด่น จานวน 2 คน คือ1.นายศักดิ์พิรุณ โยธา 2.นายศุภศักดิ์ ปรุงแต่ง ได้รับรางวัลชมเชย จานวน 1 รางัล คือ
นายนันทวุฒิ นุ้ยผุด
2. การประกวดวาดภาพ แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ กลุ่มอันดามัน รอบคัดเลือก จานวน 3 คน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
คือ. นายอนุวัฒน์ อภิมูขมงคล ได้รับรางวัลที่….นางสาวสุภารัตน์ สุวรรณทิพย์ ได้รับรางวัลที่.. .นายนิติพงษ์ นิกาจิ และ
รอบตัดสิน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมคือ. นายอนุวัฒน์ อภิมูขมงคล
3.การประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 28 “พลังแห่งธรรมชาติ” ได้รับรางวัลชมเชย จานวน 2 คน คือ1.นางสาว
สกุลตลา มาลาทอง 2.นางสาวปูรนิจฉ์ สายแก้ว
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
5-5.1-01
5-5.1-02
5-5.1-03
5-5.1-04
5-5.1-05

รายการเอกสาร
บันทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ
เอกสารประกอบงานสร้างสรรค์
โครงการประกวดศิลปกรรมผลงานนักเรียน นักศึกษา
สูจิบัตรแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2556
สรุปผลงานนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจาปีการศึกษา 2556
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
5.2 ระดับคุ ณภาพในการบริหารจัดการงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่ งประดิษ ฐ์หรือ
งานวิจัยของครู

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน
วิทยาลัยมีแผนงานเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทา ปฏิบัติตาม

และดาเนินการจัดประกวดหรือจัดแสดง งานสร้างสรรค์ เกณฑ์ 3 ข้อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย
วิ ทยาลั ยด าเนิ นการให้ ครู ทุ กคนจั ดท างานสร้ างสรรค์

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย
วิ ท ยาลั ย ได้จั ดประกวดและได้น างานสร้ างสรรค์ห รื อ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 ของจ านวนผลงานทั้ ง หมด ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
วิทยาลัย
วิทยาลัยได้นางานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือ

งานวิ จั ย ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของจ านวนผลงาน
ทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
วิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การให้ ง านสร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม

สิ่ ง ประดิษ ฐ์ ห รื อ งานวิ จั ย ของจ านวนผลงานทั้ งหมด
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ ได้ รั บ รางวั ล ในระดั บ ชุ ม ชน
จังหวัด ภาคและชาติ
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2
3

4

5

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
5-5.2-01

5-5.2-02
5-5.2-03

5-5.2-04

5-5.2-05

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดาเนินงาน 5
ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
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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การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีนโยบายให้ครู อาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อยปีละ 2 ชิ้น เป็นอย่างน้อยเพื่อส่งประกวด และร่วม
แสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นิทรรศการศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่น
และนิทรรศการศิลปกรรมไทย – มาเลเซีย นิทรรศการศิลปกรรมไทย-อินโดนีเซีย ซึ่งมีการจัดแสดงทุกปีในแผนงานของสถาบันฯ
และงานสร้างสรรค์ของครู อาจารย์ สามารถนาเอาไปใช้ในการเรียนการสอน แก้ปัญหาเทคนิค วิธีการ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
เนื่องจากงานสร้างสรรค์ของครู อาจารย์ เกือบทั้งหมดสอดคล้องกับวิชาที่สอน เช่น งานสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผา งาน
จิตรกรรม ศิลปะไทย ประติมากรรม เป็นต้น และงานสร้างสรรค์ของครู อาจารย์ ได้เผยแพร่สู่สาธารณะชนโดยการจัดแสดง
โดยวิทยาลัยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิทยาลัยเอง และนานาชาติ รวมทัง้ ได้รับเชิญร่วมแสดงจากกลุ่มองค์กร
ต่างๆ และมีครู อาจารย์ ได้รบั รางวัลดังนี้
การประกวดระดับชาติ
1. ประกวดภาพวาดเฉลิม พระเกียรติ “พระ....ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน” Energy 2013 กระทรวงพลังงาน ได้รบั รางวัลชมเชย
ระดับประชาชน จานวน 1 รางวัล คือนายสุวดล เกษศิริ
การประกวดระดับภาค
1. การประกวดวาดภาพ แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ กลุ่มอันดามัน (รอบคัดเลือก) ได้รับรางวัลที่ 3 คือนายสุวดล เกษศิริ
(รอบตัดสิน) ได้รับรางวัลที่ 3 คือนายสุวดล เกษศิริ
และวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทานวัตกรรม การจัดการองค์ความรู้วิทยาลัยช่างศิลปะนครศรีธรรมราช
จานวน 6 เรื่อง 1.เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน การวิจัย/การสร้างสรรค์ 2.เทคนิคการ
สอนวิชาศิลปะ 3.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ธรรมชาติเป็นสื่อ 4.กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะของครูอาจารย์
วิทยาลัยช่างศิลปะนครศรีธรรมราช
5.เทคนิคการทาหนังตะลุง 6.การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของฝ่าย
สนับสนุน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรม
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
5-5.2-01
5-5.2-02
5-5.2-03
5-5.2-04
5-5.2-05

รายการเอกสาร
แผนงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย
สูจิบัตรร่วมแสดงงานของครู อาจารย์
เอกสารการจัดการองค์ความรู้วิทยาลัยช่างศิลปะนครศรีธรรมราช
ภาพผลงานสร้างสรรค์ของครู อาจารย์ที่นาไปใช้ในการเรียนการสอน
สูจิบัตรแสดงงานโครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมไทย-มาเลเซีย นิทรรศการศิลปกรรมไทยญี่ปุ่น นิทรรศการศิลปกรรมไทย-อินโดนีเซีย
รางวัลศิลปกรรมภาพวาดเฉลิม พระเกียรติ “พระ....ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน” Energy 2013
กระทรวงพลังงาน
รางวัลศิลปกรรมวาดภาพ แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ กลุ่มอันดามัน

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
หน้า 73

มาตรฐาน
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6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
6.1 ระดับคุณ ภาพในการปลู กฝัง จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิ ดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้าน
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการส่ ง เสริ ม การกี ฬ าและนั น ทนาการ ด้ า นปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน
วิทยาลัยจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมการปลูกฝัง ปฏิบัติตาม

จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ เกณฑ์ 3 ข้อ
ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจานวนโครงการ
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม/ปีการศึกษา
วิ ทยาลั ยด าเนิ นการให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คนเข้ าร่ วมโครงการ

กิ จ กรรม การปลู ก จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ นประมุข ด้ านการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน

วิ ท ยาลั ย ทุ ก คนเข้ า ร่ ว มโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก
จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริม
การกีฬาและนันทนาการ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยมีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ

กิ จ กรรม การปลู ก จิ ตส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ดทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ นประมุข ด้ านการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2

3

4

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
6-6.1-01

6-6.1-02

6-6.1-03

6-6.1-04
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เกณฑ์การดาเนินงาน

เป้าหมาย
ระดับ

ผลการ
ดาเนินงาน

5

วิ ท ยาลั ย มีก ารประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ เกี่ ย วข้ อง

ภายนอกวิทยาลัยที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในการ
ปลู กจิ ตส านึ กด้ านการรั กชาติ เทิ ดทู นพระมหากษัตริ ย์
ส่ ง เสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้
คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย

 สูงกว่าเป้าหมาย

 เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
6-6.1-05

5 ข้อ

 ต่ากว่าเป้าหมาย

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
การดาเนินงาน
วิทยาลัยช่างศิลปะนครศรีได้มีการดาเนินการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2556 ผ่านโครงการ/กิจกรรมเพื่อปลูก
จิตสานึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัย เช่น กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า กิจกรรมปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยงั ได้
จัดโครงการส่งเสริมการกีฬาต่อต้านยาเสพติด และโรคเอดส์ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักษาสุขภาพและ
ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
6-6.1-01
6-6.1-02
6-6.1-03
6-6.1-04

รายการเอกสาร
โครงการกิจกรรมวันพ่อ / วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า
โครงการต้านยาเสพติด
หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัยที่มีต่อภาพลักษณ์
วิทยาลัยในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย
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.

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย
ผลการ
ระดับ
ดาเนินงาน
วิทยาลัยมีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ปฏิบัติตาม

ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม เกณฑ์ 3 ข้อ
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม/ปีการศึกษา
วิทยาลัยดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม

การปลู กฝั งจิ ตส านึ กด้ านการอนุ รั กษ์ ส่ งเสริ ม สื บสาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
วิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน

วิทยาลัยทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจ กรรม การปลูกฝั ง
จิ ต ส านึ ก ด้านการอนุ รั ก ษ์ ส่ งเสริ ม สื บ สาน ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยมีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ

กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม
สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในวิทยาลัยและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
วิ ท ยาลั ย มีก ารประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ เกี่ ย วข้ อง

ภายนอกวิทยาลัยที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยในการ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม สื บ สาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

2

3

4

5

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
6-6.2-01

6-6.2-02

6-6.2-03

6-6.2-04

6-6.2-05

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
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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
การดาเนินงาน
.วิ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชได้มีการดาเนินการพัฒนาผู้เรียนในปี2556 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ส่งเสริมให้มีความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัยฯเช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมการ
เคารพธงชาติ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาเช่นโครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา โครงการมาฆบูชาผ้าขึ้นธาตุ ตลอดจนจัดคาบสอนคาบ
แรกวันศุกร์เพื่อจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและมีกิจกรรมให้นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยผ่านการเข้าแถวเคารพธงชาติให้ตรงเวลา
รู้จักรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆให้ตรงเวลา มีความเสียสละ จิตสาธารณะผ่านกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนา
วิทยาลัยฯและรู้จักการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและการอบรมดูแลผ่านคาบจริยธรรม
ทุกวันศุกร์โดยการอบรมและหรือการฉายวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อให้นักเรียนตระหนักในหลักปฎิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
6-6.2-01
6-6.2-02
6-6.2-03
6-6.2-04
6-6.2-05

รายการเอกสาร
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา
โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระหน้าแถว
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(ตักบาตรเช้า)
หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัยที่มีต่อภาพลักษณ์
วิทยาลัยในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
รายงานการจัดทาผ้าพระบฎพระราชทาน
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 12)

เป้าหมาย
ระดับ
มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับ ปฏิบัติตาม
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
เกณฑ์ 3 ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน

1

ผลการ
ดาเนินงาน



หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
7-7.1-01



7-7.1-02

3

ส่งเสริ มเน้นระบบควบคุมคุณภาพการประกั นคุณภาพระดับ
รายบุคคล สาขาวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
มีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง



4

มีการประเมินผล สะท้อนผลอย่างชัดเจน



7-7.1-03
7-7.1-04

5

น าผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 4 มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง



2

7-7.1-05

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
5
ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
 สูงกว่าเป้าหมาย  เป็นไปตามเป้าหมาย
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
 ต่ากว่าเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน
วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัย มีคณะกรรมการนิเทศการประกันคุณภาพภายใน
และมีการประเมินภายในปีละ 2 ครั้งจากคณะกรรมการที่เชิญโดยวิทยาลัย และคณะกรรมการจากสถาบันฯ รวมถึงวิทยาลัย
ให้ความสาคัญและมีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร อย่างต่อเนื่องทั้งการ
จัดอบรม และให้ความรู้ความเข้าใจในการประชุมประจาเดือน และมีการประเมินการประกันคุณภาพของวิทยาลัย ได้นาความ
คิดเห็นมาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
7-7.1-01
7-7.1-02
7-7.1-03
7-7.1-04
7-7.1-05

รายการเอกสาร
รายงานการประชุมประจาเดือน และสรุปการอบรมประกันคุณภาพ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย
บันทึกการติดตามผลการประกันคุณภาพแต่ละฝ่าย
แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน
บันทึกการนาความคิดเห็นมาปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพ
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7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่13)

มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การดาเนินงาน
มีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าหมายระดับ

ผลการ
ดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
16 – 20 ตัวบ่งชี้

25 ตัวบ่งชี้

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
7-7.2-01

การประเมินผลจากการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายบรรลุเป้าหมาย 16 – 20 ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
25 ตัวบ่งชี้
คะแนนอิงเกณฑ์
คะแนนที่ได้ 5 คะแนน
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตามเป้าหมาย  ต่ากว่าเป้าหมาย
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

การดาเนินงาน
ในปีการประเมินคุณภาพภายในประจาปี 2555 วิทยาลัยฯ มีเกณฑ์ประเมินตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ 25 ตัวบ่งชี้

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
7-7.2-01

รายการเอกสาร
เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปี ปี 2556
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สรุปรายการเอกสารอ้างอิง
รายการเอกสารอ้างอิง มาตรฐานที่ 1
รหัสเอกสาร
รายการเอกสาร
1-1.1-01
รายชื่อนักเรียน ระดับศ.ปวช.และศ.ปวส.
1-1.1-02
สรุปผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ศ.ปวช. และศ.ปวส. ปีการศึกษา2556
1-1.1-03
รายชื่อนักเรียน /นักศึกษา ศ.ปวช. และศ.ปวส. ปีการศึกษา2556
1-1.2-01
1-1.2-02
1-1.2-03
1-1.2-04
1-1.2-05
1-1.3-01
1-1-3-02
1-1.3-03
1-1.4-01
1-1.8-01
1-1.8-02
1-1.9-01
1-1.10-01
1-1.10-02

1-1.10-03

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย และ ภาคีสี่ฝ่าย
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
สรุปผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยประจาปีการศึกษา2556บันทึกการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย
ผลการประเมิน
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2556
สรุปผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556
สรุปผลการนิเทศของครูผสู้ อน
สรุปผลโครงการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2556
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปี2556
ข้อมูลนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2556
รายงานสรุปการสอบเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน ในปีการศึกษา2556
- เอกสารประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานสถานศึกษาที่นักเรียน
นักศึกษาศึกษาต่อ
-รายงานเอกสารแสดงประเภทสถานประกอบการหรือหน่วยงาน สถานศึกษา
-สรุปแบบประเมินประกอบด้วย3ด้านคือความรู้ความสามารถทางวิชาการ จากความ
สามารถ
-พื้นฐานในการทางาน คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามหลักสูตร ประเภทวิชา
โดยประเมินความพึงพอเป็น5ระดับ
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รายการเอกสารอ้างอิง มาตรฐานที่ 2
รหัสเอกสาร
รายการเอกสาร
2-2.1-01
หนังสือเชิญเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรในปี 2554
2.2.1-02
รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2-2.2-01
บันทึกการประชุม
2-2.2-02
บันทึกการส่งแผนการสอน ปีการศึกษา 2556
2-2.2-03
แผนการสอน ของครูอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2556
2-2.3-01
รายงานการประชุม
2-2.3-02
บันทึกการสอน (แผนการสอน)
2-2.3-03
บันทึกการนิเทศการเรียนการสอน (โครงการประเมินผลงานเพื่อผ่านชั้น)
2-2.4-01
บันทึกการประชุม
2-2.4-02
บันทึกจากแผนการสอน
รายการเอกสารอ้างอิง มาตรฐานที่ 3
รหัสเอกสาร

รายการเอกสาร

3.3.1-01
3.3.1-02

คาสั่งคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
เอกสารรายงานการประชุม

3.3.1-03
3.3.1-04

ข้อบังคับสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจาวิทยาลัย พ.ศ.2551
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

3.3.1.05

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

3.3.2-01
3.3.2-02
3.3.2-03
3.3.2-04
3.3.2-05
3.3.2-06
3 – 3.3 - 01
3 – 3.3 - 02

แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุมวิทยาลัย
รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง
เอกสารหลักฐานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย
แบบประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นา
แผนปฏิบัติการประจาปี
แบบติดตามผลและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ/แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2556
สรุปโครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2556

3 – 3.3 - 03

3.3.4.01 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
3.3.4.02
แผนกลยุทธ์การพัฒนา
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3.3.4.03
3.3.5-01
3.3.5-02
3.3.5-03
3-3.7-01
3-3.7-02
3-3.7-01

สรุปรายงานผลกิจกรรมต่างๆ
หน้าเว็บไซด์ของวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมต่างๆ หน้าเว็บไซด์ของวิทยาลัย
ผลประเมินความพึงพอใจ
-รายงานโครงการปฐมนิเทศ
-คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบครูที่ปรึกษา
-แผนงาน รายงานโครงการไหว้ครูสามัญ ครอบครูศิลปะที่มกี ารจัดสรรทุนมอบแก่นักเรียน
นักศึกษาผ่านกองทุนศิษย์เก่าช่างศิลป์ ตลอดจนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นๆ

3-3.7-04

-รายงานผลการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการและด้อยโอกาส
-โครงการกิจกรรมต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษา(ระบบดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง)

3-3.7-05

-กิจกรรมนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับศิลปิน ณ จังหวัดกระบี่
(สนับสนุน นร.ที่มีความารถทางศิลปะ)
-โครงการแสดงผลงานศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา (มีประกาศนียบัตรมอบแก่นักเรียน
นักศึกษาและเงินทุนการศึกษา)
-รายงานการดาเนินงานผ่านเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลนักเรียน

3.3.8-01
3.3.8-02
3.3.8-03

แผนปฏิบัติราชการ

3.3.8-04

หนังสือส่งบุคลาการครูรับรางวัล โครงการหนึ่งแสนครูดี

3.3.9-01
3.3.9-02
3.3.9-03
3.3.10.01
3.3.10.02
3.3.10.03
3.3.10.04

แผนปฏิบัติราชการและคาสั่งงบประมาณ

โครงการมาเลเซีย
สรุปผลการอบรม พัฒนาของบุคลากร

เอกสารการดาเนินงาน ตามแผน โครงการ ( ก่อสร้างปี 55 )
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
แผนงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แฟ้มเอกสารจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
รายงานการประชุม
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
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รายการเอกสารอ้างอิง มาตรฐานที่ 4
รหัสเอกสาร

4-4.1-01
4-4.1-02
4-4.1-03

รายการเอกสาร

-โครงการฝึกอบรมศิลปะสาหรับบุคคลภายนอกประจาปี 2556
-นิทรรศการศิลปกรรมโครงการฝึกอบรมศิลปะบุคคลภายนอกประจาปี 2556
-นิทรรศการโครงการประกวดวาดภาพระบายสีนักเรียนมัธยมศึกษา
และอาชีวะศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถและเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจาปี 2556

4-4.1-04

4-4.1-06
4-4.1-07
4-4.1-08
4-4.1-09

-โครงการจัดนิทรรศการนักเรียน/นักศึกษา ประจาปี 2556
-โครงการนิทรรศการศิลปกรรมทิวทัศน์ทะเล นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3
และปวส.2 ประจาปี 2556
-โครงการให้บริการทางวิชาการภาษาอังกฤษ
โครงการค่ายเยาวชนคนรักศิลป์
-โครงการอบรมครูศิลปะระดับประถมในเขตพื้นที่การศึกษา
-โครงการอบรมครูศิลปะระดับมัธยม

4-4.1-10

-โครงการค่ายคนรักศิลป์โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะ

4-4.1-11

-โครงการกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

4-4.1-05

4 – 4.2 – 01

รายงานโครงการฝึกอบรมศิลปะสาหรับบุคคลภายนอก

4 – 4.2 – 02

สูจิบัตรโครงการฝึกอบรมศิลปะสาหรับบุคคลภายนอก

4 – 4.2 – 03

4 – 4.2 – 05

สรุปโครงการบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอบรมศิลปะครูประถม เขต 4
นครศรีธรรมราช
สรุปโครงการบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอบรมศิลปะครูมัธยม เขต 12
นครศรีธรรมราช
โครงการค่ายเยาวชนคนรักศิลป์

4 – 4.2 – 06

สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรม ชมรม “คนรักศิลป์นคร”

4 – 4.2 - 07

สรุปโครงการบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อบรมศิลปะคนรักศิลป์ โรงเรียน
บ้านทุ่งเกราะ

4 – 4.2 – 04
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รายการเอกสารอ้างอิง มาตรฐานที่ 5
รหัสเอกสาร
รายการเอกสาร
5-5.1-01
บันทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ
5-5.1-02
เอกสารประกอบงานสร้างสรรค์
5-5.1-03
โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชน “พระราชินีและเจ้าฟ้าชายในดวงใจ”
5-5.1-04
สูจิบัตรแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2556
5-5.1-05
สรุปผลงานนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจาปีการศึกษา 2556
5-5.2-01
แผนงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย
5-5.2-02
สูจิบัตรร่วมแสดงงานของครู อาจารย์
5-5.2-03
ภาพผลงานสร้างสรรค์ของครู อาจารย์ที่นาไปใช้ในการเรียนการสอน
5-5.2-04
สูจิบัตรแสดงงานโครงการไทย-มาเลเซีย
5-5.2-05
รางวัลศิลปกรรมลุ่มน้าปากพนัง

รายการเอกสารอ้างอิง มาตรฐานที่ 6
รหัสเอกสาร
รายการเอกสาร
6-6.1-01
โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
6-6.1-02
โครงการวันแม่แห่งชาติ
6-6.1-03
กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระหน้าแถว
6-6.1-04
6-6.1-05

โครงการกีฬาต่อต้านสารเสพติด

6-6.2-01

หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัยที่มีต่อภาพลักษณ์
วิทยาลัยในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
โครงการวันพ่อแห่งชาติ

6-6.2-02
6-6.2-03
6-6.2-04

โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา
โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระหน้าแถว
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6-6.2-05

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(ตักบาตรเช้า)
หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัยที่มีต่อภาพลักษณ์
วิทยาลัยในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
รายงานการจัดทาผ้าพระบฎพระราชทาน

รายการเอกสารอ้างอิง มาตรฐานที่ 7
รหัสเอกสาร
รายการเอกสาร
7-7.1-01
รายงานการประชุมประจาเดือน และสรุปการอบรมประกันคุณภาพ
7-7.1-02
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย
7-7.1-03
บันทึกการติดตามผลการประกันคุณภาพแต่ละฝ่าย
7-7.1-04
แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน
7-7.1-05
บันทึกการนาความคิดเห็นมาปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพ
7-7.2-01
เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปี ปี 2556
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองและ
ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน
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สรุปผลการประเมินตนเอง

มาตรฐาน

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1
2
3
4
5
6

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยการประเมิน

ระดับคุณภาพ

4.8
4.75
4.7
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

4.81

ดีมาก

การแปลผลการประเมินและระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

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

ระดับคุณภาพ

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
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ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้

ค่า
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
ร้อยละ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
60-69.99
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้

1.2 การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาส
ทางการศึกษา (สมศ.ตัวบ่งชี้ 18)
1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(สมศ.ตัวบ่งชี้ 7)
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านทัศนศิลป์ (F-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ด้านทัศนศิลป์ (F-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน-บัณฑิตพัฒนศิลป์
รองรับ
1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
1.9 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.10 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ผลการ
ผลการดาเนินงาน ผลการประเมิน
ดาเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย
ตามเกณฑ์
ร้อยละ
74

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

3 ข้อ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

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

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
-

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ร้อยละ
45-54.99

-

ร้อยละ
60-69.99

-

ร้อยละ
40-49.99

ร้อยละ
62.5

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ร้อยละ
60-69.99

ร้อย
เปอร์เซนต์

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ร้อยละ

ร้อยละ80

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้

หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

ค่า
เป้าหมาย
60-74

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติตาม
สมรรถนะรายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ เกณฑ์
ต้องการขององค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ ข้อ 1 - 3

ผลการ
ผลการดาเนินงาน ผลการประเมิน
ดาเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย
ตามเกณฑ์
80

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 1
และมีผล
ตาม 3
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

4ข้อ

ตามเป้าหมาย

บรรลุ

ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ปฏิบัติตาม
เกณฑ์
ข้อ 1 - 3
ปฏิบัติตาม
3.4 ระดั บ คุ ณ ภาพในการพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ตาม
เกณฑ์
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ข้อ 1 - 3
3.5 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การระบบ ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

4 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ปฏิบัติตาม
เกณฑ์
ข้อ 1 - 3
ปฏิบัติตาม

3 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพภายในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย
3.2 ระดั บ คุณ ภาพในการบริ ห ารงานและภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารวิทยาลัย
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานประจาปี

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
หน้า 91

ค่า
ผลการ
ผลการดาเนินงาน ผลการประเมิน
เป้าหมาย ดาเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย
ตามเกณฑ์
เกณฑ์ 3 ข้อ
5 ข้อ
สูงกว่าเป้าหมาย
บรรลุ
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร ปฏิบัติตาม
ทางการศึกษา
เกณฑ์ 3 ข้อ
ปฏิบัติตาม
5 ข้อ
สูงกว่าเป้าหมาย
บรรลุ
3.9 ระดับคุณภาพในการพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัย
เกณฑ์ 3 ข้อ
3.10 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ
ปฏิบัติตาม
5 ข้อ
สูงกว่าเป้าหมาย
บรรลุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ 3 ข้อ
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 4
ปฏิบัติตาม
สูงกว่าเป้าหมาย
บรรลุ
5 ข้อ
4.1 ระดับคุณภาพในการให้บริหารจัดการการ
เกณฑ์ 3 ข้อ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้

4.2 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม โครงการที่ 3 กิจกรรม/
โครงการ
ให้บริการวิชาการและฝึกทักษะวิชาชีพ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 5
5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ปฏิบัติตาม
งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยของ เกณฑ์ 3 ข้อ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ผู้เรียน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการงานสร้างสรรค์ ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยของครู

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 6
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ ปฏิบัติตาม
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ เกณฑ์ 3 ข้อ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

5 ข้อ

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

25
ตัวบ่งชี้

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุ

ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ด้ า นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตาม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม เกณฑ์ 3 ข้อ
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 7
ปฏิบัติตาม
7.1 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 12)
เกณฑ์ 3 ข้อ
บรรลุ
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่13)
เป้าหมาย

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
หน้า 92

ตัวบ่งชี้

ค่า
เป้าหมาย
16 – 20
ตัวบ่งชี้

ผลการ
ผลการดาเนินงาน ผลการประเมิน
ดาเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย
ตามเกณฑ์
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สรุปประสิทธิผลการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ 1

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านทัศนศิลป์
จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

การมีส่วนร่วมของชุมชนกับวิทยาลัย
จานวนนักเรียนนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ
3 นักเรียนและนักศึกษาสามรถเข้าเรียนต่อและ
ประกอบอาชีพ

1 ข้อสอบวัดมาตรฐานจากองค์กรระดับชาติ
ข้อสอบ F-net ซึ่งจัดทาโดยสถาบันยังไม่แล้วเสร็จ
ทาให้ไม่สามารถประเมินผลผู้จบการศึกษาได้

แนวทางการเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1.
2

1
2
4

ควรมีระบบสร้างเครือข่ายในแต่ละด้านให้ชัดเจน
และครอบคลุม
จัดทาทาเนียบการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ
ที่มีข้อมูลชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบได้
จัดทาทาเนียบศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

1 ตั้งคณะกรรมการผสานความร่วมมือกับชุมชน
2 ตั้งทีมงานทาข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ให้
ครอบคลุมทั้งการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
และทาเนียบศิษย์เก่า

…………
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มาตรฐานที่ 2

1.
2.

1.
2

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

วิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ครู อาจารย์มีศักยภาพในการสอน

1 วิทยาลัยยังไม่มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
2 เนือ่ งจากบุคลากรน้อย ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
มากทาให้กระทบกับภาระการสอน

แนวทางการเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

วิทยาลัยควรนาเสนอหลักสูตรบางวิชาที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ความสาคัญกับภาระการสอนและสรรหา
บุคลากรให้ครบเพื่ อครู อาจารย์ จะได้ ทุ่มเทกั บ
การสอนมากขึ้น

ด้านการบริหารจัดการวิทยาลัย

มาตรฐานที่ 3
จุดแข็ง
1

วิทยาลัยมีแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

2

วิทยาลัยมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอในการเรียนการ
สอน
มีการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

3

แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1
2

1 ประชุมสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น และนาเสนอ
หลักสูตร
2 จัดให้มีการทาวิจัยชั้นเรียนภายในปีการศึกษา
2556

วิทยาลัยควรมีการประเมินแผนปฏิบัติการ
ควรจัดทาสมุดบันทึกของผู้เรียนรายบุคคล

จุดที่ควรพัฒนา
1 ยั ง ไม่ มี ก ารประเมิ น แผนปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น
ระบบ
2 ระบบสารสนเทศยั ง ไม่ ค รบกระบวนการและ
ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนฯตามพันธกิจ
4 ด้าน
2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทาสมุดบันทึกผู้เรียน
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มาตรฐานที่ 4

ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จุดแข็ง

1
2
3

วิทยาลัยมีแ ผนงานในการบริ การวิ ชาการอย่า ง
ชัดเจนและเป็นระบบ
วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการ
ทางศิลปะ ในสังคม
วิทยาลัยมีบุคลากรที่เข้มแข็งและได้รับการยอม
รับในการให้บริการวิชาการ
แนวทางการเสริมจุดแข็ง

1

วิทยาลัยควรมีแผนตารางเวลาในการให้บริการ
อย่างชัดเจนเพื่อไม่กระทบกับการเรียนการสอน
หรือภาระงานของวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา
1 งานบริก ารวิชาการที่ม ากเกินไปทาให้ส่งผลต่ อ
เวลาในการเรียนการสอนของครู อาจารย์
2 ระยะเวลาในการให้บริการวิชาการไม่เหมาะสม
ทาให้ครู อาจารย์ต้องทางานซ้อน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. สร้างปฏิทินประจาปีในการบริการวิชาการของ
วิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้ารับบริการวิชาการ
ทราบและตรงตามช่วงเวลาที่กาหนด

……
มาตรฐานที่ 5

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จุดแข็ง

1
2

วิทยาลัยมีนโยบายที่สนับสนุนงานสร้างสรรค์ของ
ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
จานวนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับภาค และระดับชาติ
แนวทางการเสริมจุดแข็ง

1 วิทยาลัยควรจัดทาข้อมูลงานสร้างสรรค์ของครู
อาจารย์ และนักเรียนอย่างเป็นระบบเป็นรายปี

จุดที่ควรพัฒนา
1 ไม่มีงบประมาณในการส่งเสริมในการสร้างสรรค์
2 ครู อาจารย์บางคนยังขาดงานสร้างสรรค์
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1 ควรส่งเสริมให้ครู อาจารย์ เสนอหัวข้อวิจัย และ
งานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุนจากทางสถาบันหรือ
หน่วยงานอื่นๆ
2 ให้รางวัลสร้างแรงจูงใจในการทางานสร้างสรรค์
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มาตรฐานที่ 6

ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
จุดแข็ง

1 วิ ท ยาลั ย มี แ ผนพั ฒ นานั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาอย่ า ง
ชัดเจน และครบถ้วนตามระบบ PDCA
2 วิทยาลัยมีโครงการและการจัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1

ควรจัดกิจกรรมอย่างบูรณาการร่วมเพื่อคุ้มค่า
เวลา งบประมาณ

จุดที่ควรพัฒนา
1 โครงการที่แยกย่อย และจัดบ่อยเกินไปทาให้ส่ง
ผลกระทบต่อเวลาเรียน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1 ควรตั้งเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของกิจกรรม โครงการ
ให้ชัดเจนและให้ครอบคลุม แบบบูรณาการ

…………
มาตรฐานที่ 7

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดแข็ง

1 วิ ท ยาลั ย โดยผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
ประกันคุณภาพ
2 วิทยาลัยมีการประกันคุณภาพที่ต่อเนื่องและ
บุคลากร ครู อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วม
3 วิทยาลัยให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
แก่นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1

ควรจัดทาวารสารประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่สู่
สังคมวงกว้าง

จุดที่ควรพัฒนา
1 บางโครงการยั ง ด าเนิ น งานไม่ ค รบตามระบบ
PDCA
2 การเก็บหลักฐานยังต้องเก็บย้อนหลัง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1 ตั้งคณะกรรมการติดตามผลงาน โครงการ ให้
ครบถ้วนตามระบบ PDCA
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ภาคผนวก
1.
2.

ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set)
รายนามคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ
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แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set) ระดับอาชีวศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

รายการ
ข้อมูลทั่วไป
1. จานวนประเภทวิชา

หน่วยนับ

ข้อมูล

หมายเหตุ

ประเภทวิชา

2 ประเภทวิชา

1.ศิลปะร่วมสมัย
2.ศึกษาทั่วไป

(ปวช)
1 ประเภทวิชา
(ปวส)
5

2. จานวนผู้บริหาร

คน

3. จานวนอาจารย์ทั้งหมด

คน

10

คน

10

คน

-

คน

อาจารย์ประจา
อาจารย์อัตราจ้าง (ทาสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
4. คุณวุฒิทางการศึกษา
4.1 คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้บริหาร
1. ระดับอนุปริญญา
2. ระดับปริญญาตรี

คน

3

3. ระดับปริญญาโท

คน

2

คน

-

1. ระดับอนุปริญญา

คน

-

2. ระดับปริญญาตรี

คน

7

3. ระดับปริญญาโท

คน

4

4. ระดับปริญญาเอก
5. จานวนอาจารย์พิเศษ

คน

-

คน

1

6. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน

คน

2

7. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556)
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม

คน

110

คน

101

ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม

คน

9

4. ระดับปริญญาเอก
4.2 คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์
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จิตรกรรม

รายการ
สาขาจิตรกรรม

หน่วยนับ

ข้อมูล

คน

9

หมายเหตุ

8. รายรับ (ปีงบประมาณ)
8.1 จากงบประมาณแผ่นดิน

บาท

8.2 จากเงินรายได้ (ค่าบารุงการศึกษา)

บาท

429,722.-

8.3 จากแหล่งอื่นๆ(เทศบาลทอนหงส์)
9. รายจ่าย (ปีงบประมาณ)

บาท

40,000.-

เงินเดือนพนักงานราชการ

บาท

งบพัฒนาบุคลากร(ข้าราชการเดินทางราชการ)

บาท

งบสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

บาท

9.3.1 จากภายในสถาบัน

บาท

9.3.2 จากภายนอกสถาบัน

บาท

9.4 งบประมาณในการบริการวิชาการ

บาท

9.5 งบประมาณวัสดุฝึก(135,000+70,000.-)

บาท

9.6 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

บาท

9.7 ค่าสาธารณูปโภค(อุดหนุน 201,983.68 +งปม.)

บาท

9.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บาท

9.9 ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

บาท

9.10 ค่าเสื่อมราคา
10. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

บาท
คน
คน

27
-

คน

-

11.1 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม

คน

27

11.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม

คน

-

คน

27

10.1 ระดับ ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม
10.2 ระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาจิตรกรรม
11 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

12. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
12.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. (ประเภทวิช า
ศิล ปกรรม) ที่ มีผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
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รายการ

หน่วยนับ

ข้อมูล

12.2 จานวนนักศึกษาแรกเข้า (ประเภทวิชาศิลปกรรม) ของ
รุ่นที่สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.
12.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (ประเภทวิช า
ศิลปกรรม) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด
12.4 จานวนนักศึกษาแรกเข้า (ประเภทวิชาศิลปกรรม) ของ
รุ่นที่สาเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.
13. การมีงานทาภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบ อาชีพอิสระ (เรียนต่อทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์)
13.1 ระดับ ปวช. (ประเภทวิชาศิลปกรรม)

คน

39

คน

27

- จานวนผู้ที่ได้งานทาภายใน 1 ปีรวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- จานวนผู้ที่ศึกษาต่อ
13.2 ระดับ ปวส. (ประเภทวิชาศิลปกรรม)

คน

3

คน

24

- จานวนผู้ที่ได้งานทาภายใน 1 ปีรวมทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- จานวนผู้ที่ศึกษาต่อ
14. การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

คน

หมายเหตุ

การสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด

คน
คน

คน

จานวนรวม

จานวนรวม

คน

14.1 หลักสูตร
- จานวนหลักสูตรทั้งหมด
- จานวนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ
14.2 จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
14.3 จานวนครั้งที่สถานศึกษาเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบรรยายไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
14.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์

หลักสูตร

3

หลักสูตร

3

คน

10

ครั้ง

5

5 ระดับ

4

รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

105

รายการ

หน่วยนับ

ข้อมูล

14.5 งบประมาณสาหรับวัสดุฝึก

บาท

205,000.-

สาขาจิตรกรรม

บาท

10,000.-

สาขาประติมากรรม

บาท

10,000.-

สาขาภาพพิมพ์

บาท

10,000.-

สาขาศิลปะไทย

บาท

10,000.-

สาขาออกแบบตกแต่ง

บาท

10,000.-

สาขาสถาปัตยกรรมไทย

บาท

-

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

บาท

10,000.-

สาขาช่างรัก ช่างเขียน ช่างปั้น

บาท

10,000.-

14.6 จานวนกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา
15. นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา

จานวน

10

15.1 จานวนนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่เป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ งานวิ จัยปฏิ บัติการของอาจารย์ และ
นักศึกษา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
สาขาจิตรกรรม

จานวน
โครงการ

45

จานวน

10

สาขาประติมากรรม

จานวน

5

สาขาภาพพิมพ์

จานวน

5

สาขาศิลปะไทย

จานวน

10

สาขาออกแบบตกแต่ง

จานวน

5

สาขาเครื่องเคลือบดินเผา

จานวน

5

จานวน

5

จานวน

11

คน

10

สาขาช่างรัก ช่างเขียน ช่างปั้น
16. การบริการทางวิชาการ
16.1 จ านวนกิ จกรรม/โครงการที่ ให้ บริ การทางวิ ชาการที่
ตอบสนองต่ อชุ มชนและสั งคม (สถานศึ ก ษาเปิ ด สอน
ระดับ ปวช. และปวส.)
17. การบริหารและการจัดการ
17.1 จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิ ชาชีพที่
สอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (20 ชั่วโมง/ปี)
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รายการ
17.2 จานวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เน้นการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ ายและประชาคมอาชี วศึกษาในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งการให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการ จัดการศึกษาและการจัดหลักสูตรทวิภาคี

หน่วยนับ

ข้อมูล

จานวน

3

จานวน

20

หมายเหตุ

18. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
18.1 จานวนผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
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คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ประจาปี 2556
ที่ปรึกษา :
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ดาเนินงาน/ประสานงาน :
นางจุฬาลักษณ์ สุทิน
ข้อมูล :
คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกท่าน
รวบรวม/จัดทารูปเล่ม :
นางจุฬาลักษณ์ สุทิน
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