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คาํนํา 
 

 

 
               ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป�ได�แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ซ่ึงเป+นไปตามข�อกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ซ่ึงผู�ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจะต�องผ�านการอบรมหลักสูตรผู�ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบัน โดยคณะกรรมการผู�ประเมินประกอบด�วย   

  1.  นายพิภพ     แก�วไทรหงวน                         ประธานกรรมการ 
  2.  นายนฤพงษ8  สว�างศรี             กรรมการ 
  3.  นางวันเพ็ญ   เรือนทอง         กรรมการและเลขานุการ 
 คณะผู�ประเมินได�เข�าตรวจเยี่ยมและประเมิน วิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี ตามกําหนดการท่ีแจ�ง
ล�วงหน�าคือวันท่ี  31 กรกฎาคม -1  สิงหาคม  พ.ศ. 2556  โดยคณะผู�ประเมินได�ศึกษาเอกสารและตรวจ
เยี่ยมในพ้ืนท่ี ตลอดจนสังเกตและสัมภาษณ8ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดยวิธีสุ�มสอบถามเพ่ือสะท�อนสภาพการ
ดําเนินงานจริงของหน�วยงาน ซ่ึงเป+นไปตามหลักเกณฑ8และกระบวนการท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป�กําหนด
และจัดทําเป+นรายงานฉบับสมบูรณ8ฉบับนี้แล�ว 
    ท้ังนี้คณะผู�ประเมินได�รับความร�วมมืออย�างดียิ่ง  จากคณะผู�บริหารและบุคลากรของ 
วิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี  ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวข�องในการให�ข�อมูลเพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานจริง
ของหน�วยงานทําให�การตรวจประเมินเป+นไปด�วยความเรียบร�อยด�วยความเป+นกัลยาณมิตร ซ่ึงคณะผู�ประเมิน
ขอขอบพระคุณไว� ณ ท่ีนี้ 
  คณะผู�ประเมินหวังอย�างยิ่งว�าผลการประเมิน ข�อสังเกต และข�อเสนอแนะต�าง ๆ ท่ีได�ให�ไว�
ระหว�างการตรวจเยี่ยมและประเมินในรายงานฉบับนี้จะเป+นประโยชน8 และมีส�วนช�วยในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของหน�วยงาน ให�มีความเข�มแข็งมากยิ่งข้ึน สามารถสะท�อนสภาพจริงท่ีผู�บริหารหน�วยงาน
สามารถนําไปใช�ประโยชน8ในการพัฒนาตามนโยบายของสถาบันได�อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป 
 
 
                                                         ลงชื่อ ............................................   

               (นายพิภพ  แก�วไทรหงวน)  
                                                          ประธานคณะผู�ประเมินภายใน วิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
ช่ือหน�วยงาน ท่ีรับการประเมิน  
วิทยาลัยช�างศิลปะสุพรรณบุรี 
 

วัน เดือน ป� ท่ีประเมิน 
31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  พ.ศ.2556   
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ข�อมูลสังเขปของหน�วยงาน    
วิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี ต้ังอยู�ในเนื้อท่ี 38 ไร� 3 งาน 55 ตารางวา ณ เลขท่ี 16 หมู�ท่ี 4   ถนน

มาลัยแมน  ตําบลรั้วใหญ�  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี   72000  โทรศัพท8/โทรสาร 0-3555-5370 
วิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี ได�ประกาศจัดต้ังข้ึนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวันท่ี 

11 มกราคม 2536  โดยยกฐานะข้ึนจากศูนย8ฝNกอบรมช�างสิบหมู�ของกรมศิลปากร  ให�เป+นวิทยาลัยช�างศิลป
สุพรรณบุรี สังกัดกองศิลปศึกษา นับเป+นสถานศึกษาช�างศิลปส�วนภูมิภาคแห�งแรกของกรมศิลปากร จัด
การศึกษาตามหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นกลาง (ศก.) โดยในปOการศึกษา 2536  นี้ ได�จัดการศึกษาข้ึนเป+นปOแรก  
มี นายกมล   สุวุฒโฑ  ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการ 

ในปOการศึกษา 2538 วิทยาลัยฯได�จัดต้ังวิทยาลัยชุมชนมาลัยแมนข้ึนมาอีก แผนกหนึ่ง เพ่ือสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดให�สถานศึกษาเป+นแหล�งวิทยากรและให�ความรู�แก�บุคคลท่ัวไปใน
ท�องถ่ิน  โดยเปQดรับบุคคลท่ัวไปเข�าฝNกอบรมศิลปะหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 136 ชั่วโมง ใน 3 สาขาวิชา   
คือ สาขาวิชาจิตรกรรมสีน้ํา สาขาวิชาภาพพิมพ8ซิลค8สกรีน  สาขาวิชาช�างสิบหมู� (ช�างรักและช�างเขียน)   

ในปOนี้กรมศิลปากรได�ปรับปรุงส�วนราชการของกรมใหม�อาทิได�แยกกองศิลปศึกษาออกเป+น สถาบัน
นาฏดุริยางคศิลป� และสถาบันศิลปกรรม วิทยาลัยฯ จึงได�ย�ายสังกัดจากกองศิลปศึกษา  มาสังกัดสถาบัน
ศิลปกรรม ทําให�การจัดการศึกษาด�านศิลปะของวิทยาลัยฯ คล�องตัวมากยิ่งข้ึน 

ปOการศึกษา 2539 กรมศิลปากรได�ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม� ท้ังในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได�เริ่มจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึนมาอีกระดับหนึ่ง คือ หลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) เพ่ือเป+นการรองรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับ
ศิลปศึกษาชั้นกลาง (ศก.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) หรือมัธยมศึกษา  ตอนปลาย (ม.6) 
หรือเทียบเท�า เข�าศึกษาต�อใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาออกแบบตกแต�งและสาขาวิชา
ภาพพิมพ8 

ปOการศึกษา 2540 วิทยาลัยฯ ได�เปQดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ในสาขาวิชา
ศิลปะไทย  เพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งสาขา 

ปOการศึกษา 2541 วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) สําเร็จ
การศึกษาเป+นรุ�นแรก จํานวน 45 คน ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาออกแบบตกแต�ง
ภายใน  สาขาวิชาภาพพิมพ8 และนอกจากนี้วิทยาลัยฯ  ยังได�เปQดสอนสาขาวิชาประติมากรรมเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง
สาขาด�วย 
 

ปOการศึกษา 2542 นักเรียนหลักสูตรใหม� ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. จบการศึกษารุ�นแรก 
ทําให�จํานวนนักเรียนท่ีจบมีเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความต�องการในการเรียนต�อของนักเรียน  วิทยาลัยฯ จึง
ได�เปQดสอนสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผาเพ่ิมอีกหนึ่งสาขาใน ระดับ ศ.ปวส. รวมเป+น 6 สาขาวิชา  และเปQด
สอนมาจนถึงปTจจุบัน 

ในปOนี้ผู�อํานวยการวิทยาลัยฯ (นายกมล สุวุฒโฑ) ได�รับคําสั่งกรมศิลปากร แต�งต้ังให�ย�ายไปดํารง
ตําแหน�งผู�อํานวยการวิทยาลัยช�างศิลป และแต�งต้ัง นายธงชัย รักปทุม ผู�อํานวยการวิทยาลัยช�างศิลป มา
ดํารงตําแหน�งเป+นผู�อํานวยการวิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี  

ปOการศึกษา  2543  กรมศิลปากรมีคําสั่งแต�งต้ัง  นายธงชัย  รักปทุม ผู�อํานวยการฯ ไปดํารง
ตําแหน�งอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� และแต�งต้ัง นายสมศักด์ิ   เชาวน8ธาดาพงศ8 ผู�อํานวยการวิทยาลัย
ช�างศิลปนครศรีธรรมราช มาดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการวิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี 
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ปOการศึกษา 2545  เป+นยุคปฏิรูประบบราชการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมี  พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชิน
วัตร  เป+นนายกรัฐมนตรี   ท่ีประสงค8จะให�มีกระทรวงเพ่ิมข้ึนอีกหลายกระทรวง  มีกระทรวงวัฒนธรรมเป+น
อาทิ กรมศิลปากรจึงได�ย�ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงเป+นกระทรวงต้ัง
ใหม�ให�มีบทบาทตามภาระหน�าท่ีการจัดการด�านศิลปวัฒนธรรมของชาติให�เป+นเอกภาพต�อไป และวิทยาลัย
ช�างศิลปสุพรรณบุรี จึงได�ย�ายจากสังกัดสถาบันศิลปกรรมไปสังกัดอยู�กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

ในปOนี้วิทยาลัยฯ ได�ระดมสรรพกําลังความคิดจากบุคลากรทุกฝVายช�วยกันจัดทําธรรมนูญการศึกษา
ของวิทยาลัยข้ึน เพ่ือเป+นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยให�สมกับยุคปฏิรูปการศึกษาและระบบราชการ 

ปOการศึกษา 2546 วิทยาลัยฯ ได�ปรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด�วยการร�าง
หลักสูตรสถานศึกษา หรือหลักสูตรท�องถ่ิน เพ่ือนํามาจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ ให�สอดคล�องกับ
แนวนโยบายของ พ.ร.บ. การศึกษาแห�งชาติ โดยเริ่มต้ังแต�ปOการศึกษานี้เป+นต�นไป 

ปOการศึกษา 2547 วิทยาลัยฯ มีผู�อํานวยการฯคนใหม�  ซ่ึงย�ายมาจากวิทยาลัยนาฏศิลป�อ�างทอง คือ 
นายสุขุม  บัวมาศ   ผู�อํานวยการคนใหม�นี้ได�พัฒนาวิทยาลัยฯ ให�มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน คือได�จัดทํา
ยุทธศาสตร8การพัฒนาวิทยาลัยฯ แผนกลยุทธ8 โดยเริ่มจากการทํา SWOT กําหนดวิสัยทัศน8 ปรัชญา พันธกิจ 
กําหนดโครงสร�างการบริหารภายในเพ่ิมข้ึนจากเดิม คือให�มีหัวหน�าภาควิชา 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาสามัญ 
ภาควิชาวิจิตรศิลป� ภาควิชาศิลปะประยุกต8 ให�หัวหน�าภาควิชามาจากการเลือกต้ัง อยู�ในวาระคราวละ 2 ปO
และไม�เกิน 2 วาระติดต�อกัน ให�หัวหน�าภาควิชาเป+นคณะกรรมการบอร8ดบริหารวิทยาลัยฯ โดยตําแหน�ง มี
หน�าท่ีตามท่ีผู�อํานวยการมอบหมาย 

ในปOการศึกษานี้วิทยาลัยฯ ได�ผ�านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

ปOการศึกษา 2548 วิทยาลัยฯ ได�รับอนุมัติจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป�ให�เปQดห�องเรียนเครือข�าย 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม   ข้ึนมาอีกหนึ่งห�องเรียน มีนักศึกษาในรุ�นแรกนี้ จํานวน  4  คน 

ปOการศึกษา 2549 วิทยาลัยฯ ได�งดการเปQดสอนสาขาวิชา จิตรกรรมในระดับ ศ.ปวส. เนื่องจากมี
การเปQดสอนสาขาวิชานี้ในระดับปริญญาตรีแล�ว 

ปOการศึกษา 2550 วิทยาลัยฯ ได�รับอนุมัติจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป�ให�เปQดห�องเรียนเครือข�าย 
หลักสูตรศิลปบัณฑิตต�อเนื่อง 2 ปO ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาศิลปะไทย และ
สาขาวิชาประติมากรรม 

ในปOนี้วิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงต�นสังกัดครั้งสําคัญ คือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป�   ได�มี
พระราชบัญญัติยกฐานะข้ึนเป+นส�วนราชการมีฐานะเป+นนิติบุคคลเทียบเท�ากรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  
จัดการศึกษาได�สูงสุดถึงระดับปริญญาเอก ทําให�วิทยาลัยฯ มีฐานะเป+นส�วนราชการหนึ่งในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป� 

ในปลายปOนี้ วิทยาลัยฯ มีผู�อํานวยการคนใหม� คือ นางสาวพัชรี   ผลานุรักษา ผู�อํานวยการวิทยาลัย
ช�างศิลป ย�ายมาดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการวิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี ในขณะท่ีผู�อํานวยการคนเก�า นาย
สุขุม   บัวมาศ ย�ายไปดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการวิทยาลัยช�างศิลป เป+นการย�ายสลับกัน 

ในปOการศึกษา 2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� ได�ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยช�าง
ศิลป� ท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือให�เป+นไปตามความต�องการท่ี
สอดคล�องกับสภาพสังคมในปTจจุบัน 

ปOการศึกษา 2553  ผู�อํานวยการพัชรี  ผลานุรักษาได�เกษียณอายุราชการ  ในวันท่ี 30  กันยายน  
2553  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป�ได�แต�งต้ัง  นายวิฑูรย8  พูนสัวสด์ิ  ตําแหน�งรองผู�อํานวยการรักษาการใน
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ตําแหน�งผู�อํานวยการ ปOนี้ถือเป+นปOสําคัญเพราะมีการเปลี่ยนแปลงระบบผู�บริหารเข�าสู�การสรรหา ตาม
พระราชบัญญัติและข�อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� พ.ศ.2550  ผลการสรรหาทําให� นายวิฑูรย8  พูน
สวัสด์ิ  ได�รับมติเป+นเอกฉันท8จากคณะกรรมการสรรหาให�ดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการต้ังแต�ปO 2554 นับเป+น
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีทีมของผู�บริหารวิทยาลัย  มาจากการมีส�วนร�วมสรรหาของบุคลากรวิทยาลัย ทํา
ให�เกิดการบริหารจัดการท่ีตอบสนองความต�องการท่ีแท�จริงของบุคลากรของวิทยาลัยมากท่ีสุด ณ จุดนี้เอง
วิทยาลัยมีความเชื่อม่ันว�าจะพัฒนาไปถึงจุดมุ�งหมาย ตามความปรารถนาของส�วนรวม 
ปTจจุบัน วิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรีนับว�ามีความพร�อมทุกด�านท่ีจะพัฒนาสร�างสรรค8บุคลากรทางด�าน
ศิลปะให�เป+นผู�มีความรู�ความสามารถ มีคุณภาพท่ีจะออกไปรับใช�สังคมและประเทศชาติได�อย�างดียิ่ง ซ่ึง
ผู�สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ ได�เข�าศึกษาต�อในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีมีชื่อเสียง และบางส�วนได�
จบออกไปประกอบอาชีพท้ังในภาครัฐและเอกชนตาม 

องค8กรต�างๆ ได�อย�างสมคุณค�าและน�าภาคภูมิใจ ท้ังนี้เพราะคณาจารย8และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
เป+นผู�มีความรู�ความสามารถ มากด�วยประสบการณ8 อาคารสถานท่ีครบถ�วน วัสดุอุปกรณ8ท่ีทันสมัย  และท่ี
สําคัญคือ วิทยาลัยฯ มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ศิลปะอย�างสร�างสรรค8 นับเป+นความภาคภูมิใจของชาว
ช�างศิลปสุพรรณบุรี 
 

ปณิธาน วิสัยทัศน"  พันธกิจ  วัตถุประสงค"/ ยุทธศาสตร"  
 
� ปณิธานของวิทยาลัย 

มุ�งม่ันพัฒนาการศึกษาด�านศิลปะเพ่ือพัฒนางานช�างศิลป�ให�คงอยู�ต�อไป 
 
� วิสัยทัศน"ของวิทยาลัย 

วิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรีเป+นแหล�งเรียนรู�ด�านช�างศิลป�  ท่ีมีมาตรฐานเป+นท่ียอมรับระดับชาติ 
 

� พันธกิจของวิทยาลัย 
1. จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาด�านช�างศิลป�ท่ีมีคุณภาพสามารถสร�างงาน

ทางวิชาชีพได�อย�างมีคุณค�า 
2. สร�างงานวิจัย  งานสร�างสรรค8  นวัตกรรม  ด�านช�างศิลป�ท่ีเป+นประโยชน8กับประเทศชาติ 
3. เป+นแหล�งเรียนรู�ท่ีให�บริการด�านช�างศิลป�เป+นท่ียอมรับของชุมชน 
4. บูรณาการพันธกิจทุกด�านเข�ากับงานศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล บุคลากรรู�รักสามัคคี อยู�อย�างมีความสุข 
 

� วัตถุประสงค" 
เป+นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด�านช�างศิลป�   สร�างงานวิจัย งาน
สร�างสรรค8   ให�บริการทางวิชาการด�านช�างศิลป�และอนุรักษ8สืบสาน สร�างสรรค8  ส�งเสริม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในท�องถ่ิน 
 

� เป*าหมายความสําเร็จ 
บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี  มุ�งม่ันร�วมมือกัน สามัคคี เป+นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการ
พัฒนาวิทยาลัยให�เป+นท่ีพ่ึงด�านศิลปะของชุมชน 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอาชีวศึกษา วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลบุคลากร 
 

 

ประเภท 

เพศ ระดับการศึกษา ระดับปริญญา 

ชาย หญงิ รวม ตํ,า

กว่า 

ป. 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ผู้บริหารสถานศึกษา 3 1 4 - 7 8 - 9 

ข้าราชการครู 7: 7; 88 - <7 7< - 88 

บุคลากรทางการศึกษา - 8 8 - 8 - - 8 

พนักงานราชการ - 7 7 - 7 - - 7 

ลูกจ้างประจํา : < 7= 7= - - - 7= 

รวม <> << ;7 7= <? 7; - ;7 
 

ข้อมูลงบประมาณ   
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จํานวนนักศึกษา 
 

 

ระดับชั<นเรียน 

จาํนวน

ห้องเรียน 
จาํนวนนักเรียน นักศึกษา  

หมายเหตุ ชาย หญงิ รวม 

ปวช. ชั@นปีที 1 < <A 79 97  

ปวช. ชั@นปีที 2 < <8 A 8=  

ปวช. ชั@นปีที 3 < <; << 9A  

ปวช. ชั@นปีที 3 ซํ@ า 7 8 8 ?  

รวมชั<นปวช. = 78 46 124  

ปวส. ชั@นปีทีD 1   ออกแบบตกแต่ง 7 3 4 7  

ปวส. ชั@นปีทีD 1   ภาพพิมพ ์ - - - -  

ปวส. ชั@นปีทีD 1   ศิลปะไทย 7 - 1 1  

ปวส. ชั@นปีทีD 1   ประติมากรรม 7 1 1 2  

ปวส. ชั@นปีทีD 1   เครืDองเคลือบดินเผา 7 4 9 13  

ปวส. ชั@นปีทีD 2   ออกแบบตกแต่ง 7 - 5 5  

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลอื หมายเหตุ 

B.งบประมาณแผ่นดิน     

• งบบุคลากร( พนกังาน
ราชการ) 

172,130.00 169,530.00 2,600.00  

• งบดาํเนินงาน 220,580.00 194,224.74 26,355.26  

• งบลงทุน 6,191,400.00 2,283,800.00 3,907,600.00 เบิกเหลือมปO 

• งบเงินอุดหนุน 1,725,491.00 1,716,882.18 8,608.82  

• งบรายจ่ายอืDน 50,00.00 50,00.00 -  

).งบประมาณที,ได้รับสนับสนุน ....

จากหน่วยงานภายนอก 

- - -  

E.งบประมาณผลประโยชน์ - - -  

F. เงินรายได้ (เงินบํารุงการศึกษา) 726,000.00 719,699.70 6,300.30  

รวม 9,085,601.00 5,134,136.62 3,951,464.38  
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ปวส. ชั@นปีทีD 2   ภาพพิมพ ์ 7 2 - 2  

ปวส. ชั@นปีทีD 2   ศิลปะไทย - - - -  

ปวส. ชั@นปีทีD 2    ประติมากรรม 7 5 - 5  

ปวส. ชั@นปีทีD 2   เครืDองเคลือบดินเผา 7 1 - 1  

ปวศ.(ซํ@ า) 7 4 1 5  

ออกแบบตกแต่ง 7 2 - 2  

ศิลปไทย 7 3 - 3  

รวมชั<นปวส. BB 20 21 41  

รวมทั<งสิ<น BJ 103 67 170  

 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนนักเรียนที,สําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา <;;9 
 

 การมีงานทาํภายใน � ปี รวมทั �งการประกอบ - 
       อาชีพอสิระ  

  


  ระดบั ปวช. (ประเภทวิชาศิลปกรรม) คน �� 

- จํานวนผู้ ที%ได้งานทําภายใน 
 ปีรวมทั *งการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน - 

- จํานวนผู้ ที%ศกึษาตอ่ คน �� 

�  ระดบั ปวส. (ประเภทวิชาศิลปกรรม) คน �� 

- จํานวนผู้ ที%ได้งานทําภายใน 
 ปีรวมทั *งการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 

 

- จํานวนผู้ ที%ศกึษาตอ่ คน 

 

 

วตัถุประสงค์ในการประเมิน 
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1. เพืDอตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงานของหน่วยงาน    ตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน และวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามองคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งชี@   ตามเกณฑ์
ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

2. เพืDอยนืยนัสภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานของหน่วยงาน 
3. เพืDอให้หน่วยงานทราบสภาพการดาํเนินงานทีDแท้จริงของตนเอง      อนัจะนําไปสู่แนวทาง  เพืDอการ

ปรับปรุงพฒันาตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีDหน่วยงานกาํหนดไว ้
4. เพืDอนาํเสนอจุดแข็ง จุดทีDควรพฒันา และขอ้เสนอแนะในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานรับประเมิน 
 

วธีิดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการศึกษา ไดศึ้กษาและวิเคราะห์รายงานการประเมิน    ตนเอง (SAR)  
ของหน่วยงาน   และขอ้มูลทีDเกีDยวขอ้ง กาํหนดขอบเขตการตรวจเยีDยมและประเมิน ทั@งนี@ ไดด้าํเนินการตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามทีDอา้งอิงพบผูบ้ริหาร/อาจารย์/บุคลากรของ
หน่วยงานเพืDอชี@ แจงวตัถุประสงค ์และรับฟังการรายงานการดาํเนินงาน นอกจากนี@ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลอืDน ๆ  จาก
ทั@งการสังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์ผูเ้กีDยวขอ้ง ตลอดจนเยีDยมชมหน่วยงาน  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดป้ระชุมเพืDอสรุปผลการประเมิน และนาํเสนอดว้ยวาจา 
โดยจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบบัสมบูรณ์ให้หน่วยงานทีDรับการประเมินรับรองรายงาน  
ก่อนนาํเสนอสถาบนัตามลาํดบั 
 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 

 

 
จุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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จุดที,ควรพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะรายมาตรฐาน 
 

 
มาตรฐานที, 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
 จุดแขง็ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 
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�

 
 
 
 

จุดทีDควรพฒันา 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
 
 
 
 
 
 

 

 

มาตรฐานที, 2  ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านทศันศิลป์ 
 จุดแขง็ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 
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�

                                                                                                                                     . 

จุดทีDควรพฒันา 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 

                                                                       . 

มาตรฐานที, 3  ด้านการบริหารจัดการวทิยาลยั 

 
 จุดแขง็ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 
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�

 

จุดทีDควรพฒันา 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

มาตรฐานที, 4  ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ 

 
 จุดแขง็ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 
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�

 

จุดทีDควรพฒันา 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

 

มาตรฐานที,  5  ด้านนวตักรรม สิ,งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวจัิย 

 
 จุดแขง็ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 
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�

 

                                                                                                                                     . 

จุดทีDควรพฒันา 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

มาตรฐานที, 6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 

 
 จุดแขง็ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 
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�

 

                                                                                                                                     . 

จุดทีDควรพฒันา 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
 
 
 
 
 
 

 
 
.                                                                                                                                                     . 

มาตรฐานที, =  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 จุดแขง็ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 
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�

จุดทีDควรพฒันา 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปรับปรุงพฒันา 
 
 
 
 
 
 

.                                 
 
 
 
                                                                                                                     . 
ข้อสังเกตต่อการปรับปรุงพฒันา (ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินครั<งที,ผ่านมา) 
 
 
 
 

. 
ข้อเสนอแนะเกี,ยวกบัการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 
 
 
 

 



 

ตารางสรุปผลการประเมนิรายตวับ่งชี<  
 

 

ตวับ่งชี<คุณภาพ 
 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการดาํเนินงาน1 การบรรล ุ

เป้าหมาย 
/ = บรรลุ 

X = ไม่บรรลุ 

คะแนน

ประเมนิ 
(เกณฑ ์สบศ.) 

เหตุผลที,ตดัสิน 
(เหตุผลของการประเมินทีDต่างไปจากทีD

หน่วยงานประเมินตนเองซึDงระบุใน 
SAR) 

ตวัตั<ง ผลลพัธ์ 

ตวัหาร (% สัดส่วน) 

ตวับ่งชี<ที,  B.B 
ร้อยละ 

�3-��.�� 
     

ตวับ่งชี<ที,  B.) � ข้อ      

ตวับ่งชี<ที,  B.E 
ร้อยละ 

�3-��.�� 
     

ตวับ่งชี<ที,  B.F 
ร้อยละ 

�3-��.�� 
     

ตวับ่งชี<ที,  B.* 
ร้อยละ 

��-��.�� 
     

ตวับ่งชี<ที,  B.4 
ร้อยละ 

��-��.�� 
     

ตวับ่งชี<ที,  B.= 
ร้อยละ 

�3-��.�� 
     

ตวับ่งชี<ที,  B.J 
ร้อยละ 

�3-��.�� 
     

ตวับ่งชี<ที,  B.V 
ร้อยละ 

�3-��.�� 
     

ตวับ่งชี<ที,  B.BW 
ร้อยละ 

�3-�� 
     

       

ตวับ่งชี<ที,  ).B 

ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ 

ข้อ 
 - � 

     

                                                        
1
     ระบุเป็นตัวเลขแสดงผลการดําเนินงาน หรือคะแนนดบิอย่างครบถ้วน และแสดงการคาํนวณทีDสอดคลอ้งกบัเกณฑที์Dใชป้ระเมินสาํหรับ

ตวับ่งชี@นั@นๆ ในรูปแบบสัดส่วน โดยแสดงผลผลเป็นค่าร้อยละ คะแนน  จํานวน ข้อ หรือระบุเป็นระดบั   (โดยให้ผู้ประเมินถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด) 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอาชีวศึกษา วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ �3

ตวับ่งชี<ที,  ).)  

ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ 
และมี

ผลตาม � 

     

ตวับ่งชี<ที,  ).E  
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

ตวับ่งชี<ที,  ).F 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

       

ตวับ่งชี<ที,  E.B 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

ตวับ่งชี<ที,  E.)  
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

ตวับ่งชี<ที,  E.E 

ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์  

ข้อ 
 - �  
     

ตวับ่งชี<ที,  E.F 

ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์  

ข้อ 
 - � 

     

ตวับ่งชี<ที,  E.5 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

ตวับ่งชี<ที,  E.6 

ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์  

ข้อ 
 - � 

     

ตวับ่งชี<ที,  E.7 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

ตวับ่งชี<ที,  E.8 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

ตวับ่งชี<ที,  E.9 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

ตวับ่งชี<ที,  E.10 ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 
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ตวับ่งชี<ที,  F.B 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

 
   

 

ตวับ่งชี<ที,  F.) 
� กิจกรรม/
โครงการ 

     

       

ตวับ่งชี<ที,  *.B 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

ตวับ่งชี<ที,  *.) 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

       

ตวับ่งชี<ที,  4.B 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

ตวับ่งชี<ที,  4.) 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

       

ตวับ่งชี<ที,  =.B 
ปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ � ข้อ 

     

ตวับ่งชี<ที,  =.) 

บรรลุ
เป้าหมาย  

� – �3  
ตวับง่ชี * 

     

       

 
หมายเหตุ : การกรอกรายละเอียดในช่องจาํนวนเกณฑก์ารพิจารณาของแต่ละตวับ่งชี@จะตอ้งระบุคะแนนทีDไดใ้นเกณฑก์ารพิจารณาของตวับ่งชี@
นั@นๆ ดว้ย เช่น  64.29+74.29+57.86+61.43 / 4   เป็นตน้   
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ตารางสรุปผลการประเมิน 

ตารางที, 2  ผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ 
. 
 

 

มาตรฐานคุณภาพ 

คะแนนการ

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที! �   ด้านผู้ เรียนและผู้ สําเร็จการศกึษาด้านทศันศลิป์ �.�3   
มาตรฐานที! �   ด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
  ด้านทศันศิลป์ 

�.��   

มาตรฐานที! "   ด้านการบริหารจดัการวิทยาลยั �.�3   
มาตรฐานที! #   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ �.33   
มาตรฐานที! $   ด้านนวตักรรม สิ%งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ 
  งานวิจยั 

�.33   

มาตรฐานที! %   ด้านการปลกูฝังจิตสํานกึและเสริมสร้างความเป็น 
  พลเมืองไทยและพลโลก 

�.�3   

มาตรฐานที! &  ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา �.33   

ค่าเฉลี,ยรวมทุกตัวบ่งชี<ของทุกมาตรฐาน #.�$   

 

การแปลผลการประเมนิ 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

 

ระดับคุณภาพ 

    ระดบัคะแนน    0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

    ระดบัคะแนน    1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

    ระดบัคะแนน    2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช้ 

    ระดบัคะแนน    3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดบัดี 

    ระดบัคะแนน    4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดบัดีมาก 
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รายนามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)     
ที,ให้สัมภาษณ์ในการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี 

  วนัที,  31 กรกฎาคม -1  สิงหาคม  )**4 

                            
7.  ทีDปรึกษาหน่วยงาน/กรรมการบริหาร   

 :  ……………………….   ตาํแหน่ง............................... 
 :  ……………………….   ตาํแหน่ง............................... 
 :  ……………………….   ตาํแหน่ง............................... 
 

2.  ผูบ้ริหาร :  ……………………….     ตาํแหน่ง............................... 
 :  ……………………….     ตาํแหน่ง............................... 
       

8.  อาจารย ์       (อายงุาน ; ปีขึ@นไป)  :  ……………………………………………………………………………. 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                  (อายงุานนอ้ยกวา่;ปี)  :  ……………………………………………………………….…………….  
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
9.  สถานประกอบการ                :  ……………………….  สถานประกอบการ.................... 

 :  ……………………….  สถานประกอบการ.................... 
  :  ……………………….  สถานประกอบการ.................... 
  :  ……………………….  สถานประกอบการ....................  

;.  ผูป้กครองนกัศึกษาปัจจุบนั       
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
?.  ศิษยปั์จจุบนั  
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
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A.  ศิษยเ์ก่า              

                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 

     
8.  ตวัแทนชุมชน  
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 
                                         :  ……………………………………………………………………………… 

 



ลงนามผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน 

ตรวจประเมนิ วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี   

โดยประธานผู้ตรวจประเมนิจากวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี 

วนัที,   EB กรกฎาคม -B สิงหาคม    2556 
 � พธีิเปิด  วนัที,  31  กรกฎาคม  2556  � พธีิปิด  วนัที,  B  สิงหาคม  2556 

 
ลาํดับที, ชื,อ – นามสกุล (ตัวบรรจง) ลงชื,อ หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอาชีวศึกษา วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี  สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ��

ผลการประเมินอภิมานรายงานการประเมินโดยตนเอง 
 

การประเมินคุณภาพของรายงานการประเมินตนเองของ วิทยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี 
 

B. ข้อมูลเกี,ยวกบัหน่วยงาน 
� การระบุขอ้มลูเกีDยวกบัภูมิหลงัของหน่วยงานทีDทาํใหเ้ขา้ใจบริบทของหน่วยงาน 
� การระบุขอ้มลูทีDสะทอ้นเอกลกัษณ์ของหน่วยงาน (ปรัชญา  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ) 
� การเสนอระบบการบริหารหน่วยงานใหเ้ห็นภาพชดัเจน 
� การเสนอขอ้มูลเกีDยวกบัระบบประกนัและประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
� การนาํเสนอขอ้มูลอาชีวศึกษาเกีDยวกบัหน่วยงาน (หลกัสูตร  บุคลากร  งบประมาณ อาคาร   

สถานทีD นิสิตนกัศึกษา) 

). ข้อมูลเกี,ยวกบัผลการดําเนินงาน 

� ระบุเป้าหมายของการดาํเนินงานตามองคป์ระกอบ ตวับ่งชี@  ชดัเจน 
� ควรมีการใชเ้กณฑก์ารประเมินตามมาตรฐานทีD สกอ. กาํหนด 
� เสนอการดาํเนินงานตามตวับ่งชี@ ในแต่ละองคป์ระกอบครบถว้น 
� สรุปผลการดาํเนินงานโดยเทียบกบัเป้าหมายชดัเจน 
� กาํหนดระดบัคุณภาพการดาํเนินงานตามเกณฑที์Dกาํหนด 

E. ความถูกต้องการนําเสนอผลการประเมินตนเอง (จาก SAR)  
� การระบุแหล่งหรือขอ้มลูหลกัฐานอา้งอิงชดัเจน  ครบถว้นเพืDอรองรับผลการประเมิน 
� การแสดงขอ้มลูอาชีวศึกษาทีDรองรับการประเมินครบถว้น  เพียงพอต่อการประเมิน 
� การประมวลผลขอ้มลูถูกตอ้งตามนิยามของตวับ่งชี@  
� การคาํนวณค่าสถิติตามตวับ่งชี@ถกูตอ้งตามสูตรหรือวิธีการทีDกาํหนด 
� การสรุปผลถกูตอ้งตามขอ้มลูหลกัฐานทีDปรากฏ 

F. ความเหมาะสมของภาษาที,ใช้ในรายงาน 

� ถกูตอ้งตามหลกัภาษา 
� การสะกดคาํ ผิดพลาดนอ้ย 
� การใชภ้าษากระชบั 
� คาํอธิบายเชืDอมโยงเป็นเหตุเป็นผล  ไม่ขดัแยง้กนัเองในตวัรายงาน 
� รูปแบบการนาํเสนอขอ้มลูเขา้ใจง่าย  เป็นระบบ 

*. ประโยชน์ของรายงาน 

� การนาํเสนอผลการประเมินครอบคลุมจุดเด่น และจุดทีDควรพฒันา ขอ้เสนอแนะ 
� การเขียนรายงานไดแ้สดงเงืDอนไข  ปัจจยัทีDส่งผลต่อสภาพและผลการดาํเนินงานของหน่วยงาน 
� ขอ้มลูสารสนเทศทีDไดร้ะบุในรายงานชี@ใหเ้ห็นทิศทางการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานของหน่วยงาน 
� ขอ้มลูสารสนเทศทีDไดรั้บเป็นรูปธรรม  รองรับการตดัสินใจของผูเ้กีDยวขอ้ง 
� ขอ้มลูสารสนเทศเป็นประโยชนต่์อการรองรับการประเมินของ สกอ. และ สมศ. 
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B. คุณสมบัติของผู้ประเมิน 

�     มีความเขา้ใจในระบบประเมินภายในของ สกอ. 
�    มีความเขา้ใจในองคป์ระกอบและตวับ่งชี@   สกอ.  ใช ้
�    มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการประเมินภายใน 
�    มีจิตใจทีDเป็นกลาง  เห็นคุณค่าของการประเมิน เป็นธรรม เป็นกลัยาณมิตร  ใจเปิดกวา้ง 
�    มีทกัษะความสามารถสืDอสารกบัผูเ้กีDยวขอ้ง 
�    มีทกัษะการเกบ็ขอ้มูล  การเขา้ถึงขอ้มลู  การซกัลว้งขอ้มลู 
�    มีความไวต่อการสงัเกต ต่อการวิเคราะห์ การตีความ ความถกูตอ้งของขอ้มลู (ทั@งเชิงปริมาณ  คุณภาพ) 
�    มีความสามารถในการทาํงานเป็นทีมเป็น 

). การกาํหนดแผนการทาํงานและการปฏิบัติงานตามแผน 

 �    มีการกาํหนดทีมประเมินทีDเป็นไปตามเกณฑ ์ และมีคุณสมบติัทีDสามารถเสริม ประสบการณ์กนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

�    มีการวิเคราะห์ SAR ร่วมกนั และตรวจสอบความสอดคลอ้งของผลการวิเคราะห์ร่วมกนัภายในทีม 
�    มีการมอบหมายงานแต่ละคนรับผิดชอบตามศกัยภาพหรือความสามารถของแต่ละคนในทีมประเมิน 
�    มีการสรุปประเดน็ขอ้มลูขอ้มลูทีDตอ้ง เกบ็เพิDมเติม  ตรวจสอบ  หรือขอคาํอธิบาย 

E. ความสามารถในการวเิคราะห์ SAR 

�    ความเขา้ใจภูมิหลงั บริบท เอกลกัษณ์ของหน่วยงาน 
�    ความเขา้ใจระบบการบริหารหน่วยงานใหเ้ห็นภาพชดัเจน 
�    ความเขา้ใจระบบประกนัและประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
�    การรับรู้และเขา้ใจในขอ้มลูอาชีวศึกษาเกีDยวกบัหน่วยงาน (หลกัสูตร  บุคลากร  งบประมาณ อาคาร  

สถานทีD  นิสิตนกัศึกษา) 
�    ความรู้เกีDยวกบัผลการดาํเนินงานของหน่วยงานตามตวับ่งชี@และองคป์ระกอบ 
�    ความรู้เกีDยวกบัผลการดาํเนินงานของหน่วยงานตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
�    ความรู้เกีDยวกบัจุดแขง็  จุดอ่อนของหน่วยงาน และทิศทางของหน่วยงานตามทีDหน่วยงานรายงาน 
�    ความรู้ความเขา้ใจเกีDยวกบัปัจจยัเงืDอนไขของสภาพและผลการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

F. ความสามารถในการออกแบบเกบ็ข้อมูลและประมวลผล 

�    มีการทาํความเขา้ใจตรงกนัและชดัเจนในนิยามของตวับ่งชี@  
�    การกาํหนดแหล่งขอ้มลูทีDมีน่าเชืDอถือและสอดคลอ้งกบัตวับ่งชี@  
�    การออกแบบระบบทีDใชข้อ้มลูหลายแหล่งเพืDอยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มลู 
�    การวางระบบรักษาความลบัของผูใ้หข้อ้มลู  และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัผูใ้หข้อ้มลู 
�    การกาํหนดขนาดของผูใ้หข้อ้มลูในตวับ่งชี@ ทีDจาํเป็นตอ้งจดัเกบ็ดว้ยวิธีการสาํรวจทีDเพียงพอ 
�    การกาํหนดวิธีสุ่มตวัอยา่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูโดยเฉพาะนิสิตนกัศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน 
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�    การกาํหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลูทีDเหมาะสมกบัธรรมชาติของตวับ่งชี@  
�    การกาํหนดเทคนิคการเกบ็ขอ้มลูทีDคาํนึงถึงความคุม้ค่า ประหยดั และไดข้อ้มลูตรงตามความเป็นจริง 
�    จดัเกบ็ขอ้มลูทีDตรงตามนิยามของตวับ่งชี@  
�    จดัเกบ็ขอ้มลูตรงกบัช่วงเวลาทีDกาํหนด   (ภาคการศึกษา  ปีงบประมาณ) 
�    จดัเกบ็ขอ้มลูไดค้รบถว้นสมบูรณ์ทุกตวับ่งชี@  
�    มีเทคนิคการเกบ็ขอ้มลูเชิงคุณภาพ  (เช่น  การสมัภาษณ์ผูเ้กีDยวขอ้งเกีDยวกบัความรู้สึก  ความคิดเห็น 

                       คุณภาพการปฏิบติังาน) ตรงตามสภาพจริง 
�    มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู  (Clean  data) และการจดัการ (ทดแทน)  ขอ้มลูทีDสูญหาย 

                       (missing data) อยา่งเหมาะสม 
�    มีการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มลูถกูตอ้งตามวิธีการทีDกาํหนด 
�    มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของผลการประเมินก่อนจดัทาํรายงานการประเมิน 

*. ระบบการตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน 

*.B   การตรวจสอบวธีิการประเมินที,ใช้ 

�    การประชุมร่วมกนัในทีมผูป้ระเมินเพืDอตรวจสอบวิธีการประเมินเป็นระยะ ๆ 
�    การประชุมหารือเพืDอแกปั้ญหาทีDเกิดขึ@นระหวา่งดาํเนินการ 
�    การปรับวิธีการประเมินใหม่หากพบวา่วิธีการเดิมยงัมีขอ้บกพร่อง 

*.)   การตรวจสอบผลการประกนั 

�    ทุกฝ่ายทีDเกีDยวขอ้งร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความน่าเชืDอถือของผลการประเมิน 
�    การตรวจสอบการแปลความหมาย  และการตดัสินคุณค่าของสิDงทีDถูกประเมินวา่มีความชดัเจน  

                     ถกูตอ้ง สอดคลอ้งกบัสภาพจริง 
�    การตรวจสอบขอ้มลู  และจดัเกบ็ขอ้มูลใหม่ในกรณีทีDพบวา่ผลการประเมินขดัแยง้กบัสภาพจริง 

                     หรือใหผ้ลเป็นทีDน่าสงสยัหรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

4. ระบบการจัดทาํและรายงานผลการประเมิน 

�    มีการเขียนรายงานผลการประเมินสอดคลอ้งกบัขอ้มลูหลกัฐานทีDปรากฏ 
�    มีการเขียนรายงานทีDกระชบั  ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย 
�    มีการเขียนรายงานในรูปแบบตามทีDกาํหนด 

 � รายงานการประเมินมีเนื@อหาครบถว้น ครอบคลุมผลการประเมิน  จุดเด่น  จุดทีDควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะเพืDอการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่อไป  และวิธีปฏิบติัทีDดี 
(ถา้มี) นวตักรรม (ถา้มี) 

�    การเขียนรายงานการประเมินไดแ้สดงถึงเงืDอนไข ปัจจยัทีDส่งผลต่อผลการดาํเนินงาน ทั@งในเชิงบวก 
                    และเชิงลบของหน่วยงานในแต่ละองคป์ระกอบ 

�    จดัทาํรายงานผลการประเมินเสร็จทนัเวลา 
 

 


