
๑ 
 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                                                                   รายงานการประเมินตนเอง  2557 
 

                                                                                                                      
บทสรุปผู้บริหาร 

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  ต้ังขึ้นเมื่อปี ๒๔๗๙  มีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ และย้ายมา
เปิดท าการเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔  ณ เลขท่ี ๒๐  อาคาร ๖  ถนนราชด าเนินกลางในนามโรงเรียนช่างหนังราช
ด าเนิน  ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับการยกฐานะยกให้เป็นวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พ.ศ. 2535 ได้รับ
งบประมาณสร้างวิทยาลัยใหม่ท่ีลาดพร้าว 101 คลองจ่ัน บางกะปิ กทม. 
  ปัจจุบันมีท่ีต้ัง ๒ เขต คือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (ราชด าเนิน) ในเขตพระนคร และ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (บึงทองหลาง) ในเขตบางกะปิ ซึ่งมีเนื้อท่ี ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา                
(ส่งมอบคืนอาคารราชด าเนินแก่ส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในวันท่ี 30 กันยายน 2556) 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญา “คุณธรรมน า ทักษะล้ า เด่นเลิศวิชา รู้ค่าคุณแผ่นดิน” 
 วิสัยทัศน์วิทยาลัย ศิลปกรรมเลิศล้ า เป็นผู้น าเครื่องหนัง และสร้างสรรค์ธุรกิจสู่ชุมชน 

 พันธกิจวิทยาลัย 1)  ผลิตนักเรียนนักศึกษาประเภทศิลปกรรม  และพาณิชยกรรมท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
2)  ส่ ง เสริม ให้ สถานศึกษาเป็น ศูนย์การ เรียนรู้ ด้ าน ศิลปกรรม 
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง  และพาณิชยกรรม 

    3)  พัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพ 
    4)  ส่งเสริมการวิจัย  สร้างนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  อย่างต่อเนื่อง 
    5) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้สถานศึกษา 
 อัตลักษณ์วิทยาลัย  “เช่ียวชาญด้านผีมือ  ยึดถือคุณธรรม” 
 เอกลักษณ์วิทยาลัย  “ศิลป์ออกแบบ  หนังผลิต  พาณิชย์จ าหน่าย” 
 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
      วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพเปิดการเรียนการสอน 2 ประเภทวิชาในหลักสูตรศิลปกรรม
และพณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มี 7
สาขาวิชาคือวิจิตรศิลป์  คอมพิวเตอร์กราฟิค  ออกแบบ  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องประดับอัญมณี ช่าง
ทันตกรรม  และพาณิชยกรรม (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี  และการขาย) 
 

สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
วิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ ให้สอดรับกับ ๗ 

มาตรฐาน  35  ตัวบ่งช้ี   โดยให้น้ าหนักเท่ากันทุกมาตรฐาน 
 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ในปีการศึกษา ๒๕๕7 ดังนี้ 
ผลการประเมินตนเอง ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ีย ๔.47  มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
วิชาชีพอยู่ในระดับ ดี  ค่าเฉล่ีย 3.50,  มาตรฐานท่ี ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดี
มาก ค่าเฉล่ีย 4.80,  มาตรฐานท่ี ๓ การบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย ๔.75, 
มาตรฐานท่ี ๔ การบริการวิชาการและวิชาชีพอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉล่ีย 5.๐๐, มาตรฐานท่ี ๕ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรือ การวิ จัยอยู่ ในระ ดับ ดีมาก ค่าเฉ ล่ีย 4.๕๐, มาตรฐาน ท่ี ๖                               
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การปลูกผังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดีมาก ค่าเฉล่ีย ๕.๐๐, มาตรฐานท่ี ๗ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ีย 4.00 
 ผลการด าเนินงาน พบว่ามีการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก จ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 
2, 3,4, 5 และ 6  ในระดับ ดี  2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 และ7 ในระดับพอใช้ 1 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 1 ในมาตรฐานระดับปรับปรุง และระดับปรับปรุงเร่งด่วน ไม่มี สมควรให้คณะกรรมการประเมิน
ภายในรับรองมาตรฐานภายในวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 นี้ 
 

4. จุดเด่น- จุดที่ต้องพัฒนา 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพ
ผู้เรียน  

  ตัวบ่งช้ี 1.๓  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  ตัวบ่งช้ี ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน ๑ ปี 

  ตัวบ่งช้ี 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
  ตัวบ่งช้ี 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งช้ี 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ี  ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  ตัวบ่งช้ี  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ี 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
  ตัวบ่งช้ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา 
 ตัวบ่งช้ี 1.4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางกการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
 ตัวบ่งช้ี 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ตัวบ่งช้ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งช้ี 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕7 
 
 
 

5. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
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 2. ควรพัฒนาระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา 
 3. ควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาสามัญเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)   
 4. ควรส่งเสริมและจัดประกวดวิจัยในช้ันเรียนในการพัฒนาการสอน 
  
 

 

มาตรฐาน 
คะแนน ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 4.00 ดี 
มาตรฐานท่ี ๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 4.80 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๓  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.75 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๔  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๕  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการวิจัย 4.50 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๖  การปลูกผังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

4.75 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 ดีมาก 
ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 4.61 ดีมาก 

               


