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ตอนที 4 สรุปและแนวทางพัฒนาสถานศึกษา
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี)
มาตรฐานที 1 ผู้เรี ยนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี% 1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที-มีผลสัมฤทธิ0 ทางการเรี ยนเฉลี-ย
สะสม 2.00 ขึ%นไป
ตัวบ่งชี%ที- 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่ วยงาน ชุมชน ที-มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี% 1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที-มีผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวบ่งชี% 1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที-มีคะแนนเฉลี-ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา(V-NET)
ตัวบ่งชี% 1.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที-มีคะแนนเฉลี-ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา(V-NET) ตั%งแต่ค่าคะแนนเฉลี-ย
ระดับชาติข% นึ ไปกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี% 1.6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที-ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรื อหน่ วยงานที-คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ่งชี% 1.7 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรก
เข้า
ตัวบ่งชี% 1.8 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที-ได้งานทําหรื อประกอบ
อาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี% 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อ
ผูร้ ับบริ การที-มีต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที 1
คะแนนเฉลีย
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี)
มาตรฐานที 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี% 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสู ตรสมรรถนะ
รายวิชาที-สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรื อ
ประชาคมอาเซี ยน
ตัวบ่งชี% 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
รายวิชา
ตัวบ่งชี% 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี% 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
การเรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี% 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที 2
คะแนนเฉลีย

5

ดีมาก

5

ดีมาก
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พอใช้
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ดี

4
21
4.20

ดี
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี)
มาตรฐานที 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชี วศึกษา
ตัวบ่งชี% 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
ตัวบ่งชี% 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริ หารจัดการ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี% 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี% 3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี% 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี)
ตัวบ่งชี%ที- 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี- ยง
ตัวบ่งชี% 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี% 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที- ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ
ตัวบ่งชี% 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี% 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
ตัวบ่งชี% 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี%ที- 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทั%งในประเทศและหรื อต่างประเทศ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที 3
คะแนนเฉลีย

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
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ดีมาก
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ดีมาก

4

ดี
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พอใช้
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56
4.67

ดีมาก

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี)
มาตรฐานที 4 ด้ านการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี% 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการ
บริ การวิชาการและวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที 4
คะแนนเฉลีย
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ดีมาก

5
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี)
มาตรฐานที 5 ด้ านนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
ตัวบ่งชี% 5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ
สิ- งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี% 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการสิ- งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรื องาน วิจยั ของครู
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที 5
คะแนนเฉลีย

3

พอใช้

4

ดี

7
3.50

ดี

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี)
มาตรฐานที 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้ างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี% 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึ กด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ยส์ ่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
ทะนุ บาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี% 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึ กด้านการอนุรักษ์
สิ- งแวดล้อม
ตัวบ่งชี% 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริ มด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
ตัวบ่งชี% 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที 6
คะแนนเฉลีย

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

4

ดี
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ดีมาก
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี)
มาตรฐานที 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี% 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี% 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2555
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที 7
คะแนนเฉลีย
1. ระดับตัวบ่งชี%
1.1 ตัวบ่งชี%ที-ผา่ นเกณฑ์ประเมิน
1.2 ตัวบ่งชี%ที-ไม่ผา่ นเกณฑ์ประเมิน

5

ดีมาก

4

ดี

9
4.5

ดีมาก

จํานวน 34 ตัวบ่งชี%
จํานวน - ตัวบ่งชี%

2. ระดับมาตรฐาน
2.1 มาตรฐานที-ผา่ นเกณฑ์การประเมิน จํานวน 7 มาตรฐาน
2.2 มาตรฐานที-ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน จํานวน - มาตรฐาน
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื- อพัฒนาการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนอัส สัมชัญพาณิ ชยการในอนาคต ให้บ รรลุเ ป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน ควรกําหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตที-ตอ้ งดําเนินการเพื-อปรับปรุ งและพัฒนาให้ดียง-ิ ขึ%น ดังต่อไปนี%
1. การพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนที-เป็ น ACC Business Prep School
ให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน และสังคม ในการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้ อม
ในการเรี ยนต่อหรื อการทํางานทางด้านธุรกิจให้มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลมากยิง- ขึ%น
2. การพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มให้ครู ทาํ แผนการเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนการ
สอนที- มีคุณ ภาพ มีก ารนําผลจากการเรี ยนการสอนและผลการนิ เ ทศไปทํา การวิ จัยเพื-อ แก้ไข
ปั ญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. การดําเนิ นงานเพื-อพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื- อง ให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET) ให้ได้คะแนนเฉลี-ยจากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอยูใ่ นระดับ ดี
มาก
4. การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษามงฟอร์ ต
มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที-ชดั เจนปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
5. การส่ ง เสริ มให้ค รู แ ละผูเ้ รี ยนได้จัด ทํา และดํา เนิ น การจัด ประกวด จัด แสดง โครงการ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั นํามาใช้ประโยชน์ท% งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน มีการสนับสนุ นใน
การส่ งผลงานเข้าร่ วมประกวดหรื อแข่งขันในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรี ยน เพื- อ ให้ครู บุ คลากร และผูเ้ รี ยนสามารถใช้ขอ้ มู ล
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ สะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง มีการดําเนิ นงานร่ วมกันระหว่างงาน
สารสนเทศและงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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รายชือคณะผู้จัดทํา

1. มิสนิสา แก้วมงคล
2. มิสสุ จารี สวัสดิกิจไพโรจน์
3. มิสกันติชา เอกภักดีโพธา
4. มิสพัชรี คงพล
5. มิสยุพดี ทองเนื( อแข็ง
6. มาสเตอร์ จกั รกริ ช อิทธิ คม

