ตอนที่ 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา (Philosophy)
(1) จุดหมายของชีวิต คือ การรู ้จกั สัจธรรม ความจริ ง และเข้าถึงธรรมอันสู งส่ ง อันเป็ นบ่อเกิดของชีวิต
(2) มนุษย์ทุกคนจะประสบความสําเร็ จได้ดว้ ยการทํางานด้วยความอุตสาหะ วิริยะ
ดังปณิ ธานที่วา่ “Labor Omnia Vincit”
1.2 นโยบาย (Policy)
(1) พัฒนานักเรี ยนให้เป็ นบุคคลสมบูรณ์ ด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ภายใน
บรรยากาศของเสรี ภาพและความรัก
(2) ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบ
ประชาธิ ปไตย รู ้จกั ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ที่ดีงามของชาติ
(3) เน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และการปฏิบตั ิเชิงทักษะทางด้านวิชาธุ รกิจ
การใช้ภาษาต่างประเทศ รู ้จกั ใช้เทคโนโลยี และให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพ เพือ่ ส่ งเสริ ม
ภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ในสังคม
(4) เน้นการปฏิบตั ิ การปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิ ทธิ ซ่ ึงกันและกัน สร้างความสามัคคี
ทําความดี มีความเข้าใจอารยธรรม วัฒนธรรมของตนเอง ชุมชน ประชาคมอาเซียน และ
ในระดับสากล
1.3 วิสัยทัศน์ (Vision) :

คุณธรรมดี ภาษาเด่น เน้นธุ รกิจสู่ สากล

1.4 อัตลักษณ์ ผู้เรี ยน (Student Identity) :
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม นําด้านภาษา มุ่งหน้าสู่ โลกธุ รกิจ
1.5 เอกลักษณ์ สถานศึกษา (Educational Institution Uniqueness) :
เด่นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

“Proficient in English and Chinese Languages”

1.6 พันธกิจ (Mission)
(1) จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
(2) พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
(3) พัฒนาการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
(4) พัฒนาชุมชนสังคมโดยการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพ
(5) ส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั
ของครู และผูเ้ รี ยน
(6) เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(7) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(8) ส่ งเสริ มทักษะด้านภาษาอังกฤษและการช่วยเหลือชุมชนสังคมรอบสถานศึกษา
(9) ส่ งเสริ มอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย
1.7 เป้าหมาย (Goal)
(1) ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้เรี ยนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
(2) สถานศึกษาจัดหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซี ยน
(3) สถานศึกษามีการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล
(4) การให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนสังคมอย่างมีคุณภาพ
(5) มีโครงงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของครู และผูเ้ รี ยนในระดับการแข่งขัน
ภายนอกและเผยแพร่ สู่สาธารณชน
(6) ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(7) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่เป็ นระบบ
(8) มีมาตรการส่ งเสริ มทักษะด้านภาษาอังกฤษสู่ มาตรฐานสากลและการช่วยเหลือชุมชนรอบ
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
(9) บุคลากรมีอตั ลักษณ์และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศ
ไทย

2. รายงานด้ านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของโรงเรียนอัสสั มชั ญพาณิชยการ
ปี การศึกษา 2559
งบประมาณรับ - จ่ าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
รายรับ
รายการ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมอื่น
- เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรี ยน
- เงินอุดหนุนเรี ยนฟรี 15ปี

- เงินบริ จาค

- ดอกเบี้ยรับ

รายจ่าย
บาท
รายการ
บาท
8,133,035.00 - เงินเดือนครู
17,296,706.00
5,161,310.00 - เงินเดือนบุคลากรอื่น
2,729,201.00
1,155,625.00 - ค่าตอบแทนครู และ
1,319,290.00
บุคลากร
- งบปรับปรุ งอาคารสถานที่ 1,955,017.00
349,404.00 - รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ 2,794,539.52
และสื่ อสําหรับการเรี ยน
การสอน
3,335,100.00 - รายจ่ายในการส่ งเสริ ม
235,386.00
สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใช้
ความรู ้ความสามารถไปใช้
บริ การวิชาการ วิชาชีพหรื อ
ทําประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม
366,201.75 - งบในการส่ งเสริ ม สนับ
593,391.00
สนุนให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทํา
และดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั

หมายเหตุ

รายรับ
รายการ
- รายได้จากการให้บริ การ

- รายได้จากร้านโรงเรี ยน
- อื่นๆ

รวมรับ

รายจ่าย
บาท
รายการ
5,021,562.45 - งบดําเนินงานการจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
ส่ งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข และทํานุบาํ รุ ง
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
- งบพัฒนาบุคลากร
868,806.18 - ค่าสาธารณูปโภค
4,775,081.03 - ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
- เงินบําเหน็จ-บํานาญ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
29,166,125.41 รวมจ่ าย

บาท
1,134,119.50

364,462.00
3,364,020.00
3,468,450.00
718,280.23
7,239,559.00
6,364,301.56
49,576,722.81

หมายเหตุ

3. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี การศึกษา 2559
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาอย่ างมีคุณภาพได้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป้ าหมายที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้เรี ยนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผูร้ ับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

ตั้งไว้

1. พัฒนาผูเ้ รี ยนและ

1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์

81

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้

ทางการเรี ยนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

มาตรฐานการ

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน

อาชีวศึกษา

ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่

สภาพความ
สํ าเร็จ (%)
82.16

หมวดวิชา
86

84.80

งานแนะแนว
86

100

แผนงานบริ หาร
หมวดวิชา

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนน

แผนงานบริ หาร
หมวดวิชาธุรกิจ/

มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
แผนงานบริ หาร

81

82.98

แผนงานบริ หาร
หมวดวิชา

เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติข้ ึนไป
1.4.1 ร้อยละผูเ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้าย
ระดับ ปวช. มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (V-NET)มีค่า T-Score ≥
40.00 (2.3)
1.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ย

86

89.36

แผนงานบริ หาร

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ

หมวดวิชาภาษา

ชาติดา้ นอาชีวศึกษา(V-NET)ตั้งแต่

อังกฤษ

ค่าคะแนนระดับชาติข้ ึนไปกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป้ าหมายที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้เรี ยนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผูร้ ับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ, ฝ่ ายทะเบียน
สภาพความ แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ตั้งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
1.พัฒนาผูเ้ รี ยนและ 1.6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
ได้มาตรฐานการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรื อ
อาชีวศึกษา
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตาม 81
66.20
แผนงานทะเบียน
หลักสู ตรเทียบกับแรกเข้า
1.8 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้ 96
100
แผนงานหลักสู ตร
งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระหรื อ
การเรี ยนการสอน
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.8.1 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่
ได้งานทําและ/หรื อได้ทุนการศึกษา
ต่อจากองค์กรภายในและ/ หรื อต่าง
ประเทศ ระดับปวช.
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
86
88
แผนงานหลักสู ตร
ประกอบการ หน่วยงานหรื อสถาน
การเรี ยนการสอน
ศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพ
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
1.10 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่รู้ทนั ฉลาด
86
95
แผนงานหลักสู ตร
เลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อ
การเรี ยนการสอน
และสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและ
เครื อข่ายทางสังคม
1.11 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ
82
88.40
แผนงานอภิบาล
พัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิตของ
- กิจกรรมสดุดีนกั บุญ
นักบุญหลุยส์ ฯ และการมีส่วนร่ วม
หลุยส์ ฯและกิจกรรม
ในการกระทําเพื่อสังคม
ค่ายนักบุญมงฟอร์ ต

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
เป้ าหมายที่ 2 สถานศึกษาจัดหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกา
หรื อประชาคมอาเซี ยน
ผูร้ ับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ
สภาพความ แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ตั้งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
2.พัฒนาหลักสู ตรและ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และ
81
100
แผนงานหลักสู ตร
การจัดการเรี ยนการ
พัฒนาหลักสู ตรสมรรถนะรายวิชาที่
การเรี ยนการสอน
สอนให้สอดคล้องกับ สอดคล้องกับความต้องการของ
ความต้องการของ
สถานประกอบการ หรื อประชาคม
ชุมชนสังคม
อาเชียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา
86
100
แผนงานนิเทศ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา
วิชาการ
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการ
91
56.72
แผนงานนิเทศ
เรี ยนการสอนรายวิชา
วิชาการ
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
91
100
แผนงานวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผล
รายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
91
80
แผนงานหมวด
วิชาธุรกิจ
2.6 ระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
83
89.86
แผนงานส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มด้านสิ ทธิ
จริ ยธรรมคุณธรรม
มนุษยชน

พันธกิจที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
เป้ าหมายที่ 3 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
ผูร้ ับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ, ฝ่ ายวิชาการ, ฝ่ ายการเงินและบัญชี, ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
สภาพความ แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ตั้งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
3. ส่ งเสริ มการบริ หาร 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงาน 91
100
แผนงานบริ หาร
จัดการอาชีวศึกษาสู่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
สํานักผูอ้ าํ นวยการ
มาตรฐานสากล
3.1.1 การดําเนินงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษา
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผน
86
88.47
แผนงานนโยบาย
การบริ หารจัดการสถานศึกษา
และแผน
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
3.3.1 อัตลักษณ์ผเู ้ รี ยน

88

84.93

- แผนงานหลักสู ตร
การเรี ยนการสอน
- แผนงานส่ งเสริ ม
จริ ยธรรมคุณธรรม
- แผนงานอภิบาล
- แผนงาน 3 หมวดวิชา

3.3.2 เอกลักษณ์สถานศึกษา

88

73.98

91

93.20

- แผนงานหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน
- งานหมวดภาษา
ต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน)
แผนงานบริ หารสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ

82

86.33

3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงาน
และภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
3.4.1การดําเนินงานของผูอ้ าํ นวยการ
3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา

แผนงานสารสนเทศ

พันธกิจที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
เป้ าหมายที่ 3 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ผูร้ ับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ, ฝ่ ายวิชาการ, ฝ่ ายการเงินและบัญชี, ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
สภาพความ แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ตั้งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
3. ส่ งเสริ มการบริ หาร 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หาร
88
98.96
แผนงานบริ หาร
จัดการอาชีวศึกษาสู่
ความเสี่ ยง
ความเสี่ ยง
มาตรฐานสากล
3.6.1 การบริ หารความเสี่ ยง
- กิจกรรมต้าน
ยาเสพติด
- กิจกรรมภัยวัยรุ่ น
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
91
90
แผนงานบริ หาร
ดูแลผูเ้ รี ยน
ฝ่ ายวิชาการ
- กิจกรรมพบผูป้ กครอง
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ 86
89.72
แผนงานอาคาร
ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์
สถานที่
ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงานศูนย์วิทยบริ การ
3.8.1 ครู สร้างสรรค์หอ้ งเรี ยน/แหล่ง
เรี ยนรู ้คุณภาพ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หาร
85
95
แผนงาน
จัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ์
คอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู 82
99.04
แผนงานบุคลากร
และบุคลากรทางการศึกษา
3.10.1 ครู มีความรู ้ความสามารถ
3.10.2 ครู ได้รับการเพิ่มพูนความรู ้
ประสบการณ์
3.10.3 การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

พันธกิจที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เป้ าหมายที่ 3 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
ผูร้ ับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ,ฝ่ ายการเงินและบัญชี,ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป,ฝ่ ายธุรการและทะเบียน
สภาพความ แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ตั้งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
3.ส่ งเสริ มการบริ หาร

3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หาร

จัดการอาชีวศึกษาสู่

การเงินและงบประมาณ

มาตรฐานสากล

3.12 ระดับคุณภาพในการระดม

81

92.31

แผนงานการเงินและ
งบประมาณ

81

100

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

แผนงานบริ หารสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ

กับเครื อข่ายในและต่างประเทศ
3.13 ระดับคุณภาพในการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมตาม
กฏบัตรการศึกษามงฟอร์ ต

86

100

งานอาคารสถานที่

พันธกิจที่ 4 พัฒนาชุ มชนสั งคมโดยการให้ บริการวิชาการและวิชาชีพ
เป้ าหมายที่ 4 การให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชน สังคมอย่างมีคุณภาพ
ผูร้ ับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ, ฝ่ ายวิชาการ
สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ตั้งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
4. ส่ งเสริ มให้การ
4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หาร
91
88.75
บริ การวิชาการ/วิชาชีพ จัดการการบริ การวิชาการและ
แก่ชุมชน สังคม
วิชาชีพ
4.1.1 การบริ การวิชาการ/วิชาชีพที่
81.49
แผนงานบริ การวิชาการ/
ส่ งผลต่อสถานศึกษา
วิชาชีพ
4.1.2 การให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพ
96.00
-กิจกรรมสนับสนุนการ
ที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
ศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
4.2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่ 83
100
แผนงานบริ หารสํานัก
สร้างกลไก โครงสร้างและวิธีการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ต่าง ๆ ในกระบวนการศึกษาเพื่อ
-ความร่ วมมือกับสถาน
ผนึกพลังเชื่อมโยงและส่ งเสริ มการ
ประกอบการ
ดําเนินงานและการพัฒนาร่ วมกับ
-ความร่ วมมือกับ
บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจน
สมาคมศิษย์เก่าฯ
ให้ การสนับสนุนต่อบรรดาผูท้ ี่ดอ้ ย
-ความร่ วมมือกับ
โอกาส ต่างๆ
สมาคมผูป้ กครองฯ
-การมอบทุนการศึกษา

พันธกิจที่ 5 ส่ งเสริมสนับสนุนการสร้ างโครงงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนและครู
เป้ าหมายที่ 5 มีโครงงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนและครู ในระดับการแข่งขัน
ภายนอกและเผยแพร่ สู่ สาธารณชน
ผูร้ ับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ
สภาพความ แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ตั้งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
5. ส่ งเสริ มพัฒนา
5.1ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการ 81
80.85
แผนงานวิจยั
โครงงานนวัตกรรม
โครงการสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้าง หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
และสิ่ งประดิษฐ์
สรรค์ งานวิจยั ของ
5.1.1 ผูเ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้ายระดับปวช.มี
ผูเ้ รี ยนและครู
โครงงานทางวิชาชีพ/สิ่ งประดิษฐ์
ที่ได้รับรางวัล/นําไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงงาน/
โครงการ
5.1.2 ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ต่าํ กว่า มาตรฐาน ICI
หรื อเทียบเท่า
5.1.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง
ที่สะท้อนความรู ้ความสามารถใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หาร
81
88.90
แผนงานวิจยั
จัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งาน
พัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของครู
และสิ่ งประดิษฐ์
5.2.1 ครู มีผลงานที่นาํ ไปใช้ประโยชน์

พันธกิจที่ 6 เสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
เป้ าหมายที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ผูร้ ับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ, ฝ่ ายวิชาการ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

6. สร้างเสริ มความเป็ น 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
พลเมืองไทยและ
จิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พลเมืองโลก
พระมหากษัตริ ยส์ ่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและ
ทะนุบาํ รุ งศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
6.1.1 การส่ งเสริ มสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม
6.1.2 การพัฒนาสุ นทรี ยภาพเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

85

สภาพความ
สํ าเร็จ (%)
90.56

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
แผนงานส่ งเสริ ม
จริ ยธรรมคุณธรรม
แผนงานอภิบาล

82

90.36

แผนงานส่ งเสริ ม
จริ ยธรรมคุณธรรม
- กิจกรรม เอซี ซี
จิตอาสารักษ์
สิ่ งแวดล้อม
แผนงานอาคาร
สถานที่
งานกีฬา
และนันทนาการ
งานหลักสู ตรการเรี ยน
การสอน
- กิจกรรมธนาคาร
โรงเรี ยน
- กิจกรรม เอซี ซี
จิตอาสา

ตั้งไว้

91.00

89.72
6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริ มด้าน
การกีฬาและนันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

92

94.25

92

96.45
100
92.90

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

6. สร้างเสริ มความเป็ น 6.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ทาํ งาน
พลเมืองไทยและ
ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน์
พลเมืองโลก
(นอกหลักสู ตร)

6.6 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปวช.ที่
กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพตลอด
จนสร้างชื่อเสี ยงให้กบั สถานศึกษา

80

สภาพความ
สํ าเร็จ (%)
78.58
57.15
100

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
งานบริ การวิชาการ/
วิชาชีพ
- กิจกรรม Character
Formation

80

100

งานบริ หารสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ
งานบริ หารฝ่ าย
วิชาการ
- กิจกรรม
Alumni’s Talk
- กิจกรรม Learn@Site

ตั้งไว้

พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป้ าหมายที่ 7 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มีระบบ
ผูร้ ับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ
สภาพความ แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ตั้งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
7. สร้างเสริ มการ
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน 85
86.25
งานมาตรฐาน
ประกันคุณภาพและ
คุณภาพภายใน
คุณภาพการศึกษา
มาตรฐานสถานศึกษา
- การประกัน
คุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา
พ.ศ. 2559

85

94.28

งานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
- การประกัน
คุณภาพภายใน

7.3 ระดับคุณภาพของผูบ้ ริ หารในการ
นําระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักการ
ประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนี่ง
ของการบริ หารจัดการ

85

86.25

งานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
- การประกัน
คุณภาพภายใน

7.4 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มี
การบริ หารและดําเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย

85

94.28

งานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
- การประกัน
คุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 8 ส่ งเสริมทักษะด้ านภาษาอังกฤษและการช่ วยเหลือชุ มชนสั งคมรอบสถานศึกษา
เป้ าหมายที่ 8 สถานศึกษามีมาตราการส่ งเสริ มทักษะด้านภาษาอังกฤษสู่ มาตรฐานสากลและการช่วยเหลือชุมชน
สังคมรอบสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ผูร้ ับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ

ตั้งไว้

สภาพความ
สํ าเร็จ (%)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

8. สร้างเสริ มมาตรการ
ส่ งเสริ มทักษะภาษา
อังกฤษสู่ มาตรฐาน
สากลและการช่วย
เหลือชุมชนสังคม
รอบสถานศึกษา

8.1 ร้อยละผูเ้ รี ยนมีความสามารถและ
ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ

91

81.61

งานหมวด
ภาษาอังกฤษ

8.2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่มี
การดําเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน
สังคมรอบสถานศึกษา

81

80

งานบริ การวิชาการ
/วิชาชีพ

พันธกิจที่ 9 ส่ งเสริมอัตลักษณ์ และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย
เป้ าหมายที่ 9 บุคลากรมีอตั ลักษณ์และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย
ผูร้ ับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ, ฝ่ ายวิชาการ
สภาพความ แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ตั้งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
9.ส่ งเสริ มอัตลักษณ์
9.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนยึดมัน่ สัจธรรม
85
90
งานส่ งเสริ มจริ ยธรรม
และลักษณะเฉพาะ
คุณธรรม
การศึกษามูลนิธิคณะ
งานอภิบาล
เซนต์คาเบรี ยลแห่ ง
9.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีวิริยะอุตสาหะ 85
86.42
งานหลักสู ตร
ประเทศไทย
การเรี ยนการสอน
9.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความ
85
94.64
งานส่ งเสริ ม
รับผิดชอบต่อสังคม
จริ ยธรรมคุณธรรม
งานหลักสู ตร
การเรี ยนการสอน
9.4 ร้อยละของครู และบุคลากรทาง
87
100
งานบุคลากร
การศึกษามีความวิริยะอุตสาหะมุ่งมัน่
ให้ภาระหน้าที่สาํ เร็ จประโยชน์สูงสุ ด
9.5 ร้อยละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบตั ิตนเป็ นแบบ
อย่างธรรมาชนที่ดีปฏิบตั ิตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

91

100

งานส่ งเสริ ม
จริ ยธรรมคุณธรรม
งานอภิบาล

9.6 ผูบ้ ริ หารแน่วแน่ ในอุดมการณ์และ
ปฏิบตั ิตนตามกฏบัตรการศึกษา
มงฟอร์ ต

90

100

งานบริ หารสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ

9.7 ผูบ้ ริ หารมีความวิริยะ อุสาหะ
มุ่งมัน่ ให้ภาระหน้าที่ของสถานศึกษา
ได้สาํ เร็ จประโยชน์สูงสุ ด

87

100

งานบริ หารสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ

พันธกิจที่ 9 ส่ งเสริมอัตลักษณ์ และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย
เป้ าหมายที่ 9 บุคลากรมีอตั ลักษณ์และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย
ผูร้ ับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ
สภาพ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ตั้งไว้ ความสํ าเร็จ
กิจกรรม
%
9.ส่ งเสริ มอัตลักษณ์
9.8 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
87
100
งานบริ หารสํานัก
และลักษณะเฉพาะ
ธรรมาชนที่ดี ปฏิบตั ิตนตามหลัก
ผูอ้ าํ นวยการ
การศึกษามูลนิธิคณะ ธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
เซนต์คาเบรี ยลแห่ ง
ประเทศไทย
9.9 ผูบ้ ริ หารยึดหลักธรรมาภิบาลใน
87
100
งานบริ หารสํานัก
การบริ หารจัดการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการ
9.10 ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

87

100

งานบุคลากร

4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การดําเนินงานตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2558
1. การพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนที่เป็ น ACC Business Prep School
ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้เรี ยน ผู้ปกครอง ชุ มชน และสั งคม ในการเตรียมผู้เรียนให้ พร้ อมในการเรี ยนต่ อ
หรือการทํางานทางด้ านธุรกิจให้ มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึน้
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ย นอัส สั มชัญพาณิ ช ยการ สมาคมศิ ษ ย์เก่ าอัส สัม ชัญพาณิ ชย์ และสมาคมผูป้ กครองและครู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ มีความร่ วมมือในการจัดการศึกษา ACC Business Prep School โดยมุ่งเน้น
พัฒนานักเรี ยนเตรี ยมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น มีจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและด้าน
ธุ รกิจ จึงกําหนดเกณฑ์การผ่านด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน นักเรี ยนจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEIC และผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาจีนด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน HSK ด้านธุ รกิจในสาขาวิชาการตลาด ได้ทาํ ข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อการฝึ กงานให้กบั
นักเรี ยน จํานวน 22 บริ ษทั มีการจัดกิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย กิจกรรม Learn@Site และกิจกรรม
Alumni’s talk ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงานนอก
สถานที่และรับฟังการบรรยายความรู ้จากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็ จในสายงาน
อาชีพต่างๆ
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึ กษา 2559 โรงเรี ย นมี ก ารจัดการเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษและภาษาจี นให้ก ับนัก เรี ย นใน
ระดับชั้น ปวช. 1 - 3 มีการทดสอบทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยข้อสอบมาตรฐานTOEIC และ HSK มีการ
สนับสนุ นจากสมาคมศิ ษย์เก่ าอัสสั มชัญพาณิ ชย์ ช่ วยในการพัฒนาการศึ กษาจัดทําหลักสู ตรและการฝึ กงานให้ก ับ
นักเรี ยน มีสถานประกอบการที่มีชื่อเสี ยงและสถานประกอบการที่เป็ นศิษย์เก่าทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อ
การฝึ กงานให้กบั นักเรี ยน จํานวน 22 บริ ษทั รับนักเรี ยนเข้าฝึ กงานภาคปฏิบตั ิ จํานวน 320 ชัว่ โมง และมีผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิมาพัฒนาให้ความรู ้กบั นักเรี ยนดังนี้
1. คุณมโนรถ กุศลศักดิ์ เป็ นวิทยากรอบรม หัวข้อ ทักษะชีวติ
2. ดร.วุฒิพงษ์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ เป็ นวิทยากรอบรม หัวข้อ Visual Thinking for Creative and Business

Strategy

3. คุณสมศักดิ์ วิวฒั นาสิ ริศกั ดิ์ เป็ นวิทยากรอบรม หัวข้อ The Importance of Insurance to Business

World Today

4. คุณพชร สุ ทธิ วงศ์ และ คุณสมพล ส่ งทานินทร์ เป็ นวิทยากรอบรม หัวข้อ How to sell your product

ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ ได้สนับสนุ นการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ในรู ปแบบกิจกรรม Learn

@ Site ปี การศึกษา 2559 เข้าศึกษาดูงาน 4 บริ ษทั ได้แก่ 1. บริ ษทั เปเปอร์ บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 2. บริ ษทั
โมเดิร์นฟอร์ ม จํากัด (มหาชน) 3. บริ ษทั SCG Experience จํากัด 4. บริ ษทั ดี เอช เอ สยามวาลา จํากัด
นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังได้รับความร่ วมมื อจากสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ
จัดหาผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญมาพัฒนาผูเ้ รี ยนดังนี้
1. คุณชานุกฤต เธี ยรกัลยา (ครู โอ๊ต) เป็ นวิทยากรอบรมด้านภาษาอังกฤษ หัวข้อ We love English (Part II)
2. คุณณัฐศิษฏ วาจาสิ ทธิ ศิลป์ เป็ นวิทยากรเพื่อหาศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน หัวข้อ Find the Best
3. พระครู โฆษิตธรรมสุ นทร เป็ นวิทยากรอบรมด้านคุณธรรม เรื่ อง วัยรุ่ นใส่ ใจในคุณธรรม
2. การพัฒนาด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มให้ ครู ทําแผนการเรี ยนรู้ และการจัดการเรี ยนการ
สอนทีม่ ีคุณภาพ มีการนําผลจากการเรี ยนการสอนและผลการนิเทศไปทําการวิจัยเพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อพัฒนา
ผู้เรียน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ โดยงานหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ฝ่ ายวิชาการ เป็ นหน่ วยงานที่
รับผิดชอบให้ครู ผสู ้ อนได้ดาํ เนิ นการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาด้วยเทคนิ ควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พและบูรณาการคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน ฝ่ ายวิชาการและหมวดวิชา กําหนดให้ครู ผสู ้ อนทุกคนดําเนิ นการ
วิเคราะห์ หลักสู ตรรายวิชาและจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชาที่มีคุณภาพโดยระบุเทคนิ ควิธีการสอน
วิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา ระบุการบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งประกอบด้วยเอกสารแผนการสอน 1 - 5 (ผ.1-5) ผ.1
คําอธิ บายรายวิชา ผ.2 กําหนดการสอน ผ.3 วิธีการประเมินผล ผ.4 แผนจัดการเรี ยนรู ้และบันทึกหลังสอน ผ.5
แผนการสร้ างเครื่ องมือวัดผล งานนิ เทศวิชาการ รับผิดชอบการนิ เทศการจัดทําแผนการสอนและการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู งานวัดและประเมินผล มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลกับทุกรายวิชา ผูบ้ ริ หารให้
ความสําคัญและส่ งเสริ มการทําวิจยั เพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน สนับสนุ นให้มีผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั เป็ น
ที่ปรึ กษาการทําวิจยั ของครู ผสู ้ อน ในปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนได้จดั การเรี ยนการสอน จํานวน 56 รายวิชา
ให้กบั นักเรี ยนในระดับชั้นปวช. 1 จํานวน 22 รายวิชา ระดับชั้น ปวช. 2 จํานวน 19 รายวิชา และระดับชั้น
ปวช. 3 จํานวน 15 รายวิชา
ฝ่ ายวิชาการ มีการประชุ มร่ วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ ซึ่ งประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
สถานประกอบการต่าง ๆ มีการสํารวจความต้องการเพื่อพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา มีการ

วิเคราะห์โครงสร้างหลักสู ตรของโรงเรี ยนซึ่ งใช้หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการตลาด พิจารณาข้อดี ข้อเสี ยของบางรายวิชา นําไปสู่ การปรับเปลี่ยน
และพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการตลาด ดังนี้ คือ การปรับเปลี่ ยน
รายวิชาในหมวดเลือกเสรี จากวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมเป็ นภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิ ชย์ และการปรับ
เนื้อหาการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับกลุ่มวิชาธุ รกิจ
ผลการดําเนินงาน
การดําเนิ นงานโดยงานหลักสู ตรการเรี ยนการสอน มีการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนทั้งหมด
จํานวน 19 คน โดยครู ผสู ้ อนทุกคนได้ดาํ เนิ นการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้นาํ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน มี
การทําบันทึกหลังการสอน งานนิ เทศวิชาการร่ วมกับหัวหน้าหมวดได้จดั ให้มีการนิเทศการเรี ยนการสอนภาค
เรี ยนละ 2 ครั้ง มีการวัดและประเมินผลและนําผลจากการประเมินไปพัฒนาผูเ้ รี ยน ฝ่ ายวิชาการเปิ ดโอกาสให้
ครู ทาํ การวัดผลแต่ละหน่ วยเรี ยนเป็ นระยะเพื่อนําผลจากการวัดผลนั้นไปแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน และครู
ทุกคนได้นาํ ปั ญหาจากการเรี ยนการสอนไปทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
ครู ผสู ้ อนมีการวิเคราะห์หลักสู ตร จัดทําแผนการเรี ยนรู ้ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิ ชย์ มีการ
จัดทําเอกสารประกอบการสอน สื่ อการสอนและได้จดั การเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยนระดับ ปวช. ชั้นปี ที่ 2
มีการวางแผนการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชาธุ รกิจโดยบูรณาการเนื้ อหาให้สมบูรณ์มากขึ้น รวมถึ งการจัดกิ จกรรมเสริ ม
การเรี ยนรู ้ ได้แก่ Alumni’s Talk เป็ นการเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านธุ รกิจมาให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนทุกชั้นปี และ
กิจกรรม Learn@Site เป็ นการเข้าเยี่ยมชมกิจการในสถานประกอบการ เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงาน ในปี การศึกษา 2559 ฝ่ ายวิชาการมีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
หลักสู ตร ภายหลังจากการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
3. การดําเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนอย่ างต่ อเนื่ อง ให้ มีผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติด้าน
อาชี วศึกษา (V-NET) ให้ ได้ คะแนนเฉลีย่ จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอยู่ในระดับ ดีมาก
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ปี การศึกษา 2559 ฝ่ ายวิชาการ ได้ดาํ เนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยนระดับชั้นปวช.
3 ครบตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
ครู ผสู ้ อนได้สอดแทรกเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ(V-NET) ในการเรี ยนการสอน และมีการจัดตาราง
การเรี ยนเสริ มในรายวิชาที่มีการสอบ V-NET เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักเรี ยน ในระดับชั้น ปวช. 3 ภาค
เรี ยนที่ 2 และนักเรี ยนโปรแกรม A ซึ่ งเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษมีการสอนเสริ มเป็ นภาษาไทย

ผลการดําเนินงาน
ผลการทดสอบตามรายชื่ อนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ที่ลงทะเบียนเข้าสอบV-NET วิชา
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป รหัส 51 ในปี การศึ ก ษา 2559 มี จ าํ นวน 47 คน วิ ช านี้ มี ค่ า เฉลี่ ย
ระดับชาติ เท่ากับ 37.93 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการมีผเู ้ รี ยนที่ได้คะแนนสู งกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.98
วิชาสื่ อสารภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชี พ รหัส 5112 ค่าเฉลี่ ยระดับชาติ
เท่ากับ 26.45 มีผเู ้ รี ยนที่ได้คะแนนสู งกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.36
4. การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ให้ มีความสอดคล้ องกับแนวทางการจัดการศึกษาแนว
มงฟอร์ ต มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ทีช่ ั ดเจนปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ได้กาํ หนดอัตลักษณ์ ของโรงเรี ยน คือ “ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม นําด้าน
ภาษา มุ่งหน้าสู่ โลกธุ รกิจ” ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วม
ของครู บุคลากรทุกฝ่ าย และชุมชน การกําหนดอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมูลนิ ธิคณะ
เซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทยซึ่ งเป็ นต้นสังกัดของโรงเรี ยน ได้กาํ หนดอัตลักษณ์ของผูเ้ รี ยนไว้ 3 ข้อ ได้แก่
1. ยึดมัน่ ในสัจธรรม 2. มีวริ ิ ยะอุตสาหะ 3. รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีฝ่ายวิชาการ งานหลักสู ตรการเรี ยนการ
สอน งานส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม และงานอภิบาล ทําหน้าที่ดาํ เนิ นการส่ งเสริ มอัตลักษณ์ของผูเ้ รี ยนตลอด
ปี การศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนได้ดาํ เนินการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ ดังนี้ ด้านกิจการนักเรี ยนโดยงาน
ส่ งเสริ มจริ ยธรรมคุณธรรม มีการวางแผนงานในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มอัตลักษณ์ของผูเ้ รี ยน ด้านคุณธรรม
ได้แก่ กิ จกรรมศาสนาศุ กร์ ตน้ เดื อน กิ จกรรมวันไหว้ครู กิ จกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย กิ จกรรมศาสนา
พัฒนาชีวติ กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ กิจกรรมวันโรเกชัน่ งานอภิบาล มีการดําเนินงานพัฒนานักเรี ยนส่ งเสริ มอัต
ลัก ษณ์ ใ นกิ จ กรรม ต่ า งๆ ได้แ ก่ กิ จ กรรมฟื้ นฟู จิ ต ใจ กิ จ กรรมงานสดุ ดี นัก บุ ญ หลุ ย ส์ มารี ฯ กิ จ กรรม
วันอัสสัมชัญ กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ ต กิจกรรมวันศุกร์ ตน้ เดือน
โรงเรี ยนมีการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรี ยนให้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนตาม
แผนพัฒนาคุ ณภาพจัดการศึ กษาของทางโรงเรี ยน โดยหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ จัดการสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC สภาพความสําเร็ จเท่ากับ ร้ อยละ 87.90 และการสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK สภาพ
ความสําเร็ จเท่ากับ ร้อยละ 68.66 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชี วศึกษา(V-NET) ทางด้าน
ภาษาอัง กฤษ นักเรี ยนในระดับชั้น ปวช. 3 ปี การศึ กษา 2559 เมื่อนําไปเปรี ยบเที ยบกับการประเมิ นตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 จะอยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีมาก

ฝ่ ายวิชาการจัดให้นกั เรี ยนระดับชั้นปวช. 3 จํานวน 47 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
หลัก เกณฑ์และวิธีก ารในการประเมิ นมาตรฐานวิช าชี พ ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ การอาชี วศึ กษา
กําหนดโดยมีผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก มีจาํ นวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.74 ในปี การศึกษา
2559 โดยนักเรี ยนระดับชั้นปวช. 3 ทุกคนสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. การส่ งเสริ มให้ ครู และผู้เรี ยนได้ จัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ งานสร้ างสรรค์ หรื อ
งานวิจัย นํามาใช้ ประโยชน์ ท้ ังภายในและภายนอกโรงเรี ยน มีการสนับสนุนในการส่ งผลงานเข้ าร่ วมประกวด
หรือแข่ งขันในระดับชุ มชน จังหวัด ภาค และชาติ
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ มีการส่ งเสริ มให้ครู ทาํ วิจยั ในชั้นเรี ยนโดยงานวิจยั พัฒนานวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐ์ ฝ่ ายวิชาการ เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ มการทํางานวิจยั
ของครู มีการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอกด้านการวิจยั เป็ นผูท้ ี่ให้คาํ ปรึ กษาการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนกับครู ทุกคน
และกําหนดให้งานวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งในการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของครู ด้านผูเ้ รี ยนมีการส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนในระดับชั้น ปวช. 3 ทุกคนจัดทําโครงการงานอาชีพ เป็ นการฝึ กการวางแผนธุ รกิจและการขายสิ นค้า
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2559 มีครู จาํ นวน 19 คน ได้จดั ทํางานวิจยั ในชั้นเรี ยนนําไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรี ยน
โดยมีผลงานวิจยั ของครู จํานวน 19 เรื่ อง หมวดวิชาธุ รกิจได้ดาํ เนิ นการให้นกั เรี ยนในระดับชั้น ปวช. 3 ทุก
คน ทําโครงการงานอาชี พ ปี การศึกษา 2559 มี จาํ นวน 16 โครงการ โดยผลงานทั้งหมดสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในโรงเรี ยนสําหรับเป็ นแนวทางในการจัดทําโครงการงานอาชีพให้กบั นักเรี ยนรุ่ นต่อไป
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน เพือ่ ให้ ครู บุคลากร และผู้เรี ยนสามารถใช้ ข้อมูลสารสนเทศให้ เกิด
ประโยชน์ สะดวก รวดเร็ วและถูกต้ อง มีการดําเนินงานร่ วมกันระหว่ างงานสารสนเทศและงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ มีงานสารสนเทศ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปรับผิดชอบในการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ 9 ประเภท ซึ่ งหน่วยงานในโรงเรี ยนทุกฝ่ ายต้องดําเนิ นการรวบรวมข้อมูลที่สําคัญและนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการทํางาน นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังได้นาํ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ให้เป็ นระบบและเหมาะสมกับการทํางานแต่ละฝ่ าย ทําให้การบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศมีความ
เชื่ อมโยง สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการทํางานและบริ หารจัดการได้สะดวก รวดเร็ ว มีระบบสํารองข้อมูล
สารสนเทศเพื่อป้ องกันการสู ญหายของข้อมูล โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบดู แลระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์ แ ละโปรแกรมบริ ห ารจัดการ
สถานศึกษา (โปรแกรม MAS)

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึ กษา 2559 งานสารสนเทศ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป มีการจัดทําสารสนเทศ 9 ประเภท และมี การ
เผยแพร่ ผ่านทางเวบไซด์ของโรงเรี ยน นอกจากนี้ ทางโรงเรี ยนมีการใช้โปรแกรมบริ หารจัดการสถานศึกษา
(โปรแกรม MAS) เพื่อบริ หารจัดการสารสนเทศและการทํางานของหน่ วยงานทั้ง 4 ฝ่ าย โปรแกรมบริ หาร
จัดการมีระบบงานทั้งหมด 9 งาน ได้แก่ 1. งานวิชาการ 2. งานวัดและประเมินผล 3. งานบัญชีและการเงิน
4. งานครุ ภณ
ั ฑ์และทรัพย์สิน 5. งานค่าธรรมเนียมการเรี ยน 6. งานบุคลากรและเงินเดื อน 7. งานทะเบียน 8.
งานปกครอง 9 .งานข้อ มู ล นัก เรี ย น โดยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและโสตทัศ นู ป กรณ์ สั ง กัด สํ า นัก
ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบดู แลระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์ แ ละโปรแกรมบริ ห ารจัดการ
สถานศึกษา(โปรแกรม MAS) มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบเหมาะสม และเชื่อมโยงกับการ
ทํางานของหน่วยงานแต่ละฝ่ าย สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการทํางานและบริ หารจัดการได้สะดวก รวดเร็ ว มี
ระบบป้ องกันผูบ้ ุกรุ กระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก มีการกําหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน
มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus และตรวจสอบเป็ นระยะเพื่อป้ องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่ อง Server
และเครื่ องลูกข่าย เป็ นการป้ องกันโปรแกรมระบบและข้อมูลไม่ให้เสี ยหาย การUpdate เป็ นไปโดยอัตโนมัติ

ตามวัน เวลาที่ต้ งั ไว้ ฐานข้อมูลมีการ Update เป็ นปั จจุบนั

