ตอนที่ 3
การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ยนอัส สัมชัญพาณิ ช ยการ มี งานแนะแนว ฝ่ ายวิชาการ เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบการติ ดตาม
คุ ณ ภาพผูส้ ํ า เร็ จการศึ ก ษา ได้ดาํ เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ความพึ ง พอใจของสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ ต่อคุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาในสมรรถนะหลัก 3 ด้าน คือ 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ครอบคลุมคุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ ด้า นสมรรถนะหลัก สมรรถนะทัว่ ไปและด้า นสมรรถนะวิช าชี พ ให้ส ถานศึ ก ษาที่ มี ผูส้ ํา เร็ จ
การศึ ก ษาไปศึ ก ษาต่ อ ได้ ท ํา การประเมิ น ความพึ ง พอใจ รวม 13 สถาบั น จํา นวน 43 คน ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 16 คน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ 15 คน มหาวิทยาลัยหอการค้า 2 คน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
1 คน มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร 1 คน มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหง 1 คน มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต 1 คน Tianjin

University 1 คน มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ต 1 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล วิ ท ยาเขตเทคนิ ค กรุ ง เทพ 1 คน มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร 1 คน วิท ยาลัย
เทคโนโลยีจรัลสนิ ทวงศ์ 1 คน และให้สถานประกอบการที่มีผสู ้ ําเร็ จการศึกษาไปทํางานได้ทาํ การประเมิน
ความพึงพอใจ จํา นวน 1 คน รวมจํานวนนักเรี ยนที่ สํา เร็ จการศึ กษาและได้รับการประเมิ นความพึง พอใจ
จํานวน 44 คน คิดเป็ น ร้อยละ 100
การประเมินความพึงพอใจทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
1. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2558 มีจาํ นวน 44 คน
2. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีการสํารวจความพึงพอใจเป็ นรายบุคคลที่ตอบกลับ มีจาํ นวน 44 คน
3. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00
มีจาํ นวน 44 คน
4. จํานวนผูม้ ีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป 3.51 – 5.00
มีจาํ นวน 44 คน
5. จํานวนผูม้ ีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 3.51 – 5.00 มีจาํ นวน 43 คน

ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวน
ผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา
ทั้งหมด
(คน)

44

จํานวนการสํารวจ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเป็ น
รายบุคคล
ที่ตอบกลับ
(คน)
สถาน
สถาน
ศึกษา ประกอบการ

43

รวม
คิดเป็ นร้อยละ

1
44
100

จํานวนผูม้ ี
จํานวนผูม้ ี
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้าน
ความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะ
สมรรถนะหลักและ
ที่พึงประสงค์
สมรรถนะทัว่ ไป
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 (คน) เฉลี่ย 3.51 – 5.00 (คน)
สถาน
สถาน
สถาน
สถาน
ศึกษา ประกอบการ ศึกษา ประกอบการ

43

1
44
100

43

1
44
100

ที่

ประเด็นการประเมิน

1

สถานศึ ก ษามี ข ้อ มู ล ผูส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาจํา แนกเป็ นผูท้ ี่ ไ ด้ง านทํา ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
สถานศึ กษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อคุ ณภาพผูส้ ําเร็ จการศึกษาเป็ น
รายบุ ค คลและได้รั บ ข้อ มู ล ตอบกลั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75 จากสถาน
ประกอบการ หน่ วยงานของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาไปทํางาน จากสถานศึ กษาที่
ผูส้ ําเร็ จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผูร้ ับบริ การ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
สถานศึ ก ษามี ข ้อ มู ล ตอบกลับ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในด้ า น
คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ เฉลี่ ย 3.51 – 5.00 ตั้ง แต่ร้ อ ยละ 80 ขึ้ น ไป ของ
จํานวนข้อมูลตอบกลับ
สถานศึ ก ษามี ข ้อ มู ล ตอบกลับ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในด้ า น
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ
สถานศึ ก ษามี ข ้อ มู ล ตอบกลับ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในด้ า น
สมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนข้อมูล
ตอบกลับ

2

3

4

5

จํานวนผูม้ ี
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
(คน)
สถาน
สถาน
ศึกษา ประกอบการ

42

1
43
97.72

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)
มี
( ร้อยละ 100 )

มี
( ร้อยละ 100 )

มี
( ร้อยละ 100 )
มี
( ร้อยละ 100 )
มี
( ร้อยละ 97.72 )

ความสํ าเร็จ

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 รวม 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 รวม 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 รวม 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 1 ด้ านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้ าเรี ยน
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ให้ความสําคัญในการดูแลและพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนเพื่อให้สําเร็ จ
การศึ กษาตามหลักสู ตร โดยกําหนดไว้ในพันธกิ จและเป้ าหมาย ข้อที่ 1 ของแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
ระยะที่ 5 ปี การศึ ก ษา 2558 -2562 ในการพัฒนาผูเ้ รี ย นให้สํา เร็ จการศึ ก ษาอย่า งมี คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มีการจัดระบบการดูแลผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอนและการวัดผลและการประเมินผล ที่ส่งผล
ให้นกั เรี ยนสามารถจบการศึกษาตามหลักสู ตรได้อย่างมีคุณภาพ
ฝ่ ายวิชาการดําเนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรมี การจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ มีการ
จัดการเรี ยนการสอนและบันทึกหลังสอน มีการวัดและประเมินผล มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไป
พัฒนาผูเ้ รี ยน ทําให้สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ นอกจากนี้โรงเรี ยน
ได้จดั การสอนซ่ อมเสริ มให้กบั ผูเ้ รี ยน มีการจัดระบบครู ประจําชั้น ครู ผชู ้ ่ วยและงานปกครองสามารถดูแล
ติดตามผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิด มี การกําหนดตารางโฮมรู มและกิ จกรรมหน้าเสาธงให้ครู ประจําชั้นพบนักเรี ยน
เพื่อให้คาํ ปรึ กษาแก้ปัญหาและช่วยเหลือผูเ้ รี ยน โดยนักเรี ยน ปวช.ชั้นปี ที่ 3 แรกเข้ามีจาํ นวน 71 คน และจบ
การศึกษาในปี การศึกษา 2559 จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.19
ผลการดําเนินการ
ตารางที่ 1.2 จํานวนและร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้ า
จํานวนผู้เรี ยน จํานวนผู้สําเร็จ
หลักสู ตร
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ร้ อยละ
แรกเข้ า (คน)
การศึกษา (คน)
ปวช.
สาขาวิชาการตลาด
71
47
66.19
ความสํ าเร็จ

ระดับคุณภาพ

ค่ าคะแนน
4.13
ค่ าคะแนน
4.51- 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดี
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการเป็ นโรงเรี ยนในสังกัดมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย มี
การบริ หารงานโดยนัก บวชคณะเซนต์ค าเบรี ย ล จัดการศึ ก ษาเพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ย นมุ่ ง เน้นในด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ตามแนวทางมงฟอร์ ตและคุณค่าพระวารสาร 12 ประการ มีการกําหนดอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน คือ
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม นําด้านภาษา พัฒนาสู่ โลกธุ กิจ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ ยึดมัน่ ในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคม
ปี การศึกษา 2559 ฝ่ ายวิชาการ โดยงานหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนและงานด้านกิจการนักเรี ยน
ซึ่ งประกอบด้วยงานอภิบาลและงานส่ งเสริ มจริ ยธรรมคุ ณธรรม รับผิดชอบแผนงานด้านคุ ณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงรี ยน มีกิจกรรมพัฒนาคุ ณธรรมอัตลักษณ์ที่จดั ให้กบั ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรี ยน
ดังนี้คือ
ฝ่ ายวิชาการ มีการจัดเรี ยนการสอนวิชาจริ ยศึกษาโดยมอบหมายให้นกั เรี ยนทุกคนจัดกลุ่มทําโครงการ
จิตอาสา มีการบูรณาการคุณธรรมจริ ยธรรมไว้ในแผนการเรี ยนรู ้และนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทุก
รายวิชา มีการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมในกิจกรรมหน้าเสาธงและมีการอบรมความประพฤตินกั เรี ยนโดยครู
ประจําชั้นในกิจกรรมโฮมรู ม
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ที่จดั ให้กบั ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรี ยนร่ วมกัน
โดยงานส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรม ได้แก่ กิ จกรรมศาสนาพัฒนาชี วิตจัดกิ จกรรมทําบุญตักบาตร กิ จกรรม
อบรมธรรมะโดยพระสงฆ์ให้ก ับนัก เรี ยนที่ นับ ถื อศาสนาพุท ธ กิ จกรรมวันไหว้ค รู กิ จกรรมปั จฉิ ม นิ เทศ
กิจกรรมวันโรเกชัน่ งานอภิบาล มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ในกิจกรรม ต่างๆ ได้แก่ กิ จกรรมฟื้ นฟู
จิตใจ กิจกรรมค่ายเพื่อน มงฟอร์ ต กิจกรรมมิสซาเปิ ดและปิ ดภาคเรี ยน กิจกรรมมิสซางานสดุดีนกั บุญหลุยส์
มารี ฯ กิจกรรมมิสซาวันอัสสัมชัญ
ตลอดปี การศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญพาณิ ช ยการได้ดาํ เนิ นการจัดกิ จกรรมต่ า งๆ ที่ พ ฒ
ั นา
คุ ณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรี ย นให้กบั ผูบ้ ริ หาร ครู บุ ค ลากรทางการศึ กษาและนักเรี ยนทุ กคน และมี การ
ประเมินผลการดําเนินงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกกิจกรรม

ผลการดําเนินการ

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)

ที่

ประเด็นการประเมิน

1

สถานศึกษามีการให้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรม ที่
พึงประสงค์ ของกลุ่มผูบ้ ริ หารกลุ่มครู กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่ วมของทุกคน
สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มครู กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนจัดทําโครงการคุณธรรม จริ ยธรรมและกําหนดเป้ าหมาย พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
สถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม สนับ สนุ นให้กลุ่ ม ผูบ้ ริ หาร กลุ่ มครู กลุ่ม บุ ค ลากรทาง
การศึกษาและกลุ่ มผูเ้ รี ยน ดําเนิ นการตามโครงการคุณธรรม จริ ยธรรมโดยมี
การนิเทศและเสริ มแรง
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนิ นการและตามเป้ าหมายที่กาํ หนดและมี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2

3

4

5

มี
มี

มี

มี
มี

ความสํ าเร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 รวม 5ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 รวม 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 รวม 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสํ าคัญของหน่ วยงานต้ นสั งกัด
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ เป็ นโรงเรี ยนคาทอลิกในสังกัดมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศ
ไทย บริ หารงานโดยคณะนักบวช คณะภราดาเซนต์คาเบรี ยล ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเป็ นนักบวชที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลฯและเป็ นผูร้ ับนโยบายในการนําแผนยุทธศาสตร์ ของมูลนิ ธิคณะเซนต์
คาเบรี ยลฯ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และหลักสู ตร มาสร้างความเข้าใจให้กบั ครู และบุคลากร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษา ทํางานร่ วมกับ คณะกรรมการงานนโยบายและแผน คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในและ
คณะกรรมการที่ปรึ กษาโรงเรี ยน ดําเนิ นการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนโดยการกํากับ ติดตาม ให้คาํ แนะนํา
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนครอบคลุ มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ของต้นสังกัดได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
ผูอ้ าํ นวยการมอบหมายให้ผบู ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทุกคน มีส่วนร่ วมในการ
กําหนดเป้ าหมาย จัดทําแผนพัฒนาโรงเรี ยนร่ วมกันเพื่อหวังผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนด มีการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิการประจําปี โดยมอบหมายให้หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ ายประเมิน
แผนการดําเนิ นงานของตน งานนโยบายและแผนจะกํากับติดตามให้แต่ละหน่วยงานดําเนิ นการตามแผนและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจะเป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรี ยนโดยทํางานร่ วมกัน
มีการสรุ ปและประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี เทียบกับเป้ าหมายของแผนฯ เพื่อนําผล
การประเมินไปวางแผนปฏิบตั ิการประจําปี ในปี การศึกษาหน้าต่อไป
ผูอ้ าํ นวยการมีความสามารถในการสื่ อสารและสร้ างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนและสถานประกอบการ ผ่านการประชุ มหรื อกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน การประชุ มคณะกรรมการที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการ การประชุ มครู ประจําเดื อน
การอบรมสัมมนาภายในโรงเรี ยน การชี้ แจงทําความเข้าใจในกิจกรรมหน้าเสาธง การประชุ มนักเรี ยน งาน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน การประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน การประชุ มคณะกรรมการสมาคมผูป้ กครองและ
ครู การประชุ มคณะกรรมการสมาคมศิ ษย์เก่า อัสสัมชัญพาณิ ชย์ คณะกรรมการมูลนิ ธิภราดาเบอร์ นาร์ ด
คณะกรรมการมูลนิ ธิโรเกชัน่ คณะกรรมการที่ปรึ กษาโรงเรี ยน(คณะกรรมการประกอบด้วยศิษย์เก่า) งาน
สังสรรค์/กิจกรรมของศิษย์เก่า และสถานประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผลการดําเนินการ

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)

ที่

ประเด็นการประเมิน

1

ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ ในนโยบายที่สาํ คัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
ผู ้อ าํ นวยการสถานศึ ก ษามี ค วามสามารถในการสื่ อ สารให้ ผู ้บ ริ หาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยนรวมทั้งผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องทั้ง ภาครั ฐและเอกชนได้รู้ และเข้า ใจในนโยบาย
สําคัญที่ตน้ สังกัดมอบหมายได้เป็ นอย่างดี
ผูบ้ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผูเ้ รี ย น ร่ ว มกัน กํา หนดแผนงาน
โครงการ กิ จ กรรม และเป้ าหมายและดํา เนิ น งานให้ เ ป้ าหมายสํ า คัญ ของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมและเป้ าหมายที่กาํ หนด
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึ ก ษามี ก ารประเมินผลการดํา เนิ นงานตามเป้ าหมายและ
กําหนดแผนพัฒนาต่อไป

2

3

4
5

มี

มี

มี
มี
มี

ความสํ าเร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้ านบุคลากร
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ โดยงานบุคลากร ฝ่ ายสํานักผูอ้ าํ นวยการ เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานด้านบุคลากร ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนมีครู ผสู ้ อน จํานวน 20 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
และมีจาํ นวนนักเรี ยน จํานวน 164 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) เทียบเป็ นอัตราส่ วน ครู : นักเรี ยน
คิดเป็ น 1 : 8 และครู ผูส้ อนทุ กคนเป็ นผูจ้ บที่จบการศึ กษาตรงหรื อสัมพันธ์ กบั รายวิชาที่ สอน หรื อเป็ นผูท้ ี่
ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมตรงกับรายวิชาที่สอน ทางโรงเรี ยนมีครู ที่ได้ใบประกอบวิชาชี พครู ทาํ หน้าที่เป็ นครู
สนับสนุ นในฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้ก ารบริ หารการศึกษาในทุ กหน่ วยงานเป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนมีแผนงานในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดย
การศึกษา ฝึ กอบรม ประชุ มวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรื อวิชาชี พที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่
สอน ในปี การศึกษา 2559 ครู ผูส้ อนที่ได้ศึกษา ฝึ กอบรม ประชุ ม ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรื อวิชาชี พที่ตรง
หรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอนไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อปี มีจาํ นวน 18 คน จากจํานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมด รวม
19 คน (ข้อมูลเมื่อสิ้ นปี การศึกษา) คิดเป็ นร้อยละ 94.74
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนมีการส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ รับ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู ้ ความสามารถ คุ ณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ จากหน่วยงานหรื อ
องค์กรภายนอก จํานวน 3 คน จากจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด รวม 47 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.67

ผลการดําเนินการ
ที่

ประเด็นการประเมิน

1

สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุ น กํากับดู แล ให้มีจาํ นวนครู ท้ งั หมดเที ยบกับ
จํา นวนผูเ้ รี ย นทั้ง หมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากํา ลัง ในสถานศึ ก ษาสัง กัด
สํานักงานคณะการการอาชี วศึ กษาตามหนังสื อ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 หรื อระเบียบคณะกรรมส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนว่าด้วย
การกําหนดจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ
พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครู ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาทุกคน
เป็ นผูจ้ บที่จบการศึกษาตรงหรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้รับ
การศึกษาหรื อฝึ กอบรมเพิ่มเติมตรงหรื อสัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุ น กํากับดู แล ให้ครู ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ได้
ศึกษา ฝึ กอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรื อวิชาชี พที่ตรงหรื อ
สัมพันธ์กบั รายวิชาที่สอน ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อปี
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีบุคลากรทางการศึกษา ตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสื อ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
หรื อระเบียบคณะกรรมส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกําหนดจํานวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่
กรณี
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม สนับสนุ น กํากับดูแล ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่องความรู ้ ความสามารถ คุ ณธรรมจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชี พ จากหน่ วยงานหรื อองค์กรภายนอก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

2

3

4

5

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)
มี
( 1:8 )

มี
ร้อยละ 100
มี
(94.74)

มี

มี
(15.67)

ความสํ าเร็จ

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้ านการเงิน
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ มีฝ่ายการเงิ นและบัญชี เป็ นหน่วยงานในการดําเนิ นการบริ หารงาน
การเงิ นและงบประมาณ มีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ ายการเงิ นและบัญชี ในการบริ หารจัดการภายในฝ่ ายและมี
ผูจ้ ดั การเป็ นกํากับดูแลงานการเงินและงบประมาณ ฝ่ ายการเงินและบัญชี มีการวางแผนงบประมาณบรรจุอยู่
ในแผนปฏิบตั ิงานประจําปี
ในปี การศึกษา 2559 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสําหรับการ
จัดการเรี ย นการสอน การบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ การส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ค รู และผูเ้ รี ย นจัดทํา และ
ดําเนิ นการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั มี การตั้ง
งบประมาณสํ า หรั บ รายจ่ า ยในการดํา เนิ น งานในกิ จ กรรมปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทํานุ
บํารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่ งเสริ มการดํารงตนตาม
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการมีการจัดสรรงบประมาณและตั้งงบประมาณเป็ น
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ดังนี้คือ
1) โรงเรี ยนมีงบดําเนินการ เป็ นเงิน 22,657,544.21 บาท
2) รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสําหรับการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นเงิน 2,794,539.52 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 12.33 ของงบดําเนินการ
3) รายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถไปใช้บริ การวิชาการ วิชาชีพ
หรื อทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เป็ นเงิน 235,386.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.04 ของงบดําเนินการ
4) มี รายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทําและดําเนิ นการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั เป็ นเงิน 593,391.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2.62
ของงบดําเนินการ
5) มีรายจ่ายในการดําเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝั งจิตสํานึ กและเสริ มสร้ างความ
เป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เป็ นเงิน 1,134,119.50 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.01 ของงบดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)

ที่

ประเด็นการประเมิน

1

สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิงานประจําปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่าย
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุ ฝึก อุปกรณ์ และสื่ อสําหรับการเรี ยนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดําเนินการ
สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ เ รี ยนใช้ ค วามรู ้
ความสามารถไปใช้บริ การวิชาการ วิชาชี พหรื อทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของงบประมาณดําเนินการ
สถานศึ กษามี รายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น การจัดทําการประกวด การ
แสดงโครงการพัฒนา ทักษะวิชาชี พ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์
ของผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดําเนินการ
สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัด กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง
จิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข และทํานุ บาํ รุ งศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ และการ
ส่ งเสริ มการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
งบดําเนินการ

2
3

4

5

มี
ไม่มี
(ร้อยละ 12.33)
มี
(ร้อยละ 1.04)
ไม่มี
(ร้อยละ 2.62)

มี
(ร้อยละ 5.01)

ความสํ าเร็จ
ค่ าคะแนน
3
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการด้ านอาคารสถานที่ ด้ านครุ ภัณฑ์ และด้ านฐานข้ อมูล
สารสนเทศ
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ โดยฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป มีงานอาคารสถานที่ และงานทรั พย์สิน วัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ตามโครงสร้างการบริ หารงานของโรงเรี ยน มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี การศึกษา 2559 โดย
งานอาคารสถานที่ รับ ผิดชอบดู แลสภาพแวดล้อมและภูมิ ทศั น์ข องโรงเรี ยน รวมถึ ง การใช้อาคารสถานที่
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วิทยบริ การ สิ่ งอํานวยความสะดวกและการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย
ภายในโรงเรี ยน งานทรัพย์สินวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์รับผิดชอบการบริ หารจัดการด้าน วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ ให้มี
ความพร้อมในการทํางานของครู และบุคลากร มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ ทําหน้าที่จดั หา ซ่อมแซม บํารุ งรักษา อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ ในห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการและสํานักงาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานในการจัดการเรี ยนการสอนและการทํางาน
ปี การศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นมี ก ารดํา เนิ น งานดู แ ล รั ก ษาและพัฒนาสภาพแวดล้อ มภู มิ ท ศั น์ ข อง
โรงเรี ยนให้ร่มรื่ น เป็ นระเบียบ สะอาด สวยงาม และมีการดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
ศูนย์วทิ ยบริ การให้สะอาด เรี ยบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ มีการ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และการบํารุ งรักษา ทําให้การดําเนิ นงานด้านการจัดการเรี ยนการสอน การทํางานของ
ครู และบุคลากรในฝ่ ายต่างๆ ภายในโรงเรี ยนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโดยหน่วยงานในโรงเรี ยนทุกฝ่ ายต้องดําเนิ นการ
รวบรวมข้อมูลที่สําคัญและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางาน โดยมีงานสารสนเทศ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้โรงเรี ยนยังได้นาํ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้
เป็ นระบบและเหมาะสมกับการทํางานแต่ล ะฝ่ าย ทําให้การบริ หารจัดการระบบข้อมูล สารสนเทศมี ความ
เชื่ อมโยง สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการทํางานและบริ หารจัดการได้สะดวก รวดเร็ ว มีระบบป้ องกันผูบ้ ุกรุ ก
ระบบฐานข้อมู ล จากภายในและภายนอก มี ก ารกํา หนดสิ ท ธิ์ การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล อย่า งชัด เจน มี ก ารติ ด ตั้ง
โปรแกรม Anti Virus และตรวจสอบเป็ นระยะเพื่อป้ องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่ อง Server และเครื่ อง
ลูกข่าย เป็ นการป้ องกันโปรแกรมระบบและข้อมูลไม่ให้เสี ยหาย การUpdate เป็ นไปโดยอัตโนมัติตามวัน

เวลาที่ต้ งั ไว้ ฐานข้อมูลมี การ Update เป็ นปั จจุบนั โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนู ปกรณ์
สังกัดสํานักผูอ้ าํ นวยการ เป็ นหน่ วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมบริ หาร
จัดการสถานศึกษา (โปรแกรม MAS)

ผลการดําเนินการ
ที่

ประเด็นการประเมิน

1

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทศั น์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรี ยบร้อย สวยงาม ปลอดภัย
สถานศึกษามีการกํากับดู แลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิ การ
โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การและอื่นๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย
สะอาด เรี ยบร้อย สวยงาม
สถานศึ ก ษามี ก ารกํา กับ ดู แ ลการจัด หา การใช้ การบํา รุ ง รั ก ษาครุ ภ ัณ ฑ์ ที่
เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่มีการจัดการเรี ยนการ
สอน
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริ หารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ คือ
1) มีระบบป้ องกันผูบ้ ุกรุ กระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
2) มีการระบุสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน
3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้ องกันไวรัสและกําจัดไวรัส ใน
เครื่ องลูกข่าย
4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็ นปั จจุบนั
5) มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ค รู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผูเ้ รี ย น
สามารถใช้ป ระโยชน์ จากการบริ ห ารจัด การฐานข้อมูล สารสนเทศ อย่า งมี
คุณภาพ

2

3

4

5

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)
มี

มี

มี

มี

มี

ความสํ าเร็จ

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 2 ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่ วมมือเพือ่ การบริหารจัดการศึกษา
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ พาณิ ช ยการ เปิ ดสอนในระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ ประเภทวิ ชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด มี ฝ่ายวิชาการและงานบริ หารสํานักผูอ้ าํ นวยการ เป็ นหน่ วยงานที่ ร่วมกันรั บผิดชอบในการ
วางแผนและประสานงานในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา โดยในปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนได้รับความ
ร่ วมมื อจาก หน่ วยงาน สถานประกอบการ สมาคม มู ลนิ ธิ และบุ คคลต่ าง ๆ ภายในประเทศ ได้แก่ สมาคมศิ ษย์
เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ สมาคมผูป้ กครองและครู มูลนิ ธิบราเดอร์ เบอร์ นาร์ ด มูลนิ ธิภราดาโรเกชัน่ สถานประกอบการ
ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และความร่ วมมือจากภายนอกประเทศ ได้แก่ สถาบันฮัน่ ปั้ น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี การศึ กษา 2559 โรงเรี ย นได้รับการสนับสนุ นจาก สมาคมศิ ษย์เก่ าอัสสั มชัญพาณิ ชย์ มู ลนิ ธิ โรเกชั่น
มูลนิ ธิบราเดอร์ เบอร์ นาร์ ด ในการมอบทุ นการศึ กษาให้ก ับนักเรี ยน ประเภททุ นโครงการสู่ การเป็ นนักธุ รกิ จและ
ทุ นการศึ กษาต่ อเนื่ อง รวมเป็ นเงิ นจํานวน 1,527,000.00 บาท ( หนึ่ งล้านห้าแสนสองหมื่ นเจ็ดพันบาทถ้วน ) และ
สนับสนุ นผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นกรรมการที่ปรึ กษาโรงเรี ยน ช่ วยในการพัฒนาการศึกษา จัดทําหลักสู ตร
สมรรถนะ และการฝึ กงานให้กบั นักเรี ยน ปี การศึกษา 2559 สถานประกอบการที่มีชื่อเสี ยงและสถานประกอบการที่เป็ น
ศิษย์เก่าทําบันทึกข้อตกลง จํานวน 22 บริ ษทั รับนักศึกษาเข้าฝึ กงานภาคปฏิ บตั ิ จํานวน 320 ชัว่ โมง นอกจากนี้ ยงั
สนับสนุนผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ มาพัฒนาให้ความรู ้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

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิ ชย์ สนับสนุ นการศึกษาดูงานสถานประกอบการในรู 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
นอกจากนี้โรงเรี ยนยังได้รับความร่ วมมือจากสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ
มอบทุนการศึกษาเป็ นเงิน จํานวน 100,000.00 บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้วน) และสนับสนุนเงิน จํานวน 30,000
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน รวมทั้งจัดหาผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
ดังนี้
1. คุณชานุกฤต เธี ยรกัลยา (ครู โอ๊ต) เป็ นวิทยากรอบรม We love English (Part II)
2. คุณณัฐศิษฏ วาจาสิ ทธิ ศิลป์ เป็ นวิทยากรการทํา Workshop หัวข้อ Find the Best
3. พระครู โฆษิตธรรมสุ นทร เป็ นวิทยากร เรื่ อง วัยรุ่ นใส่ ใจในคุณธรรม

สถาบันฮัน่ ปั้ น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาในรู ปแบบของกิจกรรม
ห้องเรี ยนขงจื่อ โดยได้รับงบประมาณ ตํารา วัสดุ อุปกรณ์ จํานวน 551,930.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่ งพันเก้าร้อย
สามสิ บบาทถ้วน ) รวมทั้งได้รับการสนับสนุ นโดยการส่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ มาดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การห้องเรี ยนขงจื่ อ เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ในปี การศึกษา 2559 สนับสนุ นงบประมาณ และวัสดุ ฝึกในการจัดทํา
กิจกรรม จํานวนทั้งสิ้ น 8 กิจกรรม
ผลการดําเนินการ
ที่

ประเด็นการประเมิน

1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่ วมมือกับบุคคล ชุ มชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ระดม
ทรัพยากรในการบริ หารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีจาํ นวน บุคคล ชุ มชน สมาคม ชมรม สถาน ประกอบการ หรื อ
หน่ วยงานที่ ร่วมมือในการจัดจัดการศึ กษาในระบบทวิภาคี หรื อด้านการฝึ ก
ประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ หรื อด้านการดูงานของผูเ้ รี ยนด้านใดด้านหนึ่ งหรื อ
หลายด้านโดยมีสัดส่ วนของความร่ วมมือ 1 แห่ง ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 40 คน
สถานศึ ก ษาได้รับ ความร่ วมมื อช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม
สถาน ประกอบการ หรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้องในการรั บ เชิ ญเป็ นครู พิเศษ
วิทยากร ร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
สถานศึ ก ษาได้รับ ความร่ วมมื อช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม
สถาน ประกอบการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่
ผูเ้ รี ยน โดยมีสัดส่ วน 1 ทุน ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 100 คน
สถานศึ ก ษาได้รับ ความร่ วมมื อช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม
สถาน ประกอบการ หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องในการบริ จาคเงิ น หรื อวัส ดุ
อุป กรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อสิ่ ง อื่ นๆอย่างหนึ่ ง อย่า ง ใดหรื อหลายอย่า ง เพื่อ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ

2

3

4

5

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)
มี

มี

มี

มี

มี

ความสํ าเร็จ

ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดําเนินการ
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 ยนในระดับชั้น
ปวช. 1 จํานวน 22 รายวิชา ระดับชั้น ปวช. 2 จํานวน 19 รายวิชา และระดับชั้น ปวช. 3 จํานวน 15 รายวิชา
การดําเนินงานโดยงานหลักสู ตรการเรี ยนการสอน มีการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพของครู ผสู ้ อนทั้งหมด
จํา นวน 19 คน(จํา นวนครู ผูส้ อนเมื่ อสิ้ นปี การศึ กษา) ครู ผูส้ อนทุ ก คนได้ดาํ เนิ นการจัดทํา แผนการเรี ย นรู ้
นําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน มีการทําบันทึกหลังการสอน งานนิ เทศวิชาการร่ วมกับหัวหน้าหมวดได้
จัดให้มีการนิ เทศการเรี ยนการสอนภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง มีการวัดและประเมินผลและนําผลจากการประเมินไป
พัฒนาผูเ้ รี ยน ฝ่ ายวิชาการเปิ ดโอกาสให้ครู ทาํ การวัดผลแต่ละหน่วยเรี ยนเป็ นระยะเพื่อนําผลจากการวัดผลนั้น
ไปแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน และครู ทุกคนได้นาํ ปั ญหาจากการเรี ยนการสอนไปทําวิจยั ในชั้นเรี ยน

ผลการดําเนินการ
ที่

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)

ประเด็นการประเมิน

สถานศึ กษาส่ งเสริ มสนับสนุ น กํากับ ดูแลให้ครู ทุ กคนจัดทํา แผนการเรี ยนรู ้ รายวิชาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พ
และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุน กํากับดูแลให้ครู ทุกคนจัดการเรี ยนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้รายวิชา และมีบนั ทึกหลังการสอน

1

3

สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น กํา กับ ดู แ ลให้ ค รู ทุ ก คนนํา ผลจากการวัด และการ
ประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ งไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน

4

สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุน กํากับดูแลให้มีการนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนของครู
ทุกคนเพื่อไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป

5

สถานศึ กษาส่ งเสริ มสนับสนุ น กํากับดูแลให้ครู ทุกคนแก้ไขปั ญหา พัฒนาการเรี ยนการ
สอนรายวิชาโดยการศึกษาหรื อวิจยั อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่ งประกอบด้วย
1) การระบุปัญหา 2) การระบุวตั ถุประสงค์ 3) วิธีการดําเนินการ 4) การเก็บข้อมูล
5) การวิเคราะห์รายงานสรุ ปผลเพื่อนําความรู ้ที่ได้จากการศึกษาหรื อวิจยั ไปใช้ประโยชน์

มี
(ร้อยละ100)
มี
(ร้อยละ100)
มี
(ร้อยละ100)
มี
(ร้อยละ100)
มี
(ร้อยละ100)

ความสํ าเร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญพาณิ ช ยการ ใช้ห ลัก สู ตรประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) พุ ท ธศัก ราช 2556
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ในระดับชั้น ปวช. 1- 3 โดยงานหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอน ฝ่ ายวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดหลักสู ตรและพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม มีการประชุ มวางแผนงานด้านการพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานประกอบการ
และศิษย์เก่าที่มีความชํานาญในการประกอบธุ รกิจ
ปี การศึ ก ษา 2559 ฝ่ ายวิ ช าการ มี ก ารประชุ ม ร่ วมกั บ สมาคมศิ ษ ย์เ ก่ า อัส สั ม ชั ญ พาณิ ช ย์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ทาํ การสํารวจความต้องการในการพัฒนารายวิชา
หรื อกลุ่ ม รายวิช า มี ก ารวิเคราะห์ โครงสร้ า งหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ (ปวช.) พุ ท ธศัก ราช 2556
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการตลาด มีการวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสี ยของโครงสร้างหลักสู ตรในบาง
รายวิชา นําไปสู่ การปรั บเปลี่ ยนและพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมกับ การจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิช า
การตลาด ดัง นี้ คื อ การปรั บ เปลี่ ย นรายวิช าในหมวดเลื อกเสรี จากวิช าภาษาอัง กฤษเพื่อการโรงแรมเป็ น
ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิ ชย์ และการปรับเนื้อหาการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับกลุ่มวิชาธุ รกิจ
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 นการเข้าเยีย่ มชมกิจการในสถานประกอบการ เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการศึกษาดูงาน ในปี การศึกษา 2559 ฝ่ ายวิชาการมีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
หลักสู ตร ภายหลังจากการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

ผลการดําเนินการ

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)

ที่

ประเด็นการประเมิน

1

สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุน กํากับดูแลให้ครู ศึกษาสํารวจข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา
สถานศึ กษาส่ งเสริ มสนับสนุ น กํากับดู แลให้ครู พฒั นารายวิชาหรื อกลุ่ มรายวิช า
ตามข้อ 1 ตาม เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรื อพัฒนาร่ วมกับสถานประกอบการหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึ กษาส่ งเสริ มสนับสนุ นสื่ อการสอนและสนับสนุ นให้ครู จดั การเรี ยนการ
สอนในรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชา ที่พฒั นาได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุ น กํากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนําผลไปปรับปรุ งแก้ไขรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่พฒั นา
สถานศึกษามีรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่พฒั นาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4
ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน

2

3
4
5

มี
มี
มี
มี
มี

ความสํ าเร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญพาณิ ช ยการ หมวดวิช าธุ รกิ จ ฝ่ ายวิช าการ เป็ นหน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบในการ
วางแผนงานและการส่ งเสริ มสนับสนุ น กํากับดูแลให้นกั เรี ยนทุกคนในระดับชั้น ปวช.3 ทําโครงการทักษะ
วิชาชีพและการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
ปี การศึกษา 2559 จัดให้มีการฝึ กงานของนักเรี ยนระดับชั้น ปวช.3 ในสถานประกอบการที่ได้ทาํ ความ
ร่ วมมือกับทางโรงเรี ยน จํานวน 22 แห่ง มีนกั เรี ยนเข้าร่ วมฝึ กงานจํานวน 47 คน โดยมีขอ้ มูลรายชื่อสถาน
ประกอบการ ซึ่ งทางโรงเรี ยนได้ติดตามผลการปฏิบตั ิงานพร้อมทั้งขอความร่ วมมือกับสถานประกอบการให้
ประเมินความพึงพอใจการฝึ กงานของนักเรี ยน มีการนิ เทศติดตามการฝึ กงาน มีการประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพื่อแก้ไขปั ญหาและนําผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไข
หมวดวิชาธุ รกิจได้ดาํ เนิ นการให้นกั เรี ยนในระดับชั้นปวช. 3 ทุกคน ทําโครงการงานอาชี พโดยให้
นักเรี ยนจัดทําแผนธุ รกิจและดําเนิ นการจัดทําโครงการขายสิ นค้า ในปี การศึกษา 2559 มีจาํ นวน 16 โครงการ
โดยผลงานทั้งหมดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในโรงเรี ยนสําหรับเป็ นแนวทางในการจัดทําโครงการงาน
อาชีพให้กบั นักเรี ยนรุ่ นต่อไป
ฝ่ ายวิชาการจัดให้นกั เรี ยนระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 47 คน ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษากําหนดโดยมี
ผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก มีจาํ นวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.74
โรงเรี ย นส่ งเสริ มสนับ สนุ น กํา กับดู แลให้นัก เรี ยนได้รับ รางวัล ประกาศเกี ย รติ คุณยกย่องความรู ้
ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม จากบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกหรื อองค์กรภายนอกตลอดปี การศึกษา ปี
การศึกษา 2559 มีนกั เรี ยนจํานวน 13 คน ได้รับรางวัล จากนักเรี ยนทั้งหมด จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.92

ผลการดําเนินการ
ที่

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)

ประเด็นการประเมิน

1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื่ องมาตรฐาน
2
3

4

5

ไม่มี

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุน กํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชี พใน
สถานประกอบการ หน่ วยงานที่ สอดคล้องกับสาขางานที่ เรี ยน โดยให้มีครู นิเทศก์ไป
มี
นิเทศผูเ้ รี ยน อย่างน้อย 1 ครั้ง
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุ น กํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนทุกคนทําโครงการทักษะวิชาชี พ ที่
มี
สอดคล้องกับสาขางานที่ เรี ยนเป็ นรายบุ คลหรื อเป็ นรายกลุ่มตามความเหมาะสม โดย
ผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ไ ม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของจํา นวน (ร้อยละ 100)
โครงการทั้งหมด
สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมี
มี
ผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่
(ร้อยละ 95.74)
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบี ยนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
สถานศึ กษาส่ งเสริ มสนับสนุ น กํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนได้รับรางวัล ประกาศเกี ยรติ คุณยก
มี
ย่องความรู ้ ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม จากบุคคลหรื อหน่ วยงานภายนอกหรื อ
(ร้อยละ 7.92)
องค์กรภายนอก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด

ความสํ าเร็จ

ค่ าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 3 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการโดยฝ่ ายวิชาการเป็ นหน่ วยงานที่ รับผิดชอบแผนงานกิ จกรรมเสริ ม
หลักสู ตรตามแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2558 - 2562 และแผนปฏิ บตั ิการประจําปี การศึกษา
2559 มีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริ หารของฝ่ ายวิชาการ และมีการดําเนินงานดังนี้
1. การส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีจิตสํานึ กด้านการรักชาติ เทิ ดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ปี การศึกษา 2559
มีการดําเนินงานจัดกิจกรรมโดยครู บุคลากรและผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม รวม 21 กิจกรรม ได้แก่
(1) ด้านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมการเลื อกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้า
ห้อง ระดับชั้น ปวช. 1-3 กิจกรรมการเลือกประธานและรองประธานนักเรี ยน และกิจกรรมสภานักเรี ยน
(2) ด้านการส่ งเสริ มความรักชาติ 2 กิจกรรม ได้แก่ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมรักษาดินแดน
(3) ด้านการเทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ
(4) ด้านศาสนา 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและการบรรยายธรรม กิจกรรมแหล่ง
เรี ยนรู ้คู่คุณธรรม กิจกรรมฟื้ นฟูจิตใจและกิจกรรมมิสซาบูชาขอบพระคุณ
(5) ด้านการส่ งเสริ มความรักและภาคภูมิใจสถาบัน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันอัสสัมชัญ กิจกรรม
วันสานสัมพันธ์นอ้ งพี่ เอซี ซี กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ(อําลานักเรี ยน ชั้น ปวช. 3) และกิจกรรมวันโรเกชัน่
(6) ด้านการส่ งเสริ มศิลปะ วัฒนธรรม 6 กิจกรรม ได้แก่ กิ จกรรมไหว้ครู กิจกรรมชมรมดนตรี ไทย/
ดนตรี สากล กิ จกรรมพิธีบายศรี สู่ ขวัญในวันสานสัมพันธ์น้องพี่เอซี ซี กิจกรรมพิธีบายศรี กิจกรรมปั จฉิ ม
นิเทศนักเรี ยนชั้น ปวช. 3 กิจกรรมส่ งเสริ มมารยาทไทย(การไหว้) และกิจกรรมวันลอยกระทง
2. กิจกรรมด้านการปลูกฝั งจิตสํานึ กด้านการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม โดยครู บุคลากรและผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรม รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมประหยัดนํ้า
(2) กิจกรรมประหยัดไฟฟ้ า
(3) กิจกรรมห้องแห่งการเรี ยนรู ้คู่ความสะอาด
(4) กิจกรรมทัศนศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(5) กิจกรรมรักษาสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรี ยน

3. กิ จกรรมด้านกี ฬาและนันทนาการ โดยครู บุคลากรและผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี จํานวน 6 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมสานสัมพันธ์นอ้ งพี่เอซี ซี
(2) กิจกรรมชมรม ได้แก่ ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี สากล ชมรมดนตรี ไทย ชมรมงานประดิษฐ์
(3) กิจกรรมฉลองวันคริ สต์มาสและสวัสดิการครู
(4) กิจกรรมกีฬารักสามัคคีเอซี ซีสมั พันธ์
(5) กิจกรรมกีฬานักเรี ยนโรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลฯ
(6) กิจกรรมการออกกําลังกายครู
4. การจัดกิจกรรมด้านการส่ งเสริ มการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน
(2) ชมรม DIY
(3) กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว
(4) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่ งเสพติด
(5) กิจกรรมอบรมทักษะชีวติ
(6) กิจกรรมอบรมด้านความปลอดภัย
5. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถทํางานโดยกระบวนการกลุ่มในการ
บริ การวิชาการหรื อวิชาชีพ หรื อทําประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมทั้งหมด 7 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษและธุ รกิจเบื้องต้น โรงเรี ยนสาลีโขภิตาราม(นนทบุรี)
(2) กิจกรรมการสอนโปรแกรม Photoshop CS3 โรงเรี ยนสามัคคีสงเคราะห์
(3) กิจกรรมการสอนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 โรงเรี ยนสามัคคีสงเคราะห์
(4) กิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์ จ.เชียงใหม่
(5) กิจกรรมค่ายนักบุญมงฟอร์ ต
(6) โครงการจิตอาสา

ผลการดําเนินการ

ผลการประเมิน
(มี/ไม่ มี)

ที่

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึ ก ษาส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข และทํานุ บาํ รุ งศาสนา ศิ ลปะวัฒนธรรมไม่นอ้ ยกว่า 5 กิ จกรรม และกํากับ
ดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม
สถานศึ กษาส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการจัดกิ จกรรมด้านการอนุ รักษณ์สิ่งแวดล้อม ไม่
น้อยกว่า 5 กิ จกรรม และกํากับดูแลให้ผูเ้ รี ยนแต่ ละคนเข้าร่ วมกิ จกรรมไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการไม่นอ้ ยกว่า
5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม

2
3
4
5

สถานศึ กษาส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการจัดกิ จกรรมด้านการส่ งเสริ มการดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไม่นอ้ ยกว่า 5 กิ จกรรม และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้า
ร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถทํางานโดยกระบวนการ
กลุ่มในการบริ การวิชาการหรื อวิชาชีพ หรื อทําประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม ไม่นอ้ ยกว่า
5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 กิจกรรม

มี
(21 กิจกรรม)
มี
(5 กิจกรรม)
มี
(6 กิจกรรม)
มี
(6 กิจกรรม)
มี
(6 กิจกรรม)

ความสํ าเร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดําเนินการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ โดยงานมาตรฐานคุ ณภาพการศึกษา สังกัดสํานักผูอ้ าํ นวยการ เป็ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบประกันคุ ณภาพภายใน ปี การศึกษา 2559 ได้ดาํ เนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุ ณภาพภายใน มีการกําหนดค่าเป้ าหมายความสําเร็ จมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน มีการจัดทํา
แผนปฏิ บตั ิ งานประจํา ปี การศึ กษา 2559 เพื่ อดํา เนิ นงานให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา มี การวางแผนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษา มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดทําเป็ นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
การดํา เนิ นงานปี การศึ ก ษา 2559 โรงเรี ย นได้ต้ งั ค่า เป้ าหมายความสํา เร็ จมาตรฐานการศึก ษาของ
โรงเรี ยน ทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ ตอ้ งมีระดับคุณภาพไม่ต่าํ กว่า ระดับดี หน่วยงานภายในโรงเรี ยนทั้ง 4
ฝ่ าย มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของหน่วยงานตามรู ปแบบของมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศ
ไทยโดยมีงานนโยบายและแผน สังกัดสํานักผูอ้ าํ นวยการเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน
และงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้ร่วมกันในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนิ นของหน่วยงานต่างๆ
ทั้ง 4 ฝ่ าย ให้เป็ นไปตามแผนงานที่ได้จดั ทําไว้ตลอดปี การศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรี ยนโดยคณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายใน และได้จดั ทําเป็ นรายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2559
ผลการดําเนินการ
ผลการประเมิน
ที่
ประเด็นการพิจารณา
(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
มี
ส่ วนร่ วมของครู บุคลากรทางการศึ กษา ผูเ้ รี ยน ชุ มชน สถานประกอบการ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2 สถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี
3 สถานศึกษาได้จดั ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ
มี
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้จดั ทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
5 สถานศึกษาได้จดั ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากผลการ
มี
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ความสํ าเร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 รวม 5ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 รวม 4ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 รวม 3ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่ าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

มาตรฐานที่ 4 ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 ร้ อยละของตัวบ่ งชี้ทมี่ ีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบ่งชี้ท้ งั หมดที่มีการประเมิน
ตัวบ่ งชี้ทมี่ ีการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1 รวม 10 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่มีการประเมิน รวม 13 ตัวบ่งชี้
การคํานวณ

ร้อยละ

ค่าคะแนน
ความสํ าเร็จ

= จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
× 100
จํานวนตัวบ่งชี้ท้งั หมดที่มีการประเมิน
= 10 × 100
=
76.92
13
= 76.92 × 5
=
4.80
80.00

ค่ าคะแนน
4.80

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ค่ าคะแนน
4.51- 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ระดับคุณภาพ

