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ตอนที 2
การดําเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา (Philosophy)
1. จุดหมายของชี วติ คือ การรู ้จกั สัจธรรม ความจริ ง และเข้าถึงธรรมอันสู งส่ ง อันเป็ นบ่อเกิดของชีวติ
2. มนุษย์ทุกคนจะประสบความสําเร็ จได้ดว้ ยการทํางานด้วยความอุตสาหะ วิริยะ
ดังปณิ ธานที7วา่ “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 ที7ดีงามของชาติ
3. เน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และการปฏิบตั ิเชิงทักษะทางด้านวิชาธุ รกิจ
การใช้ภาษาต่างประเทศ รู ้จกั ใช้เทคโนโลยี และให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพ เพื7อส่ งเสริ ม
ภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ในสังคม
4. เน้นการปฏิบตั ิ การปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิ ทธิ ซ7 ึ งกันและกัน สร้างความสามัคคี
ทําความดี มีความเข้าใจอารยธรรม วัฒนธรรมของตนเอง ชุมชน ประชาคมอาเซี ยน และ
ในระดับสากล
1.3 วิสัยทัศน์ (Vision) :
คุณธรรมดี ภาษาเด่น เน้นธุ รกิจสู่ สากล
1.4 อัตลักษณ์ ผ้ ูเรี ยน (Student Identity) :
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม นําด้านภาษา มุ่งหน้าสู่ โลกธุ รกิจ
1.5 เอกลักษณ์ สถานศึกษา (Educational Institution Uniqueness) :
เด่นภาษาอังกฤษและภาษาจีน
“Proficient in English and Chinese Languages”
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1.6 พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
3. พัฒนาการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
4. พัฒนาชุมชนสังคมโดยการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพ
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ7 งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั
ของครู และผูเ้ รี ยน
6. เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
8. ส่ งเสริ มทักษะด้านภาษาอังกฤษและการช่วยเหลือชุมชนสังคมรอบสถานศึกษา
9. ส่ งเสริ มอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศ
ไทย
1.7 เป้าหมาย (Goal)
1. ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้เรี ยนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาจัดหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซี ยน
3. สถานศึกษามีการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาที7มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล
4. การให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนสังคมอย่างมีคุณภาพ
5. มีโครงงาน นวัตกรรม สิ7 งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของครู และผูเ้ รี ยน
ในระดับการแข่งขันภายนอกและเผยแพร่ สู่ สาธารณชน
6. ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
7. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที7เป็ นระบบ
8. มีมาตรการส่ งเสริ มทักษะด้านภาษาอังกฤษสู่ มาตรฐานสากลและการช่วยเหลือชุมชน
รอบสถานศึกษาที7มีคุณภาพ
9. บุคลากรมีอตั ลักษณ์และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศ
ไทย
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2. รายงานด้ านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของโรงเรียนอัสสั มชั ญพาณิชยการ
ปี การศึกษา 2558
งบประมาณรับ - จ่ าย ณ วันที& 30 เมษายน 2559
รายรับ
รายจ่าย
รายการ
บาท
รายการ

บาท

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

5,600,145.00

- เงินเดือนครู

20,765,442.85

- ค่าธรรมเนียมอื1น

4,325,000.00

- เงินเดือนบุคลากรอื1น

2,220,250.59

- เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรี ยน

1,216,091.00

- ค่าตอบแทนครู และ
บุคลากร

1,445,218.00

- งบปรับปรุ งอาคารสถานที1

1,504,518.00

- เงินอุดหนุนเรี ยนฟรี 15ปี

376,010.00

หมายเหตุ

- งบจัดหา/พัฒนาเครื1 องมือ
อุปกรณ์ สื1 อการสอนวัสดุ
ฝึ ก
* การจัดการเรี ยนการสอน

1,610,855.38

* การบริ การวิชาการและ

385,030.00

วิชาชีพ

- เงินบริ จาค

6,300,533.00

* การบริ หารจัดการทัว1 ไป

638,065.00

- งบในการส่ งเสริ ม สนับ
สนุนให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทํา
และดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ1 งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั

1,164,400.40
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รายรับ
รายการ
รายได้หรื อมูลค่าของ
ผลผลิต ผลงานจากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรี ยน
การสอน

รายจ่าย
บาท

รายการ

บาท

-

- งบดําเนิ นงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตสํานึกและ
เสริ มสร้างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก

728,143.60

- งบพัฒนาบุคลากร

260,764.00

- ค่าสาธารณูปโภค

4,566,978.29

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

20,383,526.73

- อื1นๆ

8,634,928.54

รวมรับ

26,452,707.54 รวมจ่ าย

หมายเหตุ

55,673,192.84
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3. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี การศึกษา 2558
ตารางสรุ ปสภาพความสํ าเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี การศึกษา 2558
พันธกิจที' 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป้าหมายที' 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้เรี ยนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ
ยุทธศาสตร์

ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ

ตั1งไว้

1.พัฒนาผูเ้ รี ยนและผู ้ 1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที5มีผลสัมฤทธิ8
สําเร็ จการศึกษาได้

ทางการเรี ยนเฉลี5ย 2.00 ขึ=นไป

มาตรฐานการ

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน

อาชีวศึกษา

ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที5

80
85

สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สํ าเร็จ (%)
88.55
แผนงานบริ หารหมวดวิชา
80.76

แผนงานบริ หารหมวดวิชา
ธุรกิจ

มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที5ผา่ นเกณฑ์

85

90.90

แผนงานบริ หารหมวดวิชา

80

81.81

แผนงานบริ หารหมวดวิชา

80

79.55

แผนงานบริ หารหมวดวิชา

85

88.63

แผนงานบริ หารหมวดวิชา

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที5มีคะแนน
เฉลี5ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั=งแต่ค่าคะแนนระดับชาติข= นึ ไป
1.4.1 ร้อยละผูเ้ รี ยนชั=นปี สุ ดท้าย
ระดับ ปวช. มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (V-NET)มีค่า T-Score ≥
40.00 (2.3)
1.5ร้อยละของผูเ้ รี ยนที5มีคะแนนเฉลี5ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ภาษาอังกฤษ

ชาติดา้ นอาชีวศึกษา(V-NET)ตั=งแต่
ค่าคะแนนระดับชาติข= นึ ไปกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
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พันธกิจที' 1 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป้ าหมายที' 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้เรี ยนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ
สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ
ตั1งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
1.พัฒนาผูเ้ รี ยนและ 1.6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที5ผา่ นเกณฑ์การ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้ ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
มาตรฐานการ
คุณวุฒิวิชาชีพ หรื อหน่วยงานที5
อาชีวศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตาม
80
73.33
แผนงานทะเบียน
หลักสู ตรเทียบกับแรกเข้า
1.8 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที5ได้
95
100
แผนงานหลักสู ตรการเรี ยน
งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระหรื อ
การสอน
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.8.1 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที5
95
100
แผนงานหลักสู ตรการเรี ยน
ได้งานทําและ/หรื อได้ทุนการศึกษา
การสอน
ต่อจากองค์กรภายในและ/ หรื อต่าง
ประเทศ ระดับปวช.
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
85
100
แผนงานงานหลักสู ตรการ
ประกอบการ หน่วยงานหรื อสถาน
เรี ยนการสอน
ศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที5มีต่อคุณภาพ
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
1.10 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที5รู้ทนั ฉลาด
85
100
- แผนงานหลักสู ตรการ
เลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื5อและ
เรี ยนการสอน
สาร รวมทั=งเทคโนโลยีและ เครื อข่าย
ทางสังคม
1.11 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที5ได้รับการ
81
95.98
แผนงานอภิบาล
พัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิตของ
-กิจกรรมสดุดีนกั บุญ
นักบุญหลุยส์ฯและการมีส่วนร่ วมใน
หลุยส์
การกระทําเพื5อการเปลี5ยนแปลงสังคม
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พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
สถานศึกษาจัดหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรื อประชาคมอาเซี ยน
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ
สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ
ตั1งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
2.พัฒนาหลักสู ตรและ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และ
80
100
แผนงานหลักสู ตรการเรี ยน
การจัดการเรี ยนการ
พัฒนาหลักสู ตรสมรรถนะรายวิชาที5
การสอน
สอนให้สอดคล้องกับ สอดคล้องกับความต้องการของ
ความต้องการของ
สถานประกอบการ หรื อประชาคม
ชุมชนสังคม
อาเชียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา
85
93.93
แผนงานนิเทศวิชาการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยน
90
74.99
แผนงานนิเทศวิชาการ
การสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
90
80
แผนงานวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผล
รายวิชา
- กิจกรรมพบผูป้ กครอง
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
90
80
แผนงานหมวดวิชาธุรกิจ
2.6 ระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
81
86.93
แผนงานส่ งเสริ มจริ ยธรรม
เรี ยนรู ้เพื5อส่ งเสริ มด้านสิ ทธิมนุษยชน
คุณธรรม
85.60
- กิจกรรมวันสานสัมพันธ์
น้องพี5
88.80
-กิจกรรมเลือกตั=งหัวหน้า
และรองหัวหน้าห้อง
86.40
-กิจกรรมเลือกตั=งประธาน
และรองประธานนักเรี ยน
พันธกิจที' 2
เป้าหมายที' 2
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พันธกิจที' 3 พัฒนาการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
เป้าหมายที' 3 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ, ฝ่ ายการเงินและบัญชี, ฝ่ ายบริ หารทัว5 ไป, ฝ่ ายธุรการและทะเบียน
สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ
ตั1งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
3.ส่ งเสริ มการบริ หาร 3.1ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงาน
90
100
แผนงานบริ หารสํานัก
จัดการอาชีวศึกษาสู่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการ
มาตรฐานสากล
3.1.1 การดําเนินงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษา
3.2ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ 85
94
แผนงานนโยบายและแผน
บริ หารจัดการสถานศึกษา
-แผนพัฒนาโรงเรี ยน
-แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
3.3ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
3.3.1 อัตลักษณ์ผเู ้ รี ยน
85
83.54
-แผนงานหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน
-แผนงานส่ งเสริ ม
จริ ยธรรมคุณธรรม
-แผนงานอภิบาล
-แผนงาน 7 หมวด
3.3.2 เอกลักษณ์สถานศึกษา
85
70.19
-แผนงานหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน
-งานหมวดภาษาจีน
-งานหมวดภาษาอังกฤษ
3.4ระดับคุณภาพในการบริ หารงาน
90
92.20
แผนงานบริ หารสํานัก
และภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ
3.4.1 การดําเนินงานของผูอ้ าํ นวยการ
3.5ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการ 80
71.48
แผนงานสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
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พันธกิจที' 3 พัฒนาการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
เป้าหมายที' 3 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ, ฝ่ ายการเงินและบัญชี, ฝ่ ายบริ หารทัว5 ไป, ฝ่ ายธุรการและทะเบียน
สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ
ตั1งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
3.ส่ งเสริ มการบริ หาร 3.6ระดับคุณภาพในการบริ หาร
85
98.79
แผนงานบริ หารความเสี5 ยง
จัดการอาชีวศึกษาสู่
ความเสี5 ยง
-กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
มาตรฐานสากล
3.6.1 การบริ หารความเสี5 ยง
-กิจกรรมเพศศาสตร์ ศึกษา
และคุณค่าชีวิต
3.7ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
90
100
แผนงานบริ หารฝ่ าย
ผูเ้ รี ยน
วิชาการ
-กิจกรรมปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน
-กิจกรรมพบผูป้ กครอง
3.8ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
85
90
แผนงานอาคารสถานที5
ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของ
-โครงการปรับปรุ งห้องนํ=า
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที5
อาคารมงฟอร์ ต
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน
ศูนย์วิทยบริ การ
3.8.1 ครู สร้างสรรค์หอ้ งเรี ยน/แหล่ง
เรี ยนรู ้คุณภาพ
3.9ระดับคุณภาพในการบริ หาร
83
90
แผนงานโสตทัศนูปกรณ์
จัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์และ
คอมพิวเตอร์
3.10ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
80
80
แผนงานบุคลากร
และบุคลากรทางการศึกษา
3.10.1 ครู มีความรู ้ความสามารถ
3.10.2 ครู ได้รับการเพิ5มพูนความรู ้
ประสบการณ์
3.10.3 การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
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พันธกิจที' 3 พัฒนาการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
เป้าหมายที' 3 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ,ฝ่ ายการเงินและบัญชี,ฝ่ ายบริ หารทัว5 ไป,ฝ่ ายธุรการและทะเบียน
สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ
ตั1งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
3.ส่ งเสริ มการบริ หาร 3.11ระดับคุณภาพในการบริ หาร
80
72
แผนงานการเงิน และ
จัดการอาชีวศึกษาสู่

การเงินและงบประมาณ

มาตรฐานสากล

3.12ระดับคุณภาพในการระดม

งบประมาณ
80

100

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

แผนงานบริ หารสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ

เครื อข่ายในและต่างประเทศ
3.13 ระดับคุณภาพในการจัด

85

100

งานอาคารสถานที5

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมตาม
กฏบัตรการศึกษามงฟอร์ ต
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พันธกิจที' 4 พัฒนาชุมชนสังคมโดยการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพ
เป้าหมายที' 4 การให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชน สังคมอย่างมีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ
สภาพความ
ยุทธศาสตร์
ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ
ตั1งไว้
สํ าเร็จ (%)
4. ส่ งเสริ มให้การ
4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หาร
90
98.58
บริ การวิชาการ/วิชาชีพ จัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
แก่ชุมชน สังคม
4.1.1 การบริ การวิชาการ/วิชาชีพที5
100
ส่ งผลต่อสถานศึกษา
4.1.2 การให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพที5
97.15
ส่ งผลต่อชุมชน/สังคม

4.2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที5
สร้างกลไก โครงสร้างและวิธีการ
ต่าง ๆ ในกระบวนการศึกษาเพื5อผนึก
พลังเชื5อมโยงและส่ งเสริ มการดําเนิน
งานและการพัฒนาร่ วมกับบุคคลและ
องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนให้ การ
สนับสนุนต่อบรรดาผูท้ ี5ดอ้ ยโอกาส
ต่างๆ

81

100

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
แผนงานบริ การวิชาการ/
วิชาชีพ
-กิจกรรมสนับสนุนการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
-โครงการสอนภาษาจีน
ธุรกิจวันอาทิตย์หลักสู ตร
ภาษาจีน
-โครงการอบรมภาษาจีน
กศน.
แผนงานบริ หารสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ
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พันธกิจที' 5 ส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ5 งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ของผูเ้ รี ยนและครู
เป้าหมายที' 5 มี โครงงาน นวัตกรรม สิ5 งประดิ ษ ฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจัย ของผูเ้ รี ยนและครู ในระดับการแข่งขัน
ภายนอกและเผยแพร่ สู่ สาธารณชน
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ
สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ
ตั1งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
5.ส่ งเสริ มพัฒนา
5.1ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการ
80
60
แผนงานวิจยั พัฒนา
โครงงานนวัตกรรม
โครงการสิ5 งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมและสิ5 งประดิษฐ์
สิ5 งประดิษฐ์ งานสร้าง หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
สรรค์ งานวิจยั ของ
5.1.1 ผูเ้ รี ยนชั=นปี สุ ดท้ายระดับปวช.มี
ผูเ้ รี ยนและครู
โครงงานทางวิชาชีพ/สิ5 งประดิษฐ์
ที5ได้รับรางวัล/นําไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที5ระบุไว้ในโครงงาน/
โครงการ
5.1.2 ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ต5าํ กว่า มาตรฐาน ICI
หรื อเทียบเท่า
5.1.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง
ที5สะท้อนความรู ้ความสามารถใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
5.2ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการ
80
100
แผนงานวิจยั พัฒนา
โครงการ สิ5 งประดิษฐ์ งาน
นวัตกรรมและสิ5 งประดิษฐ์
สร้างสรรค์หรื องานวิจยั ของครู
5.2.1 ครู มีผลงานที5นาํ ไปใช้ประโยชน์
-
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พันธกิจที' 6 เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
เป้าหมายที' 6 ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ยุทธศาสตร์

ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ

ตั1งไว้

6. สร้างเสริ มความเป็ น 6.1ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
พลเมืองไทยและ
จิตสํานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พลเมืองโลก
พระมหากษัตริ ยส์ ่ งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและทะนุบาํ รุ ง
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม

81

81

สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
89.92
งานส่ งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม
โครงการเอซี ซี รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
86.33
-กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
89.33
-กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
-กิจกรรมศาสนาพัฒนาชีวิต
85.58
100
-กิจกรรมรักษาดินแดน
โครงการส่ งเสริ มความรัก
และภาคภูมิใจสถาบัน
87.80
-กิจกรรมวันไหว้ครู
90.67
-กิจกรรมวันโรเกชัน5
85
-กิจกรรมวันสานสัมพันธ์
น้องพี5
94.68
-กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ/อําลา
ปี 3
89.40
โครงการส่ งเสริมประชาธิปไตย
93.20
-กิจกรรมเลือกตั=งหัวหน้า
และรองหัวหน้าห้อง
85.60
-กิจกรรมเลือกตั=งประธาน
และรองประธานนักเรี ยน
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พันธกิจที' 6 เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
เป้าหมายที' 6 ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ยุทธศาสตร์

ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ

ตั1งไว้

6. สร้างเสริ มความเป็ น 6.1ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
พลเมืองไทยและ
จิตสํานึกด้านการรักชาติ
พลเมืองโลก
เทิดทูนพระมหากษัตริ ยส์ ่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและ
ทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.1.1 การส่ งเสริ มสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม
6.1.2 การพัฒนาสุ นทรี ยภาพเกี5ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ส5ิ งแวดล้อม

81

สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
92.04
แผนงานอภิบาล
94
-กิจกรรมมิสซาเปิ ด-ปิ ดปี
การศึกษา
100
-กิจกรรมศุกร์ ตน้ เดือน
95.98
-กิจกรรมสดุดีนกั บุญ
หลุยส์
89.46
-กิจกรรมฉลองวัน
อัสสัมชัญ
86.60
-กิจกรรมฟื= นฟูจิตใจ
นักเรี ยน คาทอลิก
92.20
-กิจกรรมฟื= นฟูจิตใจ
เจ้าหน้าที5-นักการ
90.80
-กิจกรรมฉลองวัน
คริ สต์มาส
-กิจกรรมศาสนสัมพันธ์
87.27
งานส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
96.11
โครงการACC รักษ์
สิ' งแวดล้ อม
100
-กิจกรรมรักษ์ ACC
88.34
-กิจกรรม Global
Awareness
100
งานอาคารสถานที'
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พันธกิจที' 6 เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
เป้าหมายที' 6 ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ยุทธศาสตร์

ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ

ตั1งไว้

6. สร้างเสริ มความเป็ น 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริ มด้าน
พลเมืองไทยและ
การกีฬาและนันทนาการ
พลเมืองโลก

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
6.4.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที5ทาํ งาน
ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน์
(นอกหลักสู ตร) 50 ชัว5 โมง/คน/ปี

6.4.2 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปวช.ที5
กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพตลอด
จนสร้างชื5อเสี ยงให้กบั สถานศึกษา

90

90

สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
81.70
งานกีฬาและนันทนการ
86.20
-กิจกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ์นอ้ งพี5
86.37
-กิจกรรมชมรม
-กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายใน
69.23
-กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายนอก
85
-กิจกรรมสานสัมพันธ์
น้องพี5
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
คนงาน
100
งานหลักสู ตรการเรี ยน
การสอน
100

100

-กิจกรรมธนาคารโรงเรี ยน
งานส่ งเสริ มจริ ยธรรม
คุณธรรม
-โครงการเอซี ซี จิตอาสา
พาสุ ขใจ
งานบริ หารสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ
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พันธกิจที' 7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป้าหมายที' 7 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที5มีระบบ
ผู้รับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ
สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ
ตั1งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
7.สร้างเสริ มการ
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน 80
87.50
งานมาตรฐานคุณภาพ
ประกันคุณภาพและ
คุณภาพภายใน
การศึกษา
มาตรฐานสถานศึกษา
-การประกันคุณภาพ
ภายใน
-การรับการตรวจประเมิน
จากมูลนิธิฯ
7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงาน
80
92.35
งานมาตรฐานคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ อาชีวศึกษา
การศึกษา
พ.ศ. 2555
-การประกันคุณภาพ
ภายใน
-การรับการตรวจประเมิน
จากมูลนิธิฯ
7.3 ระดับคุณภาพของผูบ้ ริ หารในการ
80
90
งานมาตรฐานคุณภาพ
นําระบบประกันคุณภาพภายในตาม
การศึกษา
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักการ
-การประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนี5ง
ภายใน
ของการบริ หารจัดการ
-การรับการตรวจ
ประเมินจากมูลนิธิฯ
7.4 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที5มี
80
90
งานมาตรฐานคุณภาพ
การบริ หารและดําเนินงานตาม
การศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ
-การประกันคุณภาพ
คณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย
ภายใน
-การรับการตรวจประเมิน
จากมูลนิธิฯ
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ส่ งเสริ มทักษะด้านภาษาอังกฤษและการช่วยเหลือชุมชนสังคมรอบสถานศึกษา
สถานศึกษามีมาตราการส่ งเสริ มทักษะด้านภาษาอังกฤษสู่ มาตรฐานสากลและการช่วยเหลือชุมชน
สังคมรอบสถานศึกษาที5มีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ ายวิชาการ, สํานักผูอ้ าํ นวยการ

พันธกิจที' 8
เป้าหมายที' 8

ยุทธศาสตร์

ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ

8. สร้างเสริ มมาตรการ 8.1 ร้อยละผูเ้ รี ยนมีความสามารถและ
ส่ งเสริ มทักษะภาษา

ทักษะการสื5 อสารด้วยภาษาอังกฤษ

อังกฤษสู่ มาตรฐาน

8.2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที5มี

สากลและการช่วย

การดําเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน

เหลือชุมชนสังคม

สังคมรอบสถานศึกษา

ตั1งไว้

สภาพความ
สํ าเร็จ (%)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

90

100

งานหมวดภาษาอังกฤษ

80

100

งานบริ หารสํานัก
ผูอ้ าํ นวยการ

รอบสถานศึกษา
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พันธกิจที' 9 ส่ งเสริ มอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย
เป้าหมายที' 9 บุคลากรมีอตั ลักษณ์และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ, ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน, ฝ่ ายวิชาการ
สภาพความ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ
ตั1งไว้
สํ าเร็จ (%)
กิจกรรม
9.ส่ งเสริ มอัตลักษณ์
9.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนยึดมัน5 สัจธรรม
82
91.69
-งานส่ งเสริ มจริ ยธรรม
และลักษณะเฉพาะ
คุณธรรม
การศึกษามูลนิธิคณะ
-งานอภิบาล
เซนต์คาเบรี ยลแห่ ง
9.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีวิริยะอุตสาหะ
82
75.84
-งานหลักสู ตรการเรี ยนการ
ประเทศไทย
สอน
9.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความ
82
100
-งานส่ งเสริ มจริ ยธรรม
รับผิดชอบต่อสังคม
คุณธรรม
9.4 ร้อยละของครู และบุคลากรทาง
85
70.04
งานบุคลากร
การศึกษามีความวิริยะอุตสาหะมุ่งมัน5
ให้ภาระหน้าที5สาํ เร็ จประโยชน์สูงสุ ด
9.5 ร้อยละของครู และบุคลากร
90
100
งานส่ งเสริ มจริ ยธรรม
ทางการศึกษาปฏิบตั ิตนเป็ นแบบ
คุณธรรม
อย่างธรรมาชนที5ดีปฏิบตั ิตาม
งานอภิบาล
หลักธรรมของศาสนาที5ตนนับถือ
9.6 ผูบ้ ริ หารแน่วแน่ ในอุดมการณ์และ 85
100
งานบริ หารสํานัก
ปฏิบตั ิตนตามกฏบัตรการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการ
มงฟอร์ ต
9.7 ผูบ้ ริ หารมีความวิริยะ อุสาหะ
85
100
งานบริ หารสํานัก
มุ่งมัน5 ให้ภาระหน้าที5ของ
ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษาได้สาํ เร็ จประโยชน์สูงสุ ด
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พันธกิจที' 9 ส่ งเสริ มอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย
เป้าหมายที' 9 บุคลากรมีอตั ลักษณ์และลักษณะเฉพาะการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบ : สํานักผูอ้ าํ นวยการ
สภาพ
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธศาสตร์
ตัวชี1วดั ความสํ าเร็จ
ตั1งไว้ ความสํ าเร็จ
กิจกรรม
%
9.ส่ งเสริ มอัตลักษณ์
9.8 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
85
100
งานบริ หารสํานัก
และลักษณะเฉพาะ
ธรรมาชนที5ดี ปฏิบตั ิตนตามหลัก
ผูอ้ าํ นวยการ
การศึกษามูลนิธิคณะ ธรรมของศาสนาที5ตนนับถือ
เซนต์คาเบรี ยลแห่ ง
ประเทศไทย
9.9 ผูบ้ ริ หารยึดหลักธรรมาภิบาลใน
85
100
งานบริ หารสํานัก
การบริ หารจัดการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการ
9.10 ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

85

100

งานบุคลากร
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4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การดําเนินงานตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2557
1. จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชี วศึ กษา (V-NET) ของนักเรี ยน ปวช. 3 ในปี
การศึกษา 2556 มีผเู ้ รี ยนที6ได้คะแนนสู งกว่าคะแนนเฉลี6ยระดับชาติ ร้อยละ 56.60 อยูใ่ นระดับคุณภาพ
ดี ในปี การศึกษา 2557 มีผูเ้ รี ยนที6ได้คะแนนสู งกว่าคะแนนเฉลี6 ยระดับชาติ ร้ อยละ 46.69 อยู่ใน
ระดับคุณภาพพอใช้ ฝ่ ายวิชาการควรดําเนิ นการในการพัฒนานักเรี ยนเพื6อให้มีผลการทดสอบ V-NET
มีคะแนนที6สูงขึDน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ยนได้กาํ หนดค่าตัว ชีD วดั คุ ณภาพการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ด้า นอาชี วศึ กษา
(V-NET) ฝ่ ายวิชาการจัดทําแผนงานหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี
ความตระหนักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชี วศึกษา V-NET และผูบ้ ริ หารมีนโยบาย
ให้ครู ในรายวิชาที6ตอ้ งทดสอบ V-NET ดําเนิ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคะแนนการทดสอบสู งขึDน ในปี
การศึกษา 2558 ครู ผูส้ อนในรายวิชาที6ตอ้ งทดสอบ V-NET ได้สอดแทรกเนืD อหาที6เกี6 ยวข้องกับการ
ทดสอบไว้ในการเรี ยนการสอน มีการจัดตารางการเรี ยนเสริ มเพื6อเตรี ยมความพร้ อมในรายวิชาที6ตอ้ ง
ทดสอบ V-NET ให้กบั นักเรี ยนในระดับชัDน ปวช. 3 ในภาคเรี ยนที6 2
ผลการดําเนินงาน
ผลจากการทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ ด้า นอาชี ว ศึ ก ษา V-NET ของนักเรี ย นโรงเรี ย น
อัสสั มชัญพาณิ ชยการ ที6 ไ ด้ล งทะเบี ย นเข้าสอบวิชาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว6 ไป (รหัส 51)
ประจําปี การศึกษา 2558 มีจาํ นวน 44 คน ผลการทดสอบมีนกั เรี ยน จํานวน 36 คน ได้คะแนนเฉลี6 ย
ตัDง แต่ ค่ าเฉลี6 ย ระดับ ชาติ ขD ึน ไปซึ6 ง เท่ า กับ 43.83 คิ ดเป็ นร้ อยละ 81.82 อยู่ใ นเกณฑ์ก ารประเมิ นตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ในระดับคุณภาพ ดีมาก
2. งานหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ควรจัดให้มีการประเมินหลักสู ตรร่ วมกับสถานประกอบการ
และนําผลการประเมินมาพัฒนาร่ วมกับสถานประกอบการในการจัดทําและพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ฝ่ ายวิชาการโดยงานหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน รับผิดชอบงานด้านการจัดหลักสู ตรและ
พัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสมกับความต้องการของ ผูป้ กครอง ชุ มชน และสถานประกอบการ มีการ
ประเมินการใช้หลักสู ตรโดย ผูป้ กครอง ชุ มชน และมีการสํารวจ ความต้องการจากสถานประกอบการ
จํานวน 26 แห่ ง ในด้านความรู ้ ความสามารถ และทักษะที6ตอ้ งการจากผูเ้ รี ยน มี การประชุ มด้านการ
พัฒนาหลักสู ตรกับสถานประกอบการและศิษย์เก่าที6มีความชํานาญในการประกอบธุ รกิจ
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึ ก ษา 2558 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ได้นาํ ผลการประเมิ นหลักสู ตรตามความ
ต้องการของผูป้ กครอง ชุ มชน และผูป้ ระกอบการ ไปพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะและนําไปใช้กบั
นักเรี ยนในระดับ ปวช.ชัDนปี ที6 1 และ 2 ในสาขาวิชาการตลาด โดยการปรั บรายวิชาในหลักสู ตรให้
เหมาะสมกับการนําไปใช้จริ งในการประกอบธุ รกิจ
3. ครู ควรให้ความสําคัญกับการทําวิจยั เพื6อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน และนําผลการวิจยั
ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาการสอนในรายวิชาที6ตนสอน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ย นมี ง านวิจ ัย พัฒนานวัตกรรมและสิ6 ง ประดิ ษ ฐ์ สั ง กัดฝ่ ายวิ ช าการ เป็ นหน่ ว ยงานที6
รั บ ผิดชอบในการส่ ง เสริ มให้ค รู ท าํ วิจยั ในชัDน เรี ย น ปี การศึ ก ษา 2558 มี ก ารแต่ ง ตัDง คณะกรรมการ
งานวิจยั เพื6อดูแลและส่ งเสริ มการทํางานวิจยั ของครู โดยงานวิจยั เป็ นส่ วนหนึ6 งในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของครู
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 ครู จาํ นวน 31 คน ได้จดั ทํางานวิจยั ในชัDนเรี ยน มีการนําผลจากการวิจยั ไป
แก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน จํานวน 19 รายวิชา จากรายวิชาทัDงหมด 56 รายวิชา คิดเป็ น
ร้ อยละ 33.93 ฝ่ ายวิชาการจะส่ งเสริ มให้ครู ทาํ การวิจยั ในชัDนเรี ยนและนําผลการวิจยั ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา หรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน ให้มากขึDนในปี การศึกษา 2559
4. ครู ควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลในทุกรายวิชาที6สอน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ฝ่ ายวิ ช าการ โดยงานวัด และประเมิ น ผล ได้ม อบหมายให้ ค รู ทุ ก คนดํา เนิ น การกํา หนด
หลักเกณฑ์และแจ้งวิธีการวัดและประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอน รวมถึ งการ
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึ ก ษา 2558 โรงเรี ย นมี ค รู ผูส้ อน จํา นวน 33 คน(จํา นวนครู เ มื6 อ สิD น ปี การศึ ก ษา)ได้
ดําเนิ นการให้มีการวัดและประเมิ นผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทุกรายวิชา โดยมี การใช้วิธีวดั และ
ประเมินผลที6หลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู ้ ครู มีการให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาที6สอน
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5. ครู ควรนําผลจากการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยน ที6
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พและบูรณาการคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที6สอน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ฝ่ ายวิชาการของโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ มี การมอบหมายให้ครู นาํ ผลจากการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนการสอนไปพัฒนาการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ และจัดการเรี ยนการสอนที6มีคุณภาพ
เพื6อพัฒนาหรื อแก้ปัญหาผูเ้ รี ยน และปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม
ผลการดําเนินงาน
ในปี การศึกษา 2558 การดําเนิ นงานของครู ผสู ้ อนในการนําผลการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ย น ที6 มุ่ ง สมรรถนะอาชี พและบู รณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และ
คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงยังไม่ครบทุกรายวิชา ฝ่ ายวิชาการจะ
ดําเนิ น การส่ งเสริ มให้ค รู ทุก คนได้นาํ ผลจากการวัดและประเมิ น ผลการเรี ยนการสอนไปใช้ในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน ในปี การศึกษา 2559
6. โรงเรี ยนควรจัดสัมมนาการฝึ กงาน และเชิญสถานประกอบการเข้าร่ วมเพื6อสะท้อนภาพของผูเ้ รี ยนใน
ด้านคุ ณลักษณะที6พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว6 ไป สมรรถนะด้านวิชาชี พ เพื6อนํามา
พัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรและ กระบวนการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพมากขึDน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ฝ่ ายวิชาการของโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ และหมวดวิชาธุ รกิ จ รับผิดชอบในการฝึ กงาน
ของนักเรี ยนในระดับชัDน ปวช. 2 สาขางานการขาย การฝึ กงานดําเนิ นการในช่ วงปิ ดภาคการศึกษาฤดู
ร้อน ระหว่าง เดือนเมษายน – พฤษภาคม มีการคัดเลือกสถานประกอบการในการส่ งนักเรี ยนเข้าฝึ กงาน
ตามหลักสู ตร ในปี การศึกษา 2558 มีสถานประกอบการที6เข้าร่ วมในการฝึ กงาน จํานวน 26 แห่ง
ผลการดําเนินงาน
ฝ่ ายวิช าการจัด ให้ มี ก ารปฐมนิ เทศนัก เรี ย นก่ อนการฝึ กงานพร้ อ มมี คู่ มื อ การฝึ กงานโดยมี
นักเรี ยนเข้าร่ วมฝึ กงาน จํานวน 39 คน ครู หมวดวิชาธุ รกิ จร่ วมกับสถานประกอบการได้ดาํ เนิ นการ
นิเทศ ติดตามการฝึ กงานของนักเรี ยน และวัดผลการฝึ กงานร่ วมกับสถานประกอบการ ในปี การศึกษา
2558 ยังไม่มีการจัดสัมมนาการฝึ กงาน ฝ่ ายวิชาการจะดําเนิ นการจัดสัมมนาการฝึ กงาน ในปี การศึกษา
2559
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7. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มและสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรื อ
งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทัDงภายในและภายนอกโรงเรี ยน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
งานบุคลากร สังกัดสํานักผูอ้ าํ นวยการ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผนเพื6อพัฒนาครู
และบุคลากรตามภาระงานที6รับผิดชอบ มีการจัดอบรม สัมมนาและให้ทุนทางการศึกษาเพื6อพัฒนาครู
บุคลากรตามความเหมาะสม มีการส่ งครู และบุคลากรเข้าร่ วมการอบรม สัมมนาภายนอกโรงเรี ยน และ
ให้ทุนศึกษาดูงานด้านการศึกษาในต่างประเทศ
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 มี ครู และบุคลากรได้รับทุ นทางการศึ กษา จํานวน 5 ทุ น ได้แก่ ทุ นการ
อบรมหลัก สู ต รครู ผูส้ อนกฎหมายให้ ก ับ ครู ห มวดวิ ช าธุ ร กิ จ จํา นวน 1 ทุ น ทุ น การศึ ก ษาดู ง าน
ต่างประเทศ ให้กบั ครู จากหมวดวิชาภาษาอังกฤษและสํานักผูอ้ าํ นวยการ จํานวน 2 ทุน ทุนการอบรม
ระบบการเงินและบัญชี ให้กบั ครู ฝ่ายการเงินและบัญชี จํานวน 2 ทุน
8. สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลสาร
สนเทศของโรงเรี ยน เพื6อนําผลมาพัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีคุณภาพมากขึDน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ยนมีโปรแกรมการบริ หารสถานศึกษา(โปรแกรม MAS) ในการจัดการข้อมูลเพื6อใช้ใน
การบริ หารจัดการ โดยมอบให้งานสารสนเทศและงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหน่ ว ยงานที6 ร่ว ม
รับผิดชอบในการบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ งานสารสนเทศ ฝ่ ายธุ รการและทะเบียน เป็ น
หน่วยงานในการรวบรวมข้อมูลพืDนฐาน 9 ประเภท และข้อมูลที6สาํ คัญสําหรับการบริ หารจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี การศึกษา 2558 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจการบริ หารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ าย การประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี6 ย 3.87 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจจะนําไปพัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียง6ิ ขึDนในปี การศึกษา 2559
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9. โรงเรี ยนได้จดั ให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ โครงการงานอาชี พ ควรจัดให้มีการประกวดโครงการฯ เปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสแสดงผลงานและส่ งเสริ มสนับสนุนโครงการฯ ที6ชนะการประกวดภายใน ส่ งเข้า
แข่งขันทัDงในระดับชุมชน จังหวัด ภาค ประเทศ และต่างประเทศ
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ฝ่ ายวิชาการ โดยหมวดวิชาธุ รกิ จ เป็ นหน่ วยงานที6 รับผิดชอบในการดําเนิ น งานให้นัก เรี ย น
ระดับชัDน ปวช. 3 จัดทําโครงการงานอาชี พ มีการกําหนดให้นกั เรี ยนจํานวน 3 คน ต่อ 1 กลุ่มร่ วมกัน
จัดทําโครงการงานอาชี พ ดําเนิ นการวางแผนธุ รกิ จและจัดการขายสิ นค้า นอกจากนีD ยงั มีการจัดแสดง
การขายสิ นค้าจากโครงการงานอาชีพ ในวันวิชาการ
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 นักเรี ยนในระดับชัDน ปวช. 3 จํานวน 44 คน แบ่งเป็ น 15 กลุ่ม ได้ดาํ เนิ นการ
จัดทําโครงการงานอาชีพ ที6มีการบูรณาการความรู ้ที6ได้จากการเรี ยนการสอน นํามาใช้ในการดําเนิ นงาน
ด้านการประกอบธุ รกิ จ มี การจัดแสดงการขายสิ นค้าในวันวิชาการ แต่ยงั ไม่ได้มีการจัดประกวดและ
ส่ งผลงานของนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันภายนอก โดยฝ่ ายวิชาการจะดําเนิ นการจัดประกวดผลงานของ
นักเรี ยนในปี การศึกษา 2559
10. ในปี การศึ กษา 2557 การดําเนิ นงานบริ หารความเสี6 ยง พบว่ามีความเสี6 ยง 3 ด้านที6 ยงั ไม่ลดลง คื อ
ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาทและด้านสิ6 งเสพติดของนักเรี ยน ดังนัDนในปี การศึกษา 2558
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยนควรหามาตรการเพื6อดําเนิ นการลดความเสี6 ยงทัDง 3 ด้าน คือด้านความปลอดภัย ด้าน
การทะเลาะวิวาทและด้านสิ6 งเสพติดของผูเ้ รี ยน โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานเป็ นระยะเพื6อเปรี ยบ
เที ย บกับเป้ าหมายและนํา ผลการประเมิ น มาพัฒนาการดําเนิ น งานจะช่ ว ยให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลมากขึDน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
งานบริ หารความเสี6 ยง ฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี6 ยงที6มีการวิเคราะห์
และระบุความเสี6 ยงที6สําคัญจากการดําเนิ นงานในปี ที6ผา่ นมา มีการกําหนดเป้ าหมายความสําเร็ จ มีการ
วางแผนงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื6อส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ทาํ กิจกรรมที6สร้างสรรค์และเป็ นประโยชน์
รวมถึ งวางแนวทางในการป้ องกันความเสี6 ยงที6จะเกิ ดกับนักเรี ยน มีการแต่งตัDงคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี6 ยง ที6ประกอบด้วย ครู ฝ่ายกิจการนักเรี ยน ครู ประจําชัDน ครู ผูช้ ่วยประจําชัDนและครู ที6ปรึ กษา มี
การประชุมเพื6อวางแนวทางในการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนเพื6อป้ องกันปั ญหาความเสี6 ยงทัDง 5 ด้าน
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 งานบริ หารความเสี6 ยง ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ได้ดาํ เนิ นงานตามแผนงานที6ได้
วางแผนไว้ตลอดปี การศึกษา ส่ งผลให้ความเสี6 ยงที6เกิดกับนักเรี ยนลดลง ทัDง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ความเสี6 ยง
ด้านความปลอดภัย นักเรี ยนร้อยละ 96.98 มีความปลอดภัย 2. ความเสี6 ยงด้านการทะเลาะวิวาท นักเรี ยน
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ร้อยละ 100 ปราศจากการทะเลาะวิวาท 3. ความเสี6 ยงด้านสิ6 งเสพติด นักเรี ยนร้อยละ 97.00 ปราศจาก
สารเสพติด 4. ความเสี6 ยงด้านสังคม นักเรี ยนร้อยละ 100 มีความปลอดภัยในด้านสังคม 5. ความเสี6 ยง
ด้านการพนันและการมัว6 สุ ม นักเรี ยนร้อยละ 100 ปลอดจากการพนันและการมัว6 สุ ม
11. โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้การจัดทํางานวิจยั ของครู เป็ นงานวิจยั คุณภาพมากขึDน เพื6อนําผลการวิจยั ไป
พัฒนาการเรี ยนการสอนและการแก้ไขปั ญหาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง6 ขึDน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ6 งประดิษฐ์ สังกัดฝ่ ายวิชาการ เป็ นหน่วยงานที6รับผิดชอบในการ
ส่ งเสริ มให้ครู ทาํ วิจยั ในชัDนเรี ยน ปี การศึกษา 2558 มี การแต่งตัDงคณะกรรมการงานวิจยั เพื6อดู แลและ
ส่ ง เสริ มการทํา งานวิจยั ของครู โดยงานวิจยั เป็ นส่ วนหนึ6 ง ในการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง านของครู
นอกจากนีD ยงั มี การพัฒนานวัตกรรมที6 เป็ นสื6 อสําหรับใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒนา
เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนการสอน
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 ครู จาํ นวน 31 คน ได้จดั ทํางานวิจยั ในชัDนเรี ยนและวิจยั ที6เกี6ยวข้องกับสถาบัน
นําไปใช้ประโยชน์ภายในสถานศึ กษา การพัฒนาคุ ณภาพงานวิจยั ของครู ฝ่ ายวิชาการโดยงานวิจยั
พัฒนานวัตกรรมและสิ6 งประดิษฐ์จะดําเนินการส่ งเสริ มให้ครู พฒั นางานวิจยั เพื6อแก้ไขปั ญหาผูเ้ รี ยนและ
พัฒนาด้านการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพมากขึDน
12. โรงเรี ยนควรเพิ6มการสนับสนุ นช่ วยเหลื อทางด้านวิชาการแก่ สถานศึ กษาอื6 นให้มากขึDน เพื6อให้
บุ คลากร และนัก เรี ย นของโรงเรี ยนได้นาํ ความรู ้ ความสามารถที6 มี ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ เป็ นการ
ช่วยเหลือสังคม และสนองต่อมาตรฐานการอาชีวศึกษา และสมศ. รอบ 4
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ฝ่ ายวิชาการได้มอบหมายให้งานบริ การวิชาการและวิชาชี พ ดําเนิ นการจัดกิ จกรรมทางด้าน
การบริ การวิชาการโดยการจัดกิจกรรม เอซี ซี สัญจร มี 4 หมวดวิชา ได้เข้าร่ วมในการจัดกิจกรรม ได้แก่
1. หมวดวิชาพืDนฐานทัว6 ไป 2. หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 3. หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ 4. หมวดวิชาภาษาจีน
ก่อนการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพ มีการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ครู และนักเรี ยน มีการวางแผนการ
ประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การภายหลังการจัดกิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
โรงเรี ยนมี การบริ การวิชาการผ่านจัดกิ จกรรม เอซี ซี สัญจร ประกอบด้วย กิ จกรรมการสอน
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนศุภวิทย์ กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
เพื6อการสื6 อสารเบืDองต้นและกิจกรรมการสอนโปรแกรม Photoshop CS3 ให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนสามัคคี
สงเคราะห์ กิจกรรมการสอนภาษาจีนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรี ยนวังไกลกังวล กิจกรรม
การสอนภาษาจีนธุ รกิจวันอาทิตย์ ให้กบั ประชาชนทัว6 ไปที6โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ โดยมีครู และ
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บุคลากรในโรงเรี ยนเข้าร่ วม จํานวน 46 คน และมีนกั เรี ยนระดับชัDน ปวช. 1-3 เข้าร่ วม จํานวน 108 คน
การประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การรวมทุกกิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี6ย เท่ากับ 4.69
13. โรงเรี ย นนํา สิ6 ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ นวัตกรรม งานวิจ ัย ทัDง ของผูเ้ รี ย นและครู น ํา ไปใช้
ประโยชน์ทD งั ในและนอกสถานศึกษา
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ มีหน่ วยงานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ6 งประดิ ษฐ์ สังกัดฝ่ าย
วิชาการ เป็ นหน่วยงานที6รับผิดชอบในการส่ งเสริ มให้ครู ทาํ วิจยั ในชัDนเรี ยน มีการแต่งตัDงคณะกรรมการ
งานวิจยั เพื6 อดู แลและส่ ง เสริ ม การทํางานวิจยั ของครู นอกจากนีD ยงั มี ก ารพัฒนานวัตกรรมที6 เป็ นสื6 อ
สําหรับใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรี ยนการสอนที6เป็ น
ภาษาอังกฤษใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 ครู จาํ นวน 31 คน ได้จดั ทํางานวิจยั ในชัDนเรี ยนและวิจยั ที6เกี6ยวข้องกับสถาบัน
นํา ไปใช้ ป ระโยชน์ ภ ายในสถานศึ ก ษา มี ก ารจัด ทํา เอกสารประกอบการเรี ย นการสอนที6 เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ จํานวน 9 รายวิชา นําไปใช้ในการเรี ยนในระดับชัDน ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด หมวด
วิชาภาษาจี น ได้จดั ทําสื6 อการเรี ยนการสอนภาษาจี นที6 เป็ นนวัตกรรมสําหรั บใช้ในการสอนภาษาจี น
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรี ยนวังไกลกังวล
14. โรงเรี ยนควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี6ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที6มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถาน ศึกษาด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุ บาํ รุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการกี ฬาและนันทนาการ
และด้านการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ปี การศึกษา 2558 ฝ่ ายกิจการนักเรี ยนมีการวางแผนและจัดกิจกรรมส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีจิตสํานึ ก
ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข และทํานุ บาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 16 กิ จกรรม จัด
กิจกรรมด้านกี ฬาและนันทนาการ เพื6อส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที6ดี จํานวน 5 กิจกรรม และ
จัดกิ จกรรมด้านการปลูกฝั งจิ ตสํานึ กด้านปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยฝ่ ายวิชาการได้นาํ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการอยูใ่ นวิชาจริ ยศึกษา มีการดําเนินงานธนาคารโรงเรี ยน มีการรณรงค์
การประหยัดนํDาและไฟฟ้ า การรณรงค์ลดการใช้กระดาษให้นอ้ ยลง และมีการนํากระดาษที6ใช้แล้วนํา
กลับมาใช้ซD าํ โดยครู บุคลากรและผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึ กษา 2558 ฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน มี ก ารประเมิ นผลการดําเนิ นงานทุ กกิ จกรรมโดยครู
บุคลากรในโรงเรี ยนและผูเ้ รี ยนทุกกิจกรรมที6จดั มีการประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอกโดย
ใช้แบบประเมินค่า (Rating Scale 1-5) ในการจัดกิ จกรรมด้านการรั กชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและทํานุ บาํ รุ งศาสนา
ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม มี ผ ลการประเมิ น โดยเฉลี6 ย เท่ า กับ 4.26 และการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
บุคคลภายนอกต่อการจัดกิ จกรรมด้านกี ฬาและนันทนาการ มี ผลการประเมิ นโดยเฉลี6 ย เท่ากับ 4.19
ส่ ว นการจัด กิ จ กรรมด้า นการปลู ก ฝั ง จิ ตสํ า นึ ก ด้า นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งไม่ ไ ด้ด ํา เนิ น การ
ประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอก
15. ควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานการประเมินตนเองในปี การศึกษา 2557 มาวาง
แผนพัฒนาปรับปรุ งให้มีคุณภาพมากขึDน โดยมีการกํากับ ติดตาม คุณภาพอย่างสมํ6าเสมอต่อเนื6 อง
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
งานมาตรฐานคุ ณภาพการศึ กษา สังกัดสํานักผูอ้ าํ นวยการ เป็ นหน่ วยงานที6 รับผิดชอบระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ในปี การศึกษา 2558 ได้ดาํ เนิ นการแต่งตัDงคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
มีการกําหนดค่าเป้ าหมายของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ที6มี
การวางแผนและได้ดาํ เนิ นการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามฝ่ ายและหน่วยงานต่างๆ
ภาคเรี ยนละ 1 ครัDง มีการรายงานต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอย่างต่อเนื6อง
ผลการดําเนินงาน
โรงเรี ยนได้ตD งั ค่าเป้ าหมายของมาตรฐานการศึกษาของปี การศึกษา 2558 ทุกมาตรฐานและทุก
ตัวบ่งชีD ตอ้ งมี ระดับคุ ณภาพไม่ต6 าํ กว่า ระดับดี ขD ึนไป งานมาตรฐานคุ ณภาพการศึ กษาได้ดาํ เนิ นการ
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนิ นของหน่ วยงานต่างๆ ทัDง 6 ฝ่ าย ให้เป็ นไปตามแผนงานที6 ได้
จัดทํา ไว้ตลอดปี การศึ ก ษา มี ก ารประเมิ นคุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรี ย นโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และได้จดั ทําเป็ นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา
2558
16. ควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาวางแผน
พัฒนา เพื6อให้เกิดคุณภาพมากขึDน และดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื6 อง
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและงานนโยบายและแผน เป็ นหน่วยงานที6ร่วมกันรับผิดชอบ
ในการดําเนิ นงานระบบประกันคุ ณภาพภายใน ในปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนได้มีการจัดสัมมนาครู
เพื6อจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี การศึกษา 2558 โดยให้แต่ละฝ่ ายและหน่วยงานที6เกี6ยวข้องนําผลการ
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ปี การศึกษา 2558

70

ประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ไปวิเคราะห์และจัดทํา
เป็ นแผนปฏิบตั ิงานประจําปี
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้ดาํ เนิ นการ กํากับ ติดตามหน่วยงานต่างๆ
ภายในโรงเรี ยนทัDง 6 ฝ่ าย ภาคเรี ยนละ 1 ครัDง ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน และงานนโยบาย
และแผน ได้ติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิงานปี การศึกษา 2558 อีกทัDงผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญ
ในการดําเนินงานของการประกันคุณภาพภายใน ทําให้ผลการประเมินระดับคุณภาพในการดําเนิ นงาน
ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ประจํา ปี การศึ ก ษา 2558 มี ผ ลการประเมิ น ในภาพรวม อยู่ใ นระดับ
คุณภาพ ดี โดยมีจาํ นวนตัวบ่งชีDที6ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน 24 ตัวบ่งชีD

การดําเนินงานตามข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 3
จุดควรพัฒนา
1. เนื6 องจาก V-NET ระดับชาติดา้ นอาชี วศึกษาที6ไม่มีผลต่อคะแนนของนักเรี ยน ดังนัDนสถานศึกษาจึง
ควรตัDง คณะกรรมการดํา เนิ น การกํา หนดเกณฑ์เพิ6 ม เติ ม ในแต่ ล ะรายวิช า เพื6 อให้นัก เรี ย นมี ค ะแนน
เพิ6 มเติ ม มากขึD นในปี ถัดไป ควรนํา ผลคะแนน V-NET ในรายวิชาที6 ไ ด้ค ะแนนตํ6า มาวิเคราะห์ แ ล้ว
วางแผนพัฒนาเพื6อเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักเรี ยนก่อนสอบ และควรมี Pre V-NET เพื6อเตรี ยมความ
พร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ปี การศึกษา 2558 งานหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ฝ่ ายวิชาการ มีการดําเนิ นงานเพื6อพัฒนา
นักเรี ยนให้มีผลการสอบวัดความรู ้ ระดับชาติดา้ นอาชี วศึกษา (V-NET) ให้สูงขึDน มีการจัดทําเอกสาร
และจัดให้มีการสอนเสริ มความรู ้ เพิ6มเติ มในรายวิชาที6 ตอ้ งสอบ V-NET ให้กบั นักเรี ยนในระดับชัDน
ปวช. 3 ในภาคเรี ยนที6 2 ครู มีการสอดแทรกเนืD อหา V-NET ในการจัดการเรี ยนการสอน และฝ่ าย
วิชาการมีการชีD แจงให้นักเรี ยนเห็ นความสําคัญในการสอบ V-NET การดําเนิ นงานให้มีการทดสอบ
Pre V-NET ฝ่ ายวิชาการจะดําเนินการในปี การศึกษา 2559
ผลการดําเนินงาน
ผลจากการทดสอบ V-NET ตามรายชื6อนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการที6ลงทะเบียนเข้า
สอบวิชาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว6 ไป รหัส 51 ในปี การศึกษา 2558 มีจาํ นวน 44 คน วิชานีD มี
คะแนนเฉลี6ยตัDงแต่ค่าเฉลี6ยระดับชาติขD ึนไป เท่ากับ 43.83 โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการมีผเู ้ รี ยนที6ได้
คะแนนสู งกว่าคะแนนเฉลี6ยตัDงแต่ค่าเฉลี6ยระดับชาติขD ึนไป จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.82
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2. สถานศึ กษาควรมี ระบบการบริ หารจัดการด้านการรวบรวมค่าใช้จ่ายเกี6 ยวกับการจัดประกวด จัด
แสดง โครงการ สิ6 งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรื องานวิจยั อย่างเป็ นระบบ
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ6 งประดิ ษฐ์ ฝ่ ายวิชาการ เป็ นหน่ วยงานที6 รับผิดชอบในการ
ส่ งเสริ มและดําเนินงานให้ครู และนักเรี ยนได้จดั ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ6 งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที6เป็ นประโยชน์ทD งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา และฝ่ ายการเงินและบัญชี
มีหน้าที6ในการรวบรวมค่าใช้จ่ายที6เกิดขึDน โดยในปี การศึกษา 2558 มีการจัดทํางานวิจยั ในชัDนเรี ยน การ
จัดทําเอกสารการเรี ยนการสอนรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษ จัดทําสื6 อที6ใช้ในการจัดการสอน จัดทําตํารา
เรี ยนภาษาจีน การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มภาษาและวัฒนธรรมจีนของห้องเรี ยนขงจื6อ
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ครู และนักเรี ยนจัดทําและดําเนิ นการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ6 งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ฝ่ ายการเงิ นและบัญชี มีการ
รวบรวมค่าใช้จ่ายเป็ นจํานวนเงิน 1,164,400.40 บาท
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. สถานศึกษาควรวางยุทธศาสตร์ ดา้ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและด้านหลักสู ตรสมรรถนะ (Competency) ใน
การพัฒนาทักษะ ผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแข่งขันไปสู่ สากล เพื6อ
เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ย นร่ ว มกับ สมาคมศิ ษย์เก่ า อัสสั ม ชัญพาณิ ช ย์แ ละสถานประกอบการ จัดทําหลักสู ตร
เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้เป็ นนักธุ รกิ จในอนาคต(ACC Business Prep School) มีการประชุ มวางแนวทางการ
พัฒนาหลักสู ตรกับฝ่ ายวิชาการ งานหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นหน่วยงานที6รับผิดชอบ
ในการดําเนิ นงานด้านการใช้หลักสู ตร มีการส่ งเสริ มภาษาอังกฤษและภาษาจีน กําหนดเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา มีการกําหนดตัวชีDวดั ความสําเร็ จและการวัดผลสัมฤทธิlดว้ ยข้อสอบมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
โรงเรี ยนมีการกําหนดเกณฑ์สําหรับผูเ้ รี ยนในทักษะภาษาอังกฤษ โดยการสอบวัดด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน TOEIC และกําหนดเกณฑ์สําหรั บผูเ้ รี ยนในทักษะภาษาจี นโดยการสอบวัดด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน HSK กับนักเรี ยนคนและทุกชัDนปี ฝ่ ายวิชาการดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนที6 มีการ
สอดแทรกเนืD อหาที6 เกี6 ยวข้องกับการสอบ TOEIC ในรายวิชาภาษาอังกฤษ และสอนเสริ มเนืD อหาที6
เกี6 ยวข้องกับการสอบ HSK ในรายวิชาภาษาจี น เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนให้สูงขึDน ด้านครู ผสู ้ อนในรายวิชาที6ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื6 อการสอนและวิชาภาษาจีน มีการ
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กําหนดเกณฑ์ความสามารถทางด้านภาษาภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีการจัดสอนภาษาอังกฤษเสริ มให้
ครู และบุลากรเพื6อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของครู ให้สูงขึDน
2. สถานศึ ก ษาควรวางยุท ธศาสตร์ ด้า นบริ ห ารจัดการ โดยนํา เครื อข่ า ยทัDง ภายในประเทศและต่ า ง
ประเทศ มาใช้ประโยชน์ดา้ นการจัดการศึกษาเพื6อพัฒนาเครื อข่ายให้เข้มแข็งสามารถเพิ6มโอกาสทาง
การศึ กษาให้แก่ ผูเ้ รี ยนในการพัฒนาทักษะด้านการทํางานและวิชาชี พให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื6อรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ มีความร่ วมมือในการจัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทัDงภายในและภายนอกประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ6น ผูเ้ ชี6 ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ
สถานประกอบการ งบประมาณ ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาโดย เครื อข่ายภายในประเทศ ได้แก่ สมาคม
ศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครองและครู มูลนิ ธิบราเดอร์ เบอร์ นาร์ ด มูลนิ ธิภราดาโรเกชัน6 สถานประกอบการ ศิษย์เก่า
ผูป้ กครอง และเครื อข่ายภายนอกประเทศ ได้แก่ สถาบันฮัน6 ปัD น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนมีการระดมทรัพยากรจากเครื อข่ายภายในประเทศ ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์ มูลนิ ธิบราเดอร์ เบอร์ นาร์ ด มูลนิ ธิโรเกชั6น และสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
อัสสัมชัญพาณิ ชยการ ในการมอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรี ยน สนับสนุ นผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี6 ยวชาญจัดตัDงเป็ น
กรรมการที6ปรึ กษาโรงเรี ยน ช่วยในการพัฒนาการศึกษา จัดทําหลักสู ตรสมรรถนะ และการฝึ กงานให้กบั นักเรี ยน
รวมทัDงจัดหาสถานประกอบการที6มีชื6อเสี ยงและศิษย์เก่าที6เป็ นเจ้าของกิจการ ทําสัญญาความร่ วมมือ ( MOU) ใน
การรับนักเรี ยนเข้าฝึ กงาน จํานวน 10 บริ ษทั ในปี การศึกษา 2558 มีสถานประกอบการ จํานวน 29 แห่ ง
วิทยาลัยอาชี วศึกษา 1 แห่ ง และสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 1 แห่ ง ที6ร่วมมือกับโรงเรี ยนในการฝึ กภาค
ปฎิบตั ิจาํ นวน 320 ชัว6 โมง รวมทัDงจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ6น ผูเ้ ชี6 ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ มาพัฒนาให้ความรู ้กบั
นักเรี ยน รวม 7 กิจกรรม
การระดมทรัพยากรจากเครื อข่ายภายนอกประเทศ โรงเรี ยนมีร่วมมือกับสถาบันฮัน6 ปัD น ในรู ปแบบของ
กิจกรรมห้องเรี ยนขงจื6อ ได้รับงบประมาณ ตํารา วัสดุ รวมทัDงได้รับการสนับสนุ นผูเ้ ชี6 ยวชาญจากสถาบันฮัน6 ปัD น
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การห้องเรี ยนขงจื6อ เพื6อพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านภาษาจีนและ
วัฒนธรรมจีน ในปี การศึกษา 2558 สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุฝึกในการจัดทํากิจกรรม จํานวนทัDงสิD น
13 กิจกรรม
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3. สถานศึกษาควรวางยุทธศาสตร์ ดา้ นวิชาการและวิชาชี พ สู่ ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา เพื6อฝึ กทักษะ
ภาษาให้แก่ผูเ้ รี ยน นอกจากนัDนสถานศึกษายังส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีจิตสาธารณะ ในการให้บริ การด้าน
ภาษาอัง กฤษและภาษาจี น อันจะก่ อให้เกิ ดประโยชน์โดยรอบสถานศึ ก ษา ในการติ ดต่อสื6 อสารกับ
ชาวต่างชาติที6มีมากในเขตสาทร และควรเปิ ดศูนย์ภาษาเพื6อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
งานบริ การวิช าการ ฝ่ ายวิชาการ เป็ นหน่ วยงานในการวางแผนและการดําเนิ นงานด้านการ
บริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ก ารกํา หนดไว้ใ นแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น ในปี
การศึกษา 2558 จัดให้มีการดําเนิ นงานด้านการบริ การวิชาการและวิชาชี พ ด้วยกิ จกรรมเอซี ซี สัญจร
ให้บริ การด้านภาษาอังกฤษและภาษาจี น โดยดําเนิ นการผ่านหมวดวิชาภาษาอังกฤษและหมวดวิชา
ภาษาจีน นอกจากนีDโรงเรี ยนได้ทาํ ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปั กกิ6ง(BLCU) เปิ ด
หลักสู ตรการสอนภาษาจีนธุ รกิจให้กบั ประชาชนทัว6 ไป
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 มีการบริ การวิชาการผ่านจัดกิจกรรม เอซี ซี สัญจร ประกอบด้วย กิจกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษเพื6อการสื6 อสารเบืDองต้น ให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนสามัคคีสงเคราะห์ ทัDงนีD ก่อนการออก
ให้บริ การวิชาการและวิชาชีพ โรงเรี ยนมีการอบรมเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักเรี ยนก่อนออกให้บริ การ
วิชาการ ด้านกิจกรรมการสอนภาษาจีนครู หมวดภาษาจีนได้เข้าร่ วมการสอนภาษาจีนการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมโรงเรี ยนวังไกลกังวล นอกจากนีD โรงเรี ยนได้จดั การสอนภาษาจีนธุ รกิ จวันอาทิตย์ และ
จัดการสอนภาษาจีนธุ รกิ จโดยความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปั กกิ6ง(BLCU) ให้กบั
ประชาชนทัว6 ไป
4. สถานศึ ก ษาควรวางแผนการดํา เนิ น งานอย่ า งเป็ นระบบ เพื6 อ ให้ น วัต กรรม งานสร้ า งสรรค์
สิ6 ง ประดิ ษ ฐ์ ห รื องานวิ จ ัย ได้ มี ก ารนํา ไปประกวดแข่ ง ขัน ในระดับ ภู มิ ภ าค ระดับ จัง หวัด และ
ระดับประเทศ ในการที6จะสร้างชื6อเสี ยงให้กบั สถานศึกษา
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ มีหน่วยงานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ6 งประดิษฐ์ ฝ่ ายวิชาการ
เป็ นหน่ วยงานที6 รับผิดชอบการดําเนิ นงานด้านงานวิจยั นวัตกรรม งานสร้ างสรรค์ หรื อสิ6 งประดิ ษฐ์
ของครู และนักเรี ยน มีการจัดทําเป็ นแผนงานในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการส่ งเสริ มให้ครู ทุก
คนได้ท ํา การวิ จ ัย ในชัDน เรี ย น ฝ่ ายวิ ช าการมี ก ารจัด ทํา เอกสารประกอบการเรี ย นการสอนที6 เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ ให้นกั เรี ยนทุกคนได้จดั ทําโครงการงานอาชีพโดยการวางแผนธุ รกิจและจัดขายสิ นค้า
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ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2558 ครู จาํ นวน 31 คน มีการจัดทํางานวิจยั ในชัDนเรี ยนและมีงานวิจยั ที6เกี6 ยวข้อง
กับสถาบันนําไปใช้ประโยชน์ภายในสถานศึกษา มีการจัดทําเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนที6เป็ น
ภาษาอังกฤษ จํานวน 9 รายวิชา นําไปใช้ในการเรี ยนในระดับชัDน ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด หมวด
วิชาภาษาจี น ได้จดั ทําสื6 อการเรี ยนการสอนภาษาจี นที6 เป็ นนวัตกรรมสําหรั บใช้ในการสอนภาษาจี น
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรี ยนวังไกลกังวล และนัก เรี ยนในระดับชัDน ปวช. 3 ทุ กคน
ได้ดาํ เนิ น การจัดทํา โครงการงานอาชี พ ทัDง นีD ก ารนํา นวัตกรรม งานสร้ างสรรค์ สิ6 งประดิ ษ ฐ์ห รื อ
งานวิจยั ไปประกวดหรื อแข่งขันยังไม่ได้ดาํ เนินการ โดยโรงเรี ยนจะจัดดําเนินการในปี การศึกษา 2559
5. สถานศึกษาควรวางแผนด้านการปลูกฝั งจิตสํานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
โดยการปลู กฝั งให้นักเรี ยนน้อมนําเอาหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้อย่างต่อเนื6 องเพราะเป็ นหลักของ
ความพอประมาณสมเหตุ สมผลเพื6อให้แข็งแกร่ งและเติ บโตได้อย่างยัง6 ยืนภายใต้การรวมประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน เป็ นแบบอย่างและแหล่ งเรี ยนรู ้ ในการน้อมนําหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์
การปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ เห็ นความสําคัญในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชี วิตเพื6อความสุ ขและความยัง6 ยืนในการดําเนิ นชี วิต ฝ่ ายวิชาการกําหนดให้มีการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาจริ ยศึกษา จัดให้มีการบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพีย งลงในแผนการเรี ย นรู ้ ทุ กรายวิช า ดํา เนิ น การให้นักเรี ยนเข้า ร่ วมกิ จกรรมธนาคาร
โรงเรี ยนเพื6อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้จกั การประหยัดและการออมเงิน
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึ กษา 2558 ฝ่ ายวิชาการได้นาํ หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงบูรณาการอยู่ในวิชาจริ ย
ศึกษา ให้นกั เรี ยนทุกคนได้เรี ยนรู ้ และนําไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน มีการดําเนิ นงานธนาคาร
โรงเรี ยนโดยความร่ วมมือกับธนาคารออมสิ นสาขา บางรัก ให้นกั เรี ยนทุกคนเข้าร่ วมในการออมเงินกับ
ทางธนาคาร ในการดําเนิ นงานธนาคารโรงเรี ยนมีนกั เรี ยนเป็ นผูด้ าํ เนิ นการปฏิ บตั ิหน้าที6เป็ นพนักงาน
ธนาคารภายใต้การดูแลของครู หมวดวิชาบัญชี นอกจากนีD โรงเรี ยนมีการรณรงค์การประหยัดนํDาและ
ไฟฟ้ าโดยให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม

รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ปี การศึกษา 2558

