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ส่วนที่ 5  

สารสนเทศเพ่ือการรายงาน 
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5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 

ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
และจิตตารมณ ์
นักบุญหลุยส์ มารีย์ 
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

✓            - ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน 121 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป จำนวน 115  คน คิดเป็น ร้อยละ 95.04 ของผู้เรียนทั้งหมด 
             1. นักเรียน ปวช.1  จำนวน  40 คน 
             2. นักเรียน ปวช.2  จำนวน  32 คน 
             3. นักเรียน ปวช.3  จำนวน  43 คน 

- ในปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 43 คน 

และโรงเรียนมีการส่งเสริมการฝึกงานและการฝึกอาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 

การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา โดยความร่วมมือ 

ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการจำนวน 10 แห่ง ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัส 

กับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และ เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่  

         1. บริษัท เอสทีเอ็มเอส จำกัด           6. บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด 

         2. อู่ ต.เจริญการช่าง                            7. บรษิัท ระยองวิศวโยธา จำกัด 

         3. บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด    8. อู่ช่างปี  

         4. บริษัท เอส อาร์ สเตนเลส จำกัด          9. บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด 

         5. บจก.กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น       10. บริษัท เพาเวอร์ สเตนเลส สตีล จำกัด   
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ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

     จัดทำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และโครงการ โดยมีการจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ก่อนจบการศึกษา จำนวน 14 
โครงการ และ ชิ้นงานที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ นับเป็น 176 ชิ้นงานใน 4 สาขาวิชา 
          การทดสอบความรู้ระดับชาติ V-net นักเรียนลงทะเบียนเข้าสอบ จำนวน 43 คน ลงทะเบียนสอบ 20 

คน ผ่าน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อย 45.00 เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 เกิดโรคระบาดโควิด 19 

ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จัดสอบแบบออนไลน์ โดยให้ความสมัครใจในการสอบ 

เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19  

         โรงเรียนได้ส่งเสริมสนันสนุนระเบียบวินัยและป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด 

ได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้ 

         - ตรวจสารเสพติดนักเรียนทุกชั้นปีภาคเรียนละ 4  ครั้ง  นักเรียนปลอดจากสารเสพติด  คิดเป็นร้อยละ  

100 

         - ตรวจติดตามระเบียบเครื่องแต่งกาย ทรงผม ประจำวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง  

นักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เครื่องแต่งกาย ตรงต่อเวลา  คิดเป็นร้อยละ  100 

         - นักเรียนร้อยละ  100 มีสิทธิเสรีภาพในการปกครองระบบประชาธิปไตย จัดให้มีกิจกรรม เลือกตั้ง 

นายกนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

         - โรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้นักเรียน ในด้านการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และปลูกฝังจิตสำนึกตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์กรีญอง เดอมงฟอร์ตมีกิจกรรมดังนี้ 
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ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

        1) กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาบสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกร  
ณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
        2) กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
        3) กิจกรรมมิสซาเปิดภาคเรียน 

        4) กิจกรรมหน้าเสาธง 
        5) จัดบอร์ดวันสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ 
สากล ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 
มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

✓       - ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา เข้าทำงานกับสถานประกอบการที่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียนได้ครบทุกคน 
โดยได้รับ ความร่วมมือกับสถานประกอบการโรงเรียนมีสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียน 
ที่สำเร็จการศึกษา เข้าทำงาน จำนวน 14 แห่ง   
     -โรงเรียนปลูกฝังนิสัยรักการทำงานและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนได้ร่วมทำงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น  เลื้ยงปลา  
เลี้ยงกบ ปลูกผัก ปลูกข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว  คิดเป็นร้อยละ  100 
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ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3 พัฒนาบุคลากรตาม 
มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล 
สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 
มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

✓  คณะครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 
- อบรมแนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู้ Block Course Online Learning 
- อบรม Developing Reading Skills Practical ideas for B2 First for Schools, C1 Advanced and C2 
Proficiency 
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะอาชีพที่เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
- การจัดทำใบช่วยสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพเน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
- อบรมเทคโนโลยีการเชื่อมข้ันสูง (TIG) แบบออนไลน์ 
- อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ 
- อบรมหลักสูตรทวิภาคี อาชีวศึกษา 
- อบรมการจัดทำคู่มือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โดยทีมงานฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ 
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ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

4 พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
สู่สากลตามหลักปรัชญาข
องเศรษฐกิจพอเพียงและ
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 
มารีย์กรีญอง เดอ 
มงฟอร์ต 
 

✓     เนื่องด้วยสถานการณ COVID  ไม่มีการจัดอบรมที่ส่วนกลาง โดยจะเป็นการสัมมนาคณะภราดา 
และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียน แต่ทั้งนี้การปฏิบัติงานด้านการบริหาร ยังเป็นไปตามบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล สู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 
มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  
1. หลักการมีส่วนร่วมและกระบวนการ เห็นพ้องในการตัดสินใจ 
   1) โรงเรียน จัดทำการระบบการเงินผ่านทางเว็บไซด์โรงเรียนในการเบิกงบประมาณ 
ซึ่งหัวหน้างานและผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้ทันที่ในระบบ 
   2) มีระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
และรายงานผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบผ่านระบบเว็บไซด์โรงเรียน 
   3) แจ้งแผนการปฏิบัติงานประจำปีให้ผู้บริหารและครูรับทราบเพ่ือนำไปปฏิบัติ 
   4) มีการจัดทำ SAR ปี 2564 ส่งรายงายต่อหน่วยงานต้นสกัด 
และเผยแพร่ลงในเว็บไซด์โรงเรียนคณะครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 
2. หลักความโปร่งใสในกระบวนการดำเนินงาน 
  1) โรงเรียนมีการนำเสนอและขอรับการอนุมัติงบประมาณจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
และหลังจากการอนุมัติ ทางโรงเรียนนำมาเผยแพร่ให้คณะครูรับทราบทุกคน 
  2) โรงเรียนมีการจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีภายนอกเข้าตรวจระบบบัญชีของโรงเรียนทุกปี 
  3) โรงเรียนมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น การข้ึนขั้นเงินเดือน 
เงินประจำตำแหน่ง ค่าทำงานพิเศษ เป็นต้น เพ่ือเป็นสวัสดิการให้บุคลากร 
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ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

   4) โรงเรียนมีการรายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกครั้งที่มีประชุม 
และรายงานให้ประธานมูลนิธิและเหรัญญิก ทราบทุกเดือน 
3. หลักความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการ 
    1) โรงเรียนมีการรายงานสถิติการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
บุคลากร  
    2) โรงเรียนมีการบำรุงรักษาอาคารเรียน ห้องน้ำ ที่ดื่มน้ำ โต๊ะ เก้าอ้ี บริเวณต่าง ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 
พร้อมทั้งมีการกำกับติดตาม สภาพการใช้งานตามอาคารต่าง ๆ  
4. หลักประกันความเสมอภาค สิทธิและการไม่เลือกปฏิบัติโรงเรียนมีระเบียบโรงเรียน  เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เป็นไปได้จริง หากไม่มีระบุในระเบียบ 
จะออกเป็นประกาศหรือคำสั่งเพ่ือให้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันการบริหาร 
5. โรงเรียนมีระเบียบ ขั้นตอนในการพิจาณาความผิด กำหนดโทษนักเรียนและบุคลากรอย่างชัดเจน 
และเป็นธรรม 
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ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

5 โรงเรียนมีการพัฒนาหลัก 
สูตรโรงเรียน 
จัดการเรียนรู้สู่สากลและต
ามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 
มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

       
 

✓  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน โดยการจัดอบรมให้ 
คณะครูมีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
และร่วมวางแผนในการกำหนดรายวิชาในการเรียนการสอนเพ่ือให้ตรงกับหลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 
2562 
        •  โรงเรียนจัดตารางสอนแบบ block course  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
        •  ปีการศึกษา 2564  เนื่องจากการระบาดโรคโควิด 19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ  Online 
,On hand ,On demand ผสมผสานกัน 
         •  โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองดังนี้ 
               1) อบรมหลักสูตรทวิภาคี อาชีวศึกษา 
               2) อบรมเทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง (TIG) แบบออนไลน์ 
               3) การจัดทำใบช่วยสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพเน้นทักษะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 
               4) อบรมแนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู้ Block Course Online Learning 
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ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ 
สะดวก อาคาร สถานที่  
ครุภัณฑ์ ฐานข้อมูล 
สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม 
และการจัด บรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ 
ตาม จิตตารมณ ์
นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต 

✓  เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทางโรงเรียนไม่ได้ดำนินการก่อสร้างตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
แต่มีการปรับปรุงสถานที่เพ่ืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงทัศนียภาพ รอบโรงเรียน เพิ่มแสงสว่างด้วยเสาไฟ Solar Cell และบริเวณหอพัก จุดต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า และความปลอดภัย 

2. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคารต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
3. ซ่อมบำรุงระบบประปาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
4. จัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดจุดต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

เป็นไปตามมาตรการ ติดตั้งป้ายให้ความรู้ ป้ายเตือนต่าง ๆรอบโรงเรียน 
5. ปรับปรุงห้องเขียนแบบ 
6. ปรับปรุงห้องประชุม 
7. โครงการสร้างห้องสุขา ข้างครัวริมโขง 
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ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

7 โรงเรียนมีระบบประกัน 
คุณภาพที่มีคุณภาพ 

✓  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
1. คำสั่ง 012/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
2. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR 2564 เพ่ือนำเสนอให้คณะกรรมการริหารโรงเรียนรับทราบ 
เพ่ืออนุมัติ และส่งหน่วยงานต้นสังกัดให้รับทราบและเผยแพร่ 
3. กรอกข้อมูลผ่านระบบ V-esar ของอาชีวศึกษาเพ่ือรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์  
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ข้อที่ เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

8 โรงเรียนมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับบุคคล/ 
องค์กร ทั้งภาครัฐและ 
เอกชน 
ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียน 

✓  โรงเรียนมีเครือขายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 
2564 ดังนี้ 
1. บริษัท เอสทีเอ็มเอส จำกัด 
       295 ถ.พระราม3 แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 062-5514465 
2. บริษัท ทีมเทคโนโลยี่คอนซัลแต้นส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
        14 ซอยสวนฝรั่ง ถนนประชาชื่น 'แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทร  0-2913-3931-3 085-7519093 
3. บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด  
       42/5 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 
4. ร้าน 331 แอร์ 
       84 ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 โทร 081-7450991 
5. บริษัท มหาชัยแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ออโต้พาร์ท จำกัด 
       56/4 ม.1 ถ.พระราม2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 034441774,034441878-9, 
089-7440255 
6. บริษัท ไมโครฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด   
       6/46-7 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม 10520 โทร 0818419212 
7. บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด 
       30/17 หมู่ 1 นิคมฯการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
74000 โทร 0-3445-2352 095-7369565 093-9907577 
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8. บริษัท เค.วาย.เอส แมชชีนเนอรี่ จำกัด 
       86/402-403 ม.10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12101 โทร 02-101-5227 081-8242465 
9. บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด 
       56 ม.3 ซอยธนสิทธิ์ ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540 
10. โรงกลึง ยนต์สยาม ขอนแก่น บจก.ยนต์ 
       89/13-14, Mittraphap Road, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang  Khon Kaen, Khon, 
Kaen, 40000 043 237 938 
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชี่ยนวัน ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง 
       5/6 ม.8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
12. บริษัท เพาเวอร์ สเตนเลส สตีล จำกัด 
       41/15 หมู่ 3 ซอย.ธนสิทธิ์ ถนน.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
โทร 089-0167414 
13. บริษัท จงสถิตย์ จำกัด 
       470 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
14. ทำงาน ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 

 


