ส่วนที่ 1 สารสนเทศพื้นฐาน
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1.1 ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตัง้ ขึน้ โดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย เป็นโรงเรียนน้องใหม่
ลาดับที่ 14 ในจานวน 14 โรงเรียน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบนั เปิดทาการเรียนการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ดาเนินงานในรูปแบบโรงเรียนการ
กุศล รับนักเรียนชายผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย จานวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็นนักเรียนประจา ทาการเรียนในหลักสูตรปกติและมีหลักสูตรพิเศษสาหรับ
ชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความ
สนใจ โดยที่นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ได้เปิดทาการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี โดยใช้ชื่อ
ว่า “ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม” ต่อมาในปีการศึกษา 2544 โดยมี นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ
เป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน และสานงานต่อจากภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัยในการดาเนินการขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภท
อาชีวศึกษา และในปีนี้เองศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ตามใบอนุญาต
เลขที่ นพ.4/2544 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม”
มาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบนั มีภราดาอาวุธ ศิลาเกษ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน บริหารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ
หลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกาลังกาย กาลังใจและกาลังความคิด เพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลก
ปัจจุบนั ตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตแรงงานทีด่ ี มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นทีต่ ้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม
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การดารงตาแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ผู้รับใบอนุญาต

1. นายวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย
2. นายวิรยิ ะ ฉันทวโรดม
3. นายศิรชิ ัย ฟอนซีกา

ปีการศึกษา 2544 - ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546 - ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551 - ปัจจุบัน

ครูใหญ่

1.
2.
3.
4.

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

นายวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย
นายวิริยะ ฉันทวโรดม
นายสุรสิทธิ์ สุขชัย
นายวิริยะ ฉันทวโรดม

2544 2546 2547 2550 -

ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา

2545
2546
2549
2550

ผู้อานวยการ
1. นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ
2. นายโชคชัย ทรงเสี่ยงไชย
3. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ

ปีการศึกษา 2544 - ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546 - ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553 - ปัจจุบัน

1. นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ
2. นายโชคชัย ทรงเสี่ยงไชย

ปีการศึกษา 2544 - ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546 - ปีการศึกษา 2552

ผู้จัดการ
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1.2 สถานที่ตงั้
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม – หนองคาย ตาบลเวินพระบาท
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-050-027, 042-050-028
โทรสาร : 042-050-028
Website : http://www.atsn.ac.th E-Mail Address : atsn@atsn.ac.th
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 113 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ คือ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดกับบ้านธาตุ ตาบลโนนตาล
จรดกับบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4
จรดกับแม่น้าโขง ตรงข้ามกับบ้านโพนคา สปป.ลาว
จรดกับบ้านนาสีดา หมู่ที่ 6
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1.3 ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร

จานวน (คน)
หญิง
3
6
9

ชาย
1
1
14
6
22

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูผู้สอน
บุคลากรสายสนับสนุน
พนักงาน
รวม

รวม
1
1
17
12
31

ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรแยกตามประเภท
ระดับการศึกษา
ปริญาเอก
ปริญาโท
ปวส
ปวช
ปริญญาตรี
รวม

2554
ชาย
5
11
16

รวม
หญิง
1
2
3

6
13
19

ตารางที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา (ครู)
1.4 ข้อมูลนักเรียน ปี 2555
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวม

ปวช. 1
13
10
10
8
38

ปวช. 2
11
8
10
7
40

หมายเหตุ ข้อมูล ณ1/3/2557
ตารางที่ 3 แสดงจานวนนักเรียน

ปวช. 3
13
10
10
10
41

รวม
37
28
30
21
117
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ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวมทั้งหมด
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวมทั้งหมด
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวมทั้งหมด

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน
สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน
สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน

หมายเหตุ ข้อมูล ณ1/3/2557
ตารางที่ 4 จานวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น จาแนกตามหลักสูตรที่เปิดสอน

จานวน
13
10
10
8
38
จานวน
11
8
10
7
40
จานวน
13
10
10
10
41

จานวนห้อง
1
1
1
1
4
จานวนห้อง
1
1
1
1
4
จานวนห้อง
1
1
1
1
4
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1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวม

สาขางาน
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานเชื่อมโลหะ
- สาขางานเครื่องเรือนฯ

ตารางที่ 5 ตารางจานวนโรงฝึกงาน
ห้อง
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ห้อง Study
รวม

จานวนห้อง
1
2
1
1
5

ตารางที่ 6 ตารางจานวนแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

จานวนโรงฝึกงาน
1
1
1
1
4
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หมายเลข
๑

รายการ
อาคารอานวยการ

๒-๔
๕
๖
๗
๘
๙

บ้านพักนักเรียนประจา
อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารอาบน้านักเรียน
อาคารทรงเสี่ยงชัย
โภชนาคาร(โรงอาหาร)
โรงฝึกงานสาขางานเครื่องเรือนฯ

๑๐

อาคารเรียน

๑๑

อาคารสาขาวิชางานเครื่องมือกลฯ

๑๒

อาคารฝ่ายบริหารทั่วไป

๑๓

โรงฝึกงานพื้นฐาน

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

อาคารฝึกงานสาขาวิชาโลหะการ
ห้องสมุด
ห้องแสดงผลงานนักเรียน
อาคารฝึกงานสาขาวิชาเครื่องกล

ประกอบไปด้วย (ห้อง)
- ห้องฝ่ายวิชาการ
- ห้องฝ่ายธุรการ-การเงิน
- ห้องเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- บ้านพักนักเรียน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้องอาบน้า / ห้องซักล้าง / ห้องสุขา (18 ห้อง)
- ลานกิจกรรมและนันทนาการ
- โรงอาหาร
- โรงฝึกงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
- ห้อง Study
- ห้องเขียนแบบสาขาวิชาการก่อสร้าง
- ห้องเรียน (ปวช. 1)
- ห้องเรียน (ปวช. 2)
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์
- โรงฝึกงานสาขาวิชางานเครื่องมือกลฯ
- ห้องเขียนแบบคอมพิวเตอร์
- ห้องเขียนแบบ
- ห้องปฏิบตั ิการ CNC
- ห้องน้า
- ห้องน้า
- ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป
- ห้องน้า
- ห้องฝึกงานพืน้ ฐาน
- โรงฝึกงานสาขาวิชาโลหะการ
- โรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องกล
- ห้องน้า

ตารางที่ 7 ตารางจานวนอาคาร / ห้อง

จานวน (ห้อง)
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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หมายเลข
๑๘

รายการ
อาคารจาลองศูนย์บริการรถยนต์

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

โรงฝึกงานยานยนต์
สนามกีฬา
สนามบาสเกตบอล
สวนเกษตรของนักเรียน
Francois Hall 2009

๒๔

สวนSolar Garden

ประกอบไปด้วย (ห้อง)
- ห้องเรียน
- ห้องน้า
- โรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องกล
- ห้องประชุม
- ห้องแสดงผลงาน
- ห้องผู้อานวยการ
- ห้องรองผู้อานวยการ
-

ตารางที่ 7 ตารางจานวนอาคาร / ห้อง(ต่อ)

จานวน (ห้อง)
1
1
1
1
1
1
1
-
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N

ผังบริเวณโรงเรียน

22
20

9

21

18

8

17
16

15

4

19

14

3

12

13

5

11

2
24

10

7
6
23

1

-

.
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1.6 ข้อมูลชุมชน (หมู่บ้านปากทวย)
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตั้งอยูบ่ ้านปากทวย หมู่ที่ 5 ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม บ้านปากทวย เป็นทีร่ าบลุ่มมีป่าไม้สลับทุ่งนา เมื่อ พ.ศ. 2475 เริ่มแรกในการก่อตั้งหมูบ่ ้านมาอยู่ริมปากน้าทวย
ซึ่งไหลลงสู่แม่น้าโขง จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านปากทวย ต่อมาได้เกิดน้าท่วมบริเวณบ้านปากทวยเป็นประจา เมื่อ
พ.ศ. 2481 จึงได้ย้ายจากริมปากน้าทวยมาอยู่ในที่ตงั้ ข้างวัดป่า คือ วัดใหม่ชัยภูมิปัจจุบัน และเมือ่ ปี พ.ศ. 2490 ได้จัดตั้ง
เป็นหมู่บ้านที่ 13 ของหมู่บ้านรามราช ทางกรมทางหลวงได้มาตั้งชื่อป้ายบ้านให้ใหม่เป็นบ้านปากทวยมาจนถึงทุกวันนี้
ต่อมาได้ขึ้นกับตาบลเวินพระบาท หมู่ที่ 5 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายกมล พงษ์ภักดี ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้
แต่งตั้งหมูบ่ ้านปากทวยเป็นหมูบ่ า้ น อพป. ปี พ.ศ. 2514
บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอท่าอุเทน
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นทีร่ าบลุ่มสลับป่าไม้ และทุ่งนา มีอาณาเขตติดต่อ คือ
ทิศเหนือ

จรดกับบ้านธาตุ ตาบลโนนตาล

ทิศใต้

จรดกับบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4

ทิศตะวันออก

จรดกับแม่น้าโขง ตรงข้ามกับบ้านโพนคา สปป.ลาว

ทิศตะวันตก

จรดกับบ้านนาสีดา หมู่ที่ 6

แบ่งพืน้ ที่ ดังนี้
พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน

ประมาณ

4,882

ไร่

พื้นที่อาศัย

ประมาณ

220

ไร่

พื้นที่ทางการเกษตร

ประมาณ

2,199

ไร่

พื้นที่สาธารณะ

ประมาณ

54

ไร่

พื้นที่ป่าชุมชน

ประมาณ

24

ไร่

อาชีพและรายได้
อาชีพหลัก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา และทาสวน
อาชีพรอง ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมงจากแม่น้าโขง ทอผ้าพื้นเมือง ผ้ามุก กลุ่มทาหมวก กลุ่มทาแหนม
และ เก็บหิน
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1.7 เกียรติประวัติ ชื่อเสียงโรงเรียน
1. เป็นสถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาให้กบั เด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาโดยไม่หวังผล
กาไร
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544 จัดโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลเวินพระบาท
4. ร่วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รบั รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2546
5. ร่วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รบั รางวัล ชมเชย ประเภท
ความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2547
6. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2547
7. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันวิชาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจาปี 2549
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัด
นครพนม ประจาปี 2550
9. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครพนม
ประจาปี 2550
10. ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งรถประหยัดน้ามันเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ที่
กรุงเทพฯมหานคร ปี 2550
11. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2551
12. ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในการ
แข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2551
13. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2551
14. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552
ได้รับรางวัล อันดับที่ 4
15. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3 - 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ
สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ( ร่วมกับโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์)
16. กรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 - 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ ในรายการวิ่งแข่งขัน 200 เมตร และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ในรายการวิ่ง
แข่งขัน 100 เมตร และ 1,500 เมตร ตามลาดับ
17. รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาในงานวันเอดส์โลก ระดับอาเภอ ณ วัดโพธิ์ชัย อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ในวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552
18. นายสวัสดิ์ อาซองได้รับรางวัลชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นตัวแทนระดับภาค
เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ
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19. นายชัยณรงค์ จาเพียรราชและนายฤทธิไกร บุญตาท้าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปูกระเบื้อง งานแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
20. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาทต้านยาเสพ
ติด ปี 2554
21. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเปตองงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาทต้านยาเสพติด
ปี 2554
22. นายปริญยา สีสม ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
23. นายสุทิน รังเพีย ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
24. นายสุทินรังเพีย เป็นผูท้ รงคุณวุฒจิ ัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับสาขาวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2554
25. นายสุทิน รังเพีย ร่วมถ่ายทาสารคดีรายการกบนอกกะลา ตอนมหัศจรรย์ปที ี่ 7 ของบริษัททีวีบูรพาวันที่ 9 เดือน
ธันวาคม 2554
26. นายดอน วิภา เข้าร่วมเสนอผลงานประกวดครูดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย ปีการศึกษา 2554
27. นายทวี สุทธิรณ นานักเรียนสาขาวิชาเครื่องกล เข้าร่วมแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงในระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2554
28. แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 19-23 ตุลาคม
2555 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญเงิน เปตอง รุ่น ทั่วไปชาย และได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 เหรียญเงิน ฟุตบอลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญเงิน ปีการศึกษา 2555
29. ร่วมกับอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลระดับ
ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2555
30. นายทวี สุทธิรณ นานักเรียนสาขาวิชาเครื่องกล เข้าร่วมแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงในระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2555
31. ปีการศึกษา 2555 นายณัฐวุฒิ จิตมั่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกีฑาเครือ ฯ ครั้งที่ 13 วันที่ 19 – 23 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแคมปัส พระราม 2 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในรายการวิ่ง 400 เมตร และได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ในรายการวิ่ง 200 เมตร
32. ปีการศึกษา 2555 ทีมฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกีฑาเครือ ฯ ครั้งที่ 13 วันที่ 19 – 23
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแคมปัส พระราม 2 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
33. ปีการศึกษา 2555 ทีมนักกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกีฑาเครือ ฯ ครั้งที่ 13 วันที่ 19 –
23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแคมปัส พระราม 2 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
34. ปีการศึกษา 2555 ทีมฟุตบอลโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเภอท่าอุเทนคัพ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 24 – 27 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุเทนพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
35. ปีการศึกษา 2556 ทีมนักกีฬาเปตองครู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือ ฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 19 – 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
36. ปีการศึกษา 2556 นายศิริพงษ์ คาแผ่น ได้คะแนนสูงสุด ในโครงการจัดสอบ PRE V-NET ครั้งที่ 3 โดยบริษทั แม็ค
เอ็ดดูเคชั่น จากัด ได้รบั เกียรติบัตร พร้อมโล่ ในวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
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37. นายเสกสรร สุวรรณพงศ์ สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 ปี
1.8 ปรัชญาของโรงเรียน
1. จุดมุง่ หมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความอุตสาหะวิริยะเป็นหนทางไปสูค่ วามสาเร็จ(LABOR OMNIA VINCIT )
1.9 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
1. ให้ที่พักพิงแก่เด็กกาพร้าและผู้ด้อยโอกาส หรือจากครอบครัวทีย่ ากจน
2. ให้คาปรึกษา ส่งเสริมงานพัฒนาสังคม และเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นาแก่เด็กเยาวชนทีเ่ ข้ามาศึกษา
3.ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกทักษะทางด้านอุตสาหกรรมอีกทัง้ ฝึกฝนให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดใี นสถาน
ประกอบการณ์และเป็นพลเมืองทีด่ ีของชาติ
1.10 วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนผลิตผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานสากล ให้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

1.11 พันธกิจโรงเรียน
1.พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
2.พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
4.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.12 เป้าหมายโรงเรียน
1. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพมีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนยึดมัน่ ในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม
3. สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์
5. สถานศึกษาให้การบริการวิชาชีพสู่สังคม
6. สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจัย
7. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
8. สถานศึกษาดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา
9. สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมผู้เรียน ครู แหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

15
10. นักเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
11. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
12. สถานศึกษาเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
13. การจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
14. สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา

1.13 อัตลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น มีวินัย รับผิดชอบ น้อมนอบ ยึดมั่นสัจธรรม
1.14 เอกลักษณ์โรงเรียน
ทางานเป็น
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กรรมการบริ
หารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการ

สมาคมศิษย์เก่าฯ

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองผู้อานวยการ

ผู้จัดการ
ฝ่ายนักเรียนประจา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

-งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจา
-งานระเบียบวินัย
-งานโภชนาการ
-งานพัฒนาศักยภาพ

-งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
-งานอาคารสถานที่
-งานยานพาหนะ
-งานศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายธุรการ/การเงิน
-งานบริหารสานักงานผู้อานวยการ
-งานนโยบายและแผน
-งานการเงินและบัญชี
-งานจัดซื้อ
-งานพัสดุและครุภัณฑ์
-งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
-งานทะเบียน/สารบรรณ
-งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

-งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
- งานบริหารฝ่ายวิชาการ
- งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
แผนกกิจกรรม
แผนกปกครอง
- งานนิเทศภายใน
- งานศูนย์วจิ ัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ -งานบริหารแผนกปกครอง -งานบริหารแผนกกิจกรรม
-งานกีฬา
-งานระเบียบวินัย
- งานสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
-งานลูกเสือ-นักศึกษาวิชาทหาร
-งานแนะแนว
- งานสาขาวิชาเครื่องกล
-งานอภิบาล
-งานสภานักเรียน
- งานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
-งานดนตรี
- งานสาขาวิชาโลหะการ
-งานกิจกรรมพิเศษ
- งานสาขาวิชาการก่อสร้าง
-งานพัฒนาสังคม
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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