ส่ วนที่ 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน

5.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
สภาพความสาเร็จ
ที่

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

1

ผูเ้ รี ยนและผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำวิชำชีพ
มีควำมรู ้ ทักษะ คุณสมบัติและ
ประสบกำรณ์วชิ ำชีพตำมหลักสูตร



2

ผูเ้ รี ยนยึดมัน่ ในสัจธรรม มีวริ ิ ยะ



อุตสำหะรับผิดชอบต่อสังคม
3

สถำนศึกษำมีหลักสูตรและกำร
จัดกำรเรี ยนกำรสอนที่มีคุณภำพ



ไม่ บรรลุ
โรงเรี ยนมีกำรส่งเสริ มกำรฝึ กงำนและกำรฝึ กอำชีพเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำรกำร กำรเผชิญ
สถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู ้มำใช้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหำ โดยควำมร่ วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับภำคกำรผลิต
หรื อภำคบริ กำรหลังจำกผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภำคทฤษฎีและกำรฝึ กหัดปฏิบตั ิเบื้องต้นในสถำนศึกษำแล้วระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเปิ ด
โอกำสให้ผเู ้ รี ยนได้สมั ผัสกับกำรปฏิบตั ิงำนอำชีพ เครื่ องมือ เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ทนั สมัย และบรรยำกำศกำรทำงำนทำง
ธุรกิจที่ตอ้ งแข่งขันในกำรรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนของงำน รวมทั้งกำรทำงำนร่ วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จำก
ประสบกำรณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทำได้ คิดเป็ นทำเป็ นและเกิดกำรใฝ่ รู ้อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดควำมมัน่ ใจและเจตคติที่ดีใน
กำรทำงำนและกำรประกอบอำชีพอิสระ
โรงเรี ยนส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเข้ำร่ วมกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้มีคุณลักษณะที่เป็ นไปตำมปรัชญำ ปณิ ธำน และพันธกิจ ด้ำนผูเ้ รี ยน
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนดมีผลทำให้ เป็ นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
โรงเรี ยนมีกำรพัฒนำหลักสูตร รู ปแบบและวิธีกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ที่มงุ่ เน้นควำมแตกต่ำงตำมศักยภำพของผูเ้ รี ยนโดย
คำนึงผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ สนับสนุนสื่ อ อุปกรณ์ เครื่ องมือ สื่ อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรที่เหมำะสม
และปรับประยุกต์ใช้ได้สมประโยชน์ ทันต่อกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์โลก มีผลทำผูเ้ รี ยนได้รับกำร
พัฒนำให้เป็ นพลเมืองที่มีคุณภำพอันหมำยถึงเป็ นคนดี เป็ นคนเก่งเป็ นคนที่สำมำรถดำรงชีวติ ได้อย่ำงมีคุณค่ำและมีควำมสุข
บนพื้นฐำนของควำมเป็ นไทยภำยใต้บริ บทสังคมโลกรวมทั้งเพิ่มศักยภำพในระดับสูงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำร
สื่ อสำร เพื่อกำรพึ่งตนเองและเพือ่ สมรรถนะในกำรแข่งขัน
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4

สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำ



ผูเ้ รี ยนตำมเกณฑ์

5

สถำนศึกษำให้กำรบริ กำรวิชำชีพสู่
สังคม



ไม่ บรรลุ
โรงเรี ยนได้สนับสนุน ส่งเสริ มกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยนได้แก่กิจกรรมแนะแนว เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนำผูเ้ รี ยนให้
รู ้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำมำรถคิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหำ กำหนดเป้ ำหมำย วำงแผนชีวติ ทั้งด้ำนกำรเรี ยน และอำชีพ
สำมำรถปรับตนได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยงั ช่วยให้รู้จกั และเข้ำใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังเป็ นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึ กษำ
แก่ผปู ้ กครองในกำรมีส่วนร่ วมพัฒนำผูเ้ รี ยน
-กิจกรรมนักเรี ยนเป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนำควำมมีระเบียบวินยั ควำมเป็ นผูน้ ำ ผูต้ ำมที่ดี ควำมรับผิดชอบ กำรทำงำนร่ วมกัน
กำรรู ้จกั แก้ปัญหำ กำรตัดสิ นใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปั นเอื้ออำทรและสมำนฉันท์ โดยจัดให้
สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผูเ้ รี ยน ให้ได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในทุกขั้นตอน
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบำเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
และท้องถิ่นตำมควำมสนใจในลักษณะอำสำสมัคร เพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบ ควำมดีงำม ควำมเสี ยสละต่อสังคม และ
กำรมีจิตสำธำรณะ เช่น กิจกรรมอำสำพัฒนำต่ำง ๆ
-กิจกรรมทั้งหลำยเหล่ำนี้มีผลทำให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็ นไปตำมเกณฑ์
สำขำวิชำต่ำงๆ ทั้ง 4 สำขำวิชำได้ออกให้บริ กำรวิชำชีพสู่ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำนศึกษำอื่นเพื่อพัฒนำควำมรู ้และ
ทักษะวิชำชีพจำกกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง ดังนี้
สาขางานยานยนต์
1. 2 สิ งหำคม 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2 จำนวน 89 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเชี ยงยืน อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม งำนที่ ให้บริ กำร เช่น เปลี่ยนบูชประตูเหล็กทำงเข้ำ ซ่ อมหน้ำต่ำง
เชื่อมซ่อมเครื่ องเด็กเล่น ซ่อมเปลี่ยนหลังคำใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
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สภาพความสาเร็จ
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ผลการดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่ บรรลุ
2. 29-30 สิ งหำคม 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2 จำนวน 89 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ วัด
บ้ำนนำมน อ.เมือง จ.นครพนม งำนที่ให้บริ กำร เช่น ซ่อมเครื่ องตัดหญ้ำ ซ่อมจักรยำน จักรยำนยนต์ ซ่อมรถยนต์ ซ่อม
หน้ำต่ำง ประตู บ้ำนพักคุณพ่อ เชื่ออมรถเข็น เชื่อมรำวตำกผ้ำ เชื่ออมประตูเหล็ก กลึงบูชประตูเหล็ก กลึงสลักรถนำเดิน
ตำม ใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 16 ชัว่ โมง
3. 29 พฤศจิกำยน 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2,3 จำนวน 124 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ
โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเค็ล อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม งำนที่ให้บริ กำร เช่น ก่ออิฐบล็อกแปลงผัก
ซ่อมหน้ำต่ำง ซ่อมประตูหอ้ งเรี ยน ซ่อมเชื่อมประตูเหล็ก ทำสี รัว ซ่อมไฟสว่ำงโรงอำหำร กลึงบูชประตูเหล็กใช้เวลำใน
กำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
4. 11 กุมภำพันธ์ 2558 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ 1,2,3 จำนวน 124 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ ออก
หน่วยบริ กำรชุมชนเคลื่อนที่ โครงกำรอำเภอยิม้ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ หมู่ที่ 17 บ้ำนหนองเทำตำบลหนอง
เทำ อำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม ใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
สาขางานเครื่ องมือกลและซ่ อมบารุง
1. 2 สิ งหำคม 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2 จำนวน 89 คน ออกหน่ วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชี พ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเชี ยงยืน อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม งำนที่ ให้บริ กำร เช่น เปลี่ยนบูชประตูเหล็กทำงเข้ำ ซ่ อมหน้ำต่ำง
เชื่อมซ่อมเครื่ องเด็กเล่น ซ่อมเปลี่ยนหลังคำใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
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2. 29-30 สิ งหำคม 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2 จำนวน 89 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ วัด
บ้ำนนำมน อ.เมือง จ.นครพนม งำนที่ให้บริ กำร เช่น ซ่อมเครื่ องตัดหญ้ำ ซ่อมจักรยำน จักรยำนยนต์ ซ่อมรถยนต์ ซ่อม
หน้ำต่ำง ประตู บ้ำนพักคุณพ่อ เชื่ออมรถเข็น เชื่อมรำวตำกผ้ำ เชื่ออมประตูเหล็ก กลึงบูชประตูเหล็ก กลึงสลักรถนำเดิน
ตำม ใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 16 ชัว่ โมง
3. 29 พฤศจิกำยน 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2,3 จำนวน 124 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ
โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเค็ล อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม งำนที่ให้บริ กำร เช่น ก่ออิฐบล็อกแปลงผัก
ซ่อมหน้ำต่ำง ซ่อมประตูหอ้ งเรี ยน ซ่อมเชื่อมประตูเหล็ก ทำสี รัว ซ่อมไฟสว่ำงโรงอำหำร กลึงบูชประตูเหล็กใช้เวลำใน
กำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
4. 11 กุมภำพันธ์ 2558 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ 1,2,3 จำนวน 124 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ ออก
หน่วยบริ กำรชุมชนเคลื่อนที่ โครงกำรอำเภอยิม้ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ หมู่ที่ 17 บ้ำนหนองเทำตำบลหนอง
เทำ อำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม ใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
สาขางานเชื่ อมโลหะ
1. 26 ก.ค. 57 2557 ผูเ้ รี ยน สำขำวิชำช่ำงเชื่อม ปวช. 1,2 จำนวน 44 คน โครงกำร สร้ำงโครงหลังคำสนำมเด็กเล่น
โรงเรี ยนบ้ำนปำกทวย ตำบลเวินพระบำท อำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม ใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
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2. 2 สิ งหำคม 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2 จำนวน 89 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเชียงยืน อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม งำนที่ให้บริ กำร เช่น เปลี่ยนบูชประตูเหล็กทำงเข้ำ ซ่อมหน้ำต่ำง
เชื่อมซ่อมเครื่ องเด็กเล่น ซ่อมเปลี่ยนหลังคำใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
3. 29-30 สิ งหำคม 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2 จำนวน 89 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ วัด
บ้ำนนำมน อ.เมือง จ.นครพนม งำนที่ให้บริ กำร เช่น ซ่อมเครื่ องตัดหญ้ำ ซ่อมจักรยำน จักรยำนยนต์ ซ่อมรถยนต์ ซ่อม
หน้ำต่ำง ประตู บ้ำนพักคุณพ่อ เชื่ออมรถเข็น เชื่อมรำวตำกผ้ำ เชื่ออมประตูเหล็ก กลึงบูชประตูเหล็ก กลึงสลักรถนำเดิน
ตำม ใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 16 ชัว่ โมง
4. 29 พฤศจิกำยน 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2,3 จำนวน 124 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ
โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเค็ล อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม งำนที่ให้บริ กำร เช่น ก่ออิฐบล็อกแปลงผัก
ซ่อมหน้ำต่ำง ซ่อมประตูหอ้ งเรี ยน ซ่อมเชื่อมประตูเหล็ก ทำสี รัว ซ่อมไฟสว่ำงโรงอำหำร กลึงบูชประตูเหล็กใช้เวลำใน
กำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
5. 11 กุมภำพันธ์ 2558 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ 1,2,3 จำนวน 124 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ ออก
หน่วยบริ กำรชุมชนเคลื่อนที่ โครงกำรอำเภอยิม้ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ หมู่ที่ 17 บ้ำนหนองเทำตำบลหนอง
เทำ อำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม ใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
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ไม่ บรรลุ
สาขางานเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน

1. 26 ก.ค. 57 2557 ผูเ้ รี ยน สำขำวิชำช่ำงเครื่ องเรื อนและตกแต่งภำยใน ปวช. 1,2 จำนวน 44 คน โครงกำร สร้ำงโครง
หลังคำสนำมเด็กเล่นโรงเรี ยนบ้ำนปำกทวย ตำบลเวินพระบำท อำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม ใช้เวลำในกำรทำงำน
ประมำณ 8 ชัว่ โมง
2. 2 สิ งหำคม 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2 จำนวน 89 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ ศูนย์พฒั นำ
เด็กเล็กบ้ำนเชียงยืน อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม งำนที่ให้บริ กำร เช่น เปลี่ยนบูชประตูเหล็กทำงเข้ำ ซ่อมหน้ำต่ำง เชื่อมซ่อม
เครื่ องเด็กเล่น ซ่อมเปลี่ยนหลังคำใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
3. 29-30 สิ งหำคม 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2 จำนวน 89 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ วัด
บ้ำนนำมน อ.เมือง จ.นครพนม งำนที่ให้บริ กำร เช่น ซ่อมเครื่ องตัดหญ้ำ ซ่อมจักรยำน จักรยำนยนต์ ซ่อมรถยนต์ ซ่อม
หน้ำต่ำง ประตู บ้ำนพักคุณพ่อ เชื่ออมรถเข็น เชื่อมรำวตำกผ้ำ เชื่ออมประตูเหล็ก กลึงบูชประตูเหล็ก กลึงสลักรถนำเดิน
ตำม ใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 16 ชัว่ โมง
4. 29 พฤศจิกำยน 2557 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช. 1,2,3 จำนวน 124 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ
โรงเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเค็ล อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม งำนที่ให้บริ กำร เช่น ก่ออิฐบล็อกแปลงผัก
ซ่อมหน้ำต่ำง ซ่อมประตูหอ้ งเรี ยน ซ่อมเชื่อมประตูเหล็ก ทำสี รัว ซ่อมไฟสว่ำงโรงอำหำร กลึงบูชประตูเหล็กใช้เวลำใน
กำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง
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ไม่ บรรลุ
5. 11 กุมภำพันธ์ 2558 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สำขำวิชำ 1,2,3 จำนวน 124 คน ออกหน่วยให้บริ กำรวิชำกำรและวิชำชีพ ออก
หน่วยบริ กำรชุมชนเคลื่อนที่ โครงกำรอำเภอยิม้ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ หมู่ที่ 17 บ้ำนหนองเทำตำบลหนอง
เทำ อำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม ใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 8 ชัว่ โมง

6

สถำนศึกษำมีนวัตกรรมและกำรวิจยั



- ส่งเสริ มสนับสนุนโครงงำนทำงวิชำชีพหรื อสิ่ งประดิษฐ์ของผูเ้ รี ยนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์และสื่ อในกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอน
- ส่งเสริ มสนับสนุนนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งำนวิจยั ของครู และได้นำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่นในประเทศ
และกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน

7

ผูบ้ ริ หำรมีภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำร



ผูบ้ ริ หำรมีภำวะผูน้ ำ วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล บริ หำรงำนแบบธรรมำภิบำล ร่ วมกับคณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยนพร้อมทั้งได้
เชิญผูเ้ ชี่ยวชำญจำกภำยนอกร่ วมบริ หำร



สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำโรงเรี ยน แผนปฏิบตั ิงำนประจำปี มีคณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยนและบุคลำกรทุกคนร่ วมจัดทำ
บุคลำกรทุกคนสำมำรถปฏิบตั ิได้ตำม ปรัชญำ ปณิ ธำน พันธกิจโรงเรี ยนอย่ำงครบถ้วนและมีกำรประเมินควำมพึงพอใจได้
ในระดับดีมำก

สถำนศึกษำที่มีคุณภำพ
8

สถำนศึกษำดำเนินงำนบรรลุ
เป้ ำหมำยตำมปรัชญำ ปณิ ธำน พันธ
กิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ
สถำนศึกษำ
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9

สถำนศึกษำมีมำตรกำรส่งเสริ ม



ผูเ้ รี ยน ครู แหล่งเรี ยนรู ้ และกำรมี
ส่วนร่ วมทำงกำรศึกษำ

10

นักเรี ยนมีคุณภำพระดับ

สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ

ผลการดาเนินงาน
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรตำมที่ครู ได้รับผิดชอบในแต่ละสำขำงำนตำมสถำนประกอบกำรต่ำงๆ
และโรงเรี ยนจัดอบรมภำยในโดยเชิญวิทยำกรจำกภำยนอก และมีโครงกำรพัฒนำครู ได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ปี ละ 2
คน พร้อมทั้งจัดกำรศึกษำร่ วมกับสถำนประกอบกำรมำกกว่ำ 15 แห่ง ในประเทศ นักเรี ยน ปวช. 3 ทุกคนผ่ำนกำรฝึ ก
ปฏิบตั ิงำนในสถำนประกอบกำร ไม่นอ้ ยกว่ำ 300 ชัว่ โมง ทุกสำขำวิชำได้จดั กำรเรี ยนกำรสอนร่ วมกับสถำนประกอบกำร
พร้อมทั้งได้เชิญผูเ้ ชี่ยวชำญจำกภำยนอกเข้ำมำร่ วมจัดกำรเรี ยนกำรสอน


ผูเ้ รี ยนที่สำเร็ จกำรศึกษำ สำมำรถไปทำงำนที่ต่ำงประเทศได้ ผูเ้ รี ยนได้รับกำรพัฒนำให้เป็ นพลเมืองที่มีคุณภำพอันหมำยถึง
เป็ นคนดี เป็ นคนเก่งเป็ นคนที่สำมำรถดำรงชีวติ ได้อย่ำงมีคุณค่ำและมีควำมสุข บนพื้นฐำนของควำมเป็ นไทยภำยใต้บริ บท
สังคมโลกรวมทั้งเพิ่มศักยภำพในระดับสูงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรสื่ อสำร เพื่อกำรพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะ
ในกำรแข่งขัน

มำตรฐำนสำกล

11

ไม่ บรรลุ



โรงเรี ยนมีเครื อข่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มีหลักสูตรที่เหมำะสมและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องร่ วมกับสถำน
ประกอบกำร พร้อมพัฒนำครู ให้กำ้ วทันเทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนที่หลำกหลำย เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ ฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ ง นักเรี ยนได้พฒั นำตนเองตำมธรรมชำติ และเต็มศักยภำพ
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12

สถำนศึกษำเป็ นสังคมคุณธรรม ภูมิ



โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรมออกหน่วยบริ กำรชุมชน ซ่อมบำรุ งบ้ำน โรงเรี ยน ประตูบำ้ น รถจักรยำนยนต์
เครื่ องจักกลกำรเกษตร พร้อมแนะนำให้ควำมรู ้ทำงด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม



โรงเรี ยนมีแผนภูมิกำรบริ หำรงำน มีบทพรรณนำงำน มีคู่มือปฏิบตั ิงำน มีแผนพัฒนำโรงเรี ยนในระยะ 5 ปี มีแผนปฏิบตั ิงำน
ประจำปี มีคณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน คณะกรรมกำรที่ปรึ กษำผูอ้ ำนวยกำร มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ปั ญญำ และกำรเรี ยนรู ้
13

กำรจัดกำรของสถำนศึกษำมี

ไม่ บรรลุ

ประสิ ทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำม
หลักธรรมำภิบำล
14

สถำนศึกษำสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่ วมมือกับเครื อข่ำยในกำร
พัฒนำกำรศึกษำ


โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เป็ นโรงเรี ยนกำรกุศล บริ หำรงำนโดยมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรี ยลแห่งประเทศไทย จึงมี
โรงเรี ยนในเครื อข่ำยให้กำรสนับสนุน สมำพันธ์สมำคมผูป้ กครองและครู สมำพันธ์สมำคมศิษย์เก่ำ ให้กำรสนับสนุน
โรงเรี ยนให้กำรสนับสนุนเชิญผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำรในสำขำวิชำที่โรงเรี ยนได้จดั กำรเรี ยนกำรสอน

ตำรำงที่ 38 ตำรำง สรุ ปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
หมำยเหตุ อ้ำงอิงงำนนโยบำยและแผน

