ส่วนที่ 1 สารสนเทศพื้นฐาน
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1.1 ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตั้งขึ้นโดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย เป็นโรงเรียนลาดับที่ 14 ใน
จานวน 17 โรงเรียน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิดทาการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางาน
เครื่องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ดาเนินงานในรูปแบบโรงเรียนการกุศล รับ
นักเรียนชายผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย
จานวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็นนักเรียนประจา ทาการเรียนในหลักสูตรปกติและมีหลักสูตรพิเศษสาหรับชาวบ้านในพื้นที่และ
ชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ โดยที่นักเรียนทุก
คนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ได้เปิดทาการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์
ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม" ต่อมาในปีการศึกษา 2544 โดยมี นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน และสาน
งานต่อจากภราดาวิจารณ์ ทรงเสีย่ งชัยในการดาเนินการขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และในปีนี้เอง
ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ตามใบอนุญาตเลขที่ นพ.4/2544 โดยใช้ชื่อโรงเรียน
ว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม" มาจนถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2558 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน บริหารงานโดย
ยึดหลักจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดระยะเวลา
ได้ส่งเสริมให้ ผู้ร่วมบริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกาลังกาย กาลังใจและกาลังความคิด เพื่อที่จะ
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลกปัจจุบันตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตแรงงานที่ดี มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบัน ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน บริหารงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกคน และนักเรียน มีทกั ษะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาบริการวิชาชีพแก่สังคม
1.2 ข้อมูลโรงเรียนทั่วไป
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รบั อนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 โดยในจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 จนถึงปีการศึกษา 2555 โดยตั้งแต่ปีการศึกษา
2556 จนถึงปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้ทาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา
ใน 4 สาขางาน คือ
1. สาขาวิชาช่างยนต์
เปิดสอนในสาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เปิดสอนในสาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เปิดสอนในสาขางานโครงสร้าง
4. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เปิดสอนในสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
เปิดสอนในสาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
เปิดสอนในสาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
เปิดสอนในสาขางานเทคโนโลยีการเชื่อมโครงสร้างโลหะ
4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เปิดสอนในสาขางานตกแต่งภายใน
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1.3 การดารงตาแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ผู้รับใบอนุญาต 1. ภราดาศักดา กิจเจริญ
ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2550
2. ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา
ปีการศึกษา 2551 – ปีการศึกษา 2556
3. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
ปีการศึกษา 2556 – ปัจจุบัน
ครูใหญ่
1. ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย
ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545
2. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
ปีการศึกษา 2547 – ปีการศึกษา 2549
3. ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ปีการศึกษา 2550
ผู้อานวยการ
1. มาสเตอร์เทพอวยชัย
ศรัยกิจ ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545
2. มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย ปีการศึกษา 2546 – ปีการศึกษา 2552
3. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ
ปีการศึกษา 2553 – ปีการศึกษา 2558
4. ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน
รองผู้อานวยการ
1. ภราดานนทชา ศรีวไิ ล
ปีการศึกษา 2553 – ปีการศึกษา 2554
2. ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2558
3. ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
ปีการศึกษา 2558 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการ
1. มาสเตอร์เทพอวยชัย
ศรัยกิจ ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545
2. มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย ปีการศึกษา 2546 – ปีการศึกษา 2552
3. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ
ปีการศึกษา 2553 – ปีการศึกษา 2554
4. ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ ปีการศึกษา 2555– ปีการศึกษา 2558
5. ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน
1.4 สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม – หนองคาย ตาบลเวินพระบาท
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180, 04-2050059
Website : http://www.atsn.ac.th
E-Mail Address : atsn@atsn.ac.th
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1.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นที่ราบลุ่มมีป่าไม้สลับทุ่งนา
เมื่อ พ.ศ. 2475 เริ่มแรกในการก่อตั้งหมู่บ้านมาอยู่ริมปากน้าทวย ซึ่งไหลลงสู่แม่น้าโขง จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านปาก
ทวย ต่อมาได้เกิดน้าท่วมบริเวณบ้านปากทวยเป็นประจา เมื่อ พ.ศ. 2481 จึงได้ย้ายจากริมปากน้าทวยมาอยู่ในที่ตั้งข้างวัด
ป่า คือ วัดใหม่ชัยภูมิปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ. 2490 ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่ 13 ของหมู่บ้านรามราช ทางกรมทางหลวง
ได้มาตั้งชื่อป้ายบ้านให้ใหม่เป็นบ้านปากทวยมาจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาได้ขึ้นกับตาบลเวินพระบาท หมู่ที่ 5 มีผู้ใหญ่บ้านคน
แรก ชื่อ นายกมล พงษ์ภักดี ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งหมู่บ้านปากทวยเป็นหมู่บ้าน อพป. ปี พ.ศ. 2514
บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอท่าอุ
เทน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่มสลับป่าไม้และทุ่งนา มีอาณาเขตติดต่อ
ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
จรดกับบ้านธาตุ ตาบลโนนตาล
ทิศใต้
จรดกับบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4
ทิศตะวันออก
จรดกับแม่น้าโขง ตรงข้ามกับบ้านโพนคา สปป.ลาว
ทิศตะวันตก
จรดกับบ้านนาสีดา หมู่ที่ 6

5
การใช้งานพื้นที่มีรายดังนี้
พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน
ประมาณ
4,882 ไร่
พื้นที่อาศัย
ประมาณ
220 ไร่
พื้นที่ทางการเกษตร
ประมาณ
2,199 ไร่
พื้นที่สาธารณะ
ประมาณ
54 ไร่
พื้นที่ป่าชุมชน
ประมาณ
24 ไร่
ประชากรและภาษา
ปัจจุบันบ้านปากทวย หมู่ที่ 5 มีประชากรทั้งหมด จานวน 215 ครัวเรือน รวมทั้งครอบครัวคนลาว จานวน 3
ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,129 คน แยกเป็นชาย 548 คน เป็นหญิง 581 คน ภาษาที่นิยมใช้ในท้องถิ่น ได้แก่
กะเลิง ญ้อ ภูไท ท้องถิ่น ภาษาไทยอีสาน และภาษาลาวบางส่วน
อาชีพและรายได้
อาชีพหลัก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาสวน
อาชีพรอง ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมงจากแม่น้าโขง ทอผ้าพื้นเมืองผ้ามุก กลุ่มทาหมวก กลุ่มทาแหนม
รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ปี ประมาณ 35,000 บาท
1.6 ข้อมูลครูจาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ 17/3/2560)
สถานภาพ
จานวน
แผนกวิชา/สาขาวิชา
(คน) ครูประจาการ ครูพิเศษ
สาขาวิชาช่างยนต์
3
3
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3
3
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3
3
สาขาวิชาช่างเครื่อง
3
3
เรือนฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
7
7
1.7 ข้อมูลนักเรียน ปี 2559
ตารางที่ 2 แสดงจานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ 17/3/2560)
สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
รวม

ใบประกอบวิชาชีพ
มี
ไม่มี ป.เอก
2
1
2
1
2
1
-

วุฒิการศึกษา
ป.โท ป.ตรี ต่ากว่าป.ตรี
3
1
2
2
1
-

2

1

-

1

2

-

6

1

-

1

6

-

ปวช. 1
12
12
11
8
43

ปวช. 2
17
13
16
7
53

ปวช. 3
14
10
13
12
49

รวม
43
35
40
27
144
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1.8 ข้อมูลห้องเรียน
ตารางที่ 3 จานวนห้องเรียน
ปวช.1
สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
รวมทั้งหมด
ปวช.2
สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
รวมทั้งหมด
ปวช.3
สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
รวมทั้งหมด

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน
สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน
สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน

1.9 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
ตารางที่ 4 ตารางจานวนโรงฝึกงาน และห้อง
สาขาวิชา
สาขางาน
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน
รวม
1.10 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
ตารางที่ 5 ตารางข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
ห้อง
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
รวม

จานวนห้อง
1
1
1
1
4
จานวนห้อง
1
1
1
1
4
จานวนห้อง
1
1
1
1
4

จานวนโรงฝึกงาน
2 โรงฝึก
4 ห้อง
3 ห้อง
2 ห้อง
11

จานวนห้อง
1
2
3
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1.11 ข้อมูลอาคารสถานที่
ตารางที่ 6 ตารางข้อมูลอาคารสถานที่
หมายเลข
รายการ
อาคารอานวยการ
1

2-4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

ประกอบไปด้ วย (ห้ อง)
- ห้องงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- ห้องรับแขก
- ห้องงานบริ หารทัว่ ไป
- ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
- ฝ่ ายวิชาการ
- ฝ่ ายบริ หารจัดการ
บ้านพักนักเรี ยนประจา
- บ้านพักนักเรี ยน
อาคารปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
อาคารอาบน้ านักเรี ยน
- ห้องอาบน้ า / ห้องซักล้าง / ห้องสุขา (18 ห้อง)
อาคารทรงเสี่ ยงชัย
- ลานกิจกรรมและนันทนาการ
โภชนาคาร(โรงอาหาร)
- โรงอาหาร
โรงฝึ กปฏิบตั ิงานสาขาวิชาเครื่ อง
- โรงฝึ กงานสาขาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
เรื อนฯ
- ห้องพักครู
- ห้องเรี ยน 3
อาคารเรี ยน
- ห้องเรี ยน 2 /ห้องประชุม
- ห้องเรี ยน 1
โรงฝึ กปฏิบตั ิงานสาขาวิชาช่างกล
- โรงฝึ กงานสาขางานเครื่ องมือกลฯ
โรงงาน
- ห้องปฏิบตั ิการงานเขียนแบบคอมพิวเตอร์
- ห้องพักครู
- ห้องปฏิบตั ิการงาน CNC
- ห้องน้ า
โรงฝึ กงานพื้นฐาน
- ห้องน้ า
- ห้องปฏิบตั ิการงานพื้นฐาน 1
โรงฝึ กงานพื้นฐาน
- ห้องปฏิบตั ิการงานพื้นฐาน 2
โรงฝึ กปฏิบตั ิงานสาขาวิชาเชื่อมโลหะ - โรงฝึ กงานสาขางานโครงสร้าง
- ห้องเรี ยน 4
ห้องสมุด
ห้องเก็บผลงานนักเรี ยน
โรงฝึ กปฏิบตั ิงานสาขาวิชาช่างยนต์ - โรงฝึ กงานสาขางานยานยนต์
โรงฝึ กปฏิบตั ิงานศูนย์บริ การรถยนต์ - ห้องเรี ยน 5
- ห้องน้ า
- โรงฝึ กงานสาขางานยานยนต์

ขนาดห้ อง(ม.)
5.00*8.00
5.00*8.00
5.00*8.00
5.00*8.00
5.00*8.00
5.00*8.00
7.00*15.70
6.50*10.50
11.90*13.50
12.00*16.70
10.20*34.20
17.50*18.20
4.10*5.60
10.00*11.70
7.20*20.00
7.20*8.20
12.10*28.00
3.70*8.00
3.70*4.00
3.70*8.00
2.20*2.40
2.20*2.40
4.60*12.00
5.90*14.20
14.00*29.60
3.30*18.30
18.60*16.05
8.60*13.10
14.60*29.60
6.20*10.00
1.90*6.20
17.80*16.00

8
หมายเลข
19
20
21
22
23

24

รายการ
โรงฝึ กปฏิบตั ิงานช่างยนต์/ห้องเก็บพัสดุ
สนามกีฬา
สนามบาสเกตบอล
สวนเกษตรของนักเรี ยน
Francois Hall 2009
สวน Solar Garden

ประกอบไปด้ วย (ห้ อง)
ห้องประชุม
ห้องแสดงผลงาน
ห้องรองผูอ้ านวยการ
ห้องรองผูอ้ านวยการ
-

ขนาดห้ อง(ม.)
16.00*24.00
71.60*100.40
18.00*31.29
25.00*96.00
4.70*10.00
10.00*10.00
5.00*5.00
5.00*5.00
3.00*3.00

9

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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1.12 เกียรติประวัติ ชื่อเสียงโรงเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.

เกียรติประวัติโรงเรียน
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาโดยไม่หวังผลกาไร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544 จัดโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลเวินพระบาท
ร่วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ
3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2546
ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2547
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รบั การศึกษาโดยไม่หวังผลกาไร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544 จัดโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลเวินพระบาท
ร่วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ
3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2546
ร่วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภท
ความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2547
ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2547
ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2551
ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2551
ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2557

เกียรติประวัติครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
นายปริญยา สีสม ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายสุทิน รังเพีย ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายสุทินรังเพีย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับสาขาวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2554
นายสุทิน รังเพีย ร่วมถ่ายทาสารคดีรายการกบนอกกะลา ตอนมหัศจรรย์ปีที่ 7 ของบริษัททีวีบูรพาวันที่ 9 เดือน
ธันวาคม2554
นายดอน วิภา เข้าร่วมเสนอผลงานประกวดครูดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย ปีการศึกษา 2554
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เกียรติประวัตินักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544 จัดโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลเวินพระบาท
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันวิชาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจาปี 2549
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครพนม
ประจาปี 2550
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครพนม
ประจาปี 2550
6. ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันรถประหยัดน้ามันในระดับประเทศ ที่กรุง เทพ ฯ ปี
2550
7. ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในการแข่งขัน
กีฬาครูสมั พันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2551
8. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2552 ได้รางวัล
อันดับที่ 4
9. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3-18 สิงหาคม 2552 ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดนครพนม (ร่วมกับโรงเรียนโคตรบูรณ์)
10. กรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2552 ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับรางวัล 1เหรียญเงินในการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร และ 2 เหรียญทองแดงใน
การแข่งขันวิ่ง 100 เมตรและ 1,500 เมตร
11. ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาในงานวันเอดส์โลก ระดับอาเภอโดยโรงพยาบาลอาเภอท่าอุเทน ณ วัดโพธิ์ชัย
อาเภอท่าอุเทน วันที่ 3 ธันวาคม 2552
12. นายสวัสดิ์ อาซองได้รับรางวัลชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าไป
แข่งขันในระดับประเทศ
13. นายชัยณรงค์ จาเพียรราชและนายฤทธิไกร บุญตาท้าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปูกระเบื้อง งานแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
อุบลราชธานี
14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาทต้านยาเสพติด
ปี 2554
15. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเปตองงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาทต้านยาเสพติด ปี
2554
16. นายอภิวัฒน์ พลเทพ เหรียญเงินการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชายในการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
17. นายกิตติชัย บุตรสุวรรณ์ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18. นายสมบูรณ์ อามอ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

เกียรติประวัตินักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
นายรัตนโชค สุวอ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลคม 2559 ณ โรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายโชคชัย พาแสง ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลคม 2559 ณ โรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายมนัสชัย ยังฝ้าย ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาสถาบันใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15วันที่ 20-22 ตุลคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
นายพัชรพล ว่องไว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนั กเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
นายพีรยุทธ ส่งเสริม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนั กเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
นายอมรเทพ ยมพินิจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเชื่อมไฟฟ้า ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนั กเรียน นักศึ กษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
นายพนาเวศ วงศ์บุญชัยเลิศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน งานเชื่อมไฟฟ้า ระดับ ปวช.
การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
นายวิทวัส ศรีโ คตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนั กเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
นายพงษ์ดนัย ยศพันษา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
นายอารัญ ประคองสุข รางวัลเกียรติบตั รระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
นายภานุกร บุญ สุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนั กเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
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1.13 ปรัชญาของโรงเรียน
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรูจ้ ักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความอุตสาหะวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความสาเร็จ(LABOR OMNIA VINCIT )
1.14 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
1. ให้ที่พักพิงแก่เด็กกาพร้าและผูด้ ้อยโอกาส หรือจากครอบครัวที่ยากจน
2. ให้คาปรึกษา ส่งเสริมงานพัฒนาสังคม และเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นาแก่เด็กเยาวชนที่เข้ามาศึกษา
3.ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกทักษะทางด้านอุตสาหกรรมอีกทั้งฝึกฝนให้เป็นผู้ปฏิบตั ิงานที่ดีในสถานประกอบ
การณ์และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
1.15 วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนผลิตผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานสากล ให้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
1.16 พันธกิจโรงเรียน
1.พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
2.พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
4.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
1.17 เป้าหมายโรงเรียน
1. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพมีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม
3. สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์
5. สถานศึกษาให้การบริการวิชาชีพสู่สังคม
6. สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจัย
7. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและการจัดการสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
8. สถานศึกษาดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา
9. สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมผู้เรียน ครู แหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
10. นักเรียนมีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล
11. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
12. สถานศึกษาเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
13. การจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
14. สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา
1.18 อัตลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น มีวินัย รับผิดชอบ น้อมนอบ ยึดมั่นสัจธรรม
1.19 เอกลักษณ์โรงเรียน
ทางานเป็น

แผนภูมโิ ครงสร้ างการบริหารโรงเรียน
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กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย
คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ
ผู้รับใบอนุญาต

สมาคมศิษย์ เก่ าฯ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผู้อานวยการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการทีป่ รึกษาผู้อานวยการ

ผู้จดั การ

รองผู้อานวยการ

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายบริหารจัดการ
-

งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ
งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุ ภณั ฑ์
งานทะเบียนและสารบรรณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์
งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์
งานโภชนาการ

-

งานหลักสูตรการเรี ยนการสอน
และนิเทศภายใน
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
งานวัดและประเมินผล
งานวิทยบริ การ

ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน
-

งานระเบียบวินยั
งานหอพักนักเรี ยนประจา
งานสภานักเรี ยน
งานครู ที่ปรึ กษาและแนะแนวอาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริ การชุมชน
งานอภิบาล
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

