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1.1 ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
       โรงเรียนอสัสมัชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตั้งข้ึนโดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย เป็นโรงเรยีนล าดับที่ 14 ใน
จ านวน 17 โรงเรียน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนในหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางาน
เครื่องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ด าเนินงานในรูปแบบโรงเรยีนการกุศล รับ
นักเรียนชายผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
จ านวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็นนักเรียนประจ า ท าการเรียนในหลักสูตรปกติและมีหลักสตูรพิเศษส าหรับชาวบ้านในพ้ืนท่ีและ
ชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ใหไ้ดร้ับการพฒันาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ โดยที่นักเรยีนทุก
คนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
       ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ได้เปิดท าการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี โดยใช้ช่ือว่า "ศูนย์
ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม" ต่อมาในปีการศึกษา 2544 โดยมี นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน และสาน
งานต่อจากภราดาวิจารณ์ ทรงเสีย่งชัยในการด าเนินการขออนญุาตเปิดเป็นโรงเรยีนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และในปีนี้เอง
ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสมัชัญนครพนม ได้รับอนญุาตให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ตามใบอนุญาตเลขท่ี นพ.4/2544 โดยใช้ช่ือโรงเรียน
ว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม" มาจนถึงปัจจุบัน  
       ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2558 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน บริหารงานโดย
ยึดหลักจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรญีอง เดอมงฟอร์ต เป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา ตลอดระยะเวลา
ได้ส่งเสรมิให้ ผู้ร่วมบริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ไดร้่วมกนัทุ่มเทท้ังก าลังกาย ก าลังใจและก าลังความคิด เพื่อท่ีจะ
พัฒนาโรงเรียนใหม้ีคุณภาพ ก้าวทันโลกปัจจุบันตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นท่ีจะผลิตแรงงานท่ีดี มีคุณภาพ ให้เป็นท่ียอมรับและ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
      ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบัน ภราดากิตติศักดิ์    เจริญศรี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน บรหิารงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมให้บคุลากรทุกคน และนักเรียน มีทกัษะและคณุภาพชีวิตที่ดี ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาบริการวิชาชีพแก่สังคม 
 
1.2 ข้อมูลโรงเรียนทั่วไป 
 โรงเรียนอสัสมัชัญเทคนิคนครพนม ได้รบัอนุญาตใหเ้ปิดท าการเรยีนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 โดยในจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2545 จนถึงปีการศึกษา 2555  โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 
2556 จนถึงปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้ท าการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 4 สาขาวิชา  
ใน 4 สาขางาน คือ 
    1.  สาขาวิชาช่างยนต์   เปิดสอนในสาขางานยานยนต์ 

2.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    เปิดสอนในสาขางานเครื่องมือกล 
3.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   เปิดสอนในสาขางานโครงสร้าง 

 4.  สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เปิดสอนในสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนญุาตให้เปดิท าการเรียนการสอนในหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ 
 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล     เปิดสอนในสาขางานเทคนิคยานยนต์ 

2.  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต    เปิดสอนในสาขางานเครื่องมือกล 
3.  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ   เปิดสอนในสาขางานเทคโนโลยีการเช่ือมโครงสร้างโลหะ 

 4.  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เปิดสอนในสาขางานตกแต่งภายใน 
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1.3 การด ารงต าแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน  ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
ผู้รับใบอนุญาต 1.  ภราดาศักดา    กิจเจริญ   ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2550 
  2.  ภราดาศิริชัย    ฟอนซีกา  ปีการศึกษา  2551 – ปีการศึกษา 2556 
  3.  ภราดาสุรสิทธ์ิ สุขชัย  ปีการศึกษา  2556 – ปัจจุบัน  
ครูใหญ่  1. ภราดาวิจารณ์    ทรงเสี่ยงชัย  ปีการศึกษา  2544 – ปีการศึกษา 2545 
  2. ภราดาสุรสิทธ์ิ   สุขชัย  ปีการศึกษา  2547 – ปีการศึกษา 2549 
  3. ภราดาวิริยะ   ฉันทวโรดม ปีการศึกษา  2550 
ผู้อ านวยการ    

1. มาสเตอร์เทพอวยชัย    ศรัยกิจ    ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545 
  2. มาสเตอร์โชคชัย   ทรงเสี่ยงไชย  ปีการศึกษา 2546  – ปีการศึกษา 2552 
  3. ภราดาอาวุธ    ศิลาเกษ  ปีการศึกษา 2553  – ปีการศึกษา 2558 
  4. ภราดากิตติศักดิ ์ เจริญศร ี  ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน 
รองผู้อ านวยการ 

1. ภราดานนทชา  ศรีวไิล  ปีการศึกษา  2553 – ปีการศึกษา  2554 
2. ภราดาพิชิตพล  บูระพันธ ์ 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   บูระพันธ ์ปีการศึกษา 2555–  ปีการศึกษา 2558 
5. ภราดากิตติศักดิ ์ เจริญศร ี  ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน 

1.4 สถานที่ต้ัง 
                 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  ตั้งอยู่เลขท่ี 107 หมู่ที ่  5 ถนนนครพนม – หนองคาย ต าบลเวินพระบาท  
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม     รหัสไปรษณีย์     48120  โทรศัพท์  :    09-72042180, 04-2050059 
 Website : http://www.atsn.ac.th        E-Mail Address :  atsn@atsn.ac.th 

http://www.atsn.ac.th/
mailto:atsn@atsn.ac.th
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1.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
บ้านปากทวย  หมู่ที่  5  ต าบลเวินพระบาท  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  เป็นที่ราบลุ่มมีป่าไม้สลับทุ่งนา  

เมื่อ พ.ศ.  2475  เริ่มแรกในการก่อตั้งหมู่บ้านมาอยู่ริมปากน้ าทวย  ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าโขง  จึงได้เรียกช่ือหมู่บ้านว่า  บ้านปาก
ทวย  ต่อมาได้เกิดน้ าท่วมบริเวณบ้านปากทวยเป็นประจ า  เมื่อ พ.ศ.  2481  จึงได้ย้ายจากริมปากน้ าทวยมาอยู่ในที่ตั้งข้างวัด
ป่า  คือ  วัดใหม่ชัยภูมิปัจจุบัน  และเมื่อปี พ.ศ.  2490  ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่  13  ของหมู่บ้านรามราช  ทางกรมทางหลวง
ได้มาตั้งช่ือป้ายบ้านให้ใหม่เป็นบ้านปากทวยมาจนถึงทุกวันนี้  ต่อมาได้ขึ้นกับต าบลเวินพระบาท  หมู่ที่  5  มีผู้ใหญ่บ้านคน
แรก  ช่ือ  นายกมล  พงษ์ภักดี ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งหมู่บ้านปากทวยเป็นหมู่บ้าน  อพป.  ปี พ.ศ.  2514 
 บ้านปากทวย  หมู่ที่  5  อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม  ระยะทางประมาณ  19  กิโลเมตร  และห่างจากอ าเภอท่าอุ
เทน  ระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร   สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่มสลับป่าไม้และทุ่งนา     มีอาณาเขตติดต่อ
ดังต่อไปนี้ 
 ทิศเหนือ    จรดกับบ้านธาตุ  ต าบลโนนตาล 
 ทิศใต้    จรดกับบ้านเชียงยืน  หมู่ที่  4 
 ทิศตะวันออก   จรดกับแม่น้ าโขง  ตรงข้ามกับบ้านโพนค า  สปป.ลาว 
 ทิศตะวันตก   จรดกับบ้านนาสีดา  หมู่ที่  6 
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การใช้งานพ้ืนที่มีรายดังนี้ 
 พื้นที่ท้ังหมดของหมู่บ้าน  ประมาณ   4,882   ไร ่
 พื้นที่อาศัย   ประมาณ        220    ไร่ 
 พื้นที่ทางการเกษตร   ประมาณ    2,199    ไร ่
 พื้นที่สาธารณะ   ประมาณ        54     ไร่ 
 พื้นที่ป่าชุมชน   ประมาณ         24     ไร ่
ประชากรและภาษา 
 ปัจจุบันบ้านปากทวย  หมู่ที่  5  มีประชากรทั้งหมด  จ านวน  215  ครัวเรือน  รวมทั้งครอบครัวคนลาว จ านวน  3  
ครัวเรือน  ประชากรรวมทั้งสิ้น  1,129  คน  แยกเป็นชาย  548  คน  เป็นหญิง  581  คน  ภาษาที่นิยมใช้ในท้องถิ่น  ได้แก่   
กะเลิง  ญ้อ  ภูไท  ท้องถิ่น  ภาษาไทยอีสาน  และภาษาลาวบางส่วน 
อาชีพและรายได้ 
 อาชีพหลัก  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าสวน 

อาชีพรอง  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์ การประมงจากแม่น้ าโขง ทอผ้าพื้นเมืองผ้ามุก กลุ่มท าหมวก กลุ่มท าแหนม   
รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ปี  ประมาณ  35,000  บาท 

 
1.6 ข้อมูลครูจ าแนกตามแผนกวชิา/สาขาวิชา/สาขางาน 
  ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ 17/3/2560) 

แผนกวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 
ครูประจ าการ ครูพิเศษ ม ี ไม่ม ี ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ ากว่าป.ตร ี

สาขาวิชาช่างยนต ์ 3 3 - 2 1 - - 3 - 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 3 3 - 2 1 - 1 2 - 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 3 3 - 2 1 - 2 1 - 
สาขาวิชาช่างเครื่อง
เรือนฯ 

3 3 - 2 1 - 1 2 - 

แผนกวิชาสามญัฯ 7 7 - 6 1 - 1 6 - 
          

    
1.7 ข้อมูลนกัเรียน ปี 2559 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ 17/3/2560) 

สาขาวิชา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม 

สาขาวิชาช่างยนต ์ 12 17 14 43 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 12 13 10 35 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 11 16 13 40 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 8 7 12 27 

รวม 43 53 49 144 
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1.8 ข้อมูลห้องเรียน        

ตารางที่ 3 จ านวนห้องเรียน  
ปวช.1 สาขาวิชา สาขางาน จ านวนห้อง 
 สาขาวิชาช่างยนต ์ สาขางานยานยนต ์ 1 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 1 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 1 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน 1 

รวมท้ังหมด   4 
ปวช.2 สาขาวิชา สาขางาน จ านวนห้อง 
 สาขาวิชาช่างยนต ์ สาขางานยานยนต ์ 1 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 1 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 1 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน 1 

รวมท้ังหมด   4 
ปวช.3 สาขาวิชา สาขางาน จ านวนห้อง 
  
  
  
  
  

สาขาวิชาช่างยนต ์ สาขางานยานยนต ์ 1 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 1 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 1 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน 1 

รวมท้ังหมด   4 
 
1.9 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 

ตารางที่ 4 ตารางจ านวนโรงฝึกงาน และห้อง 
สาขาวิชา สาขางาน จ านวนโรงฝึกงาน 

สาขาวิชาช่างยนต ์ สาขางานยานยนต ์ 2 โรงฝึก 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 4 ห้อง 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 3 ห้อง 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน 2 ห้อง 

รวม 11 
 
1.10 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู ้

ตารางที่ 5 ตารางข้อมูลแหล่งการเรียนรู ้
ห้อง จ านวนห้อง 

ห้องสมุด 1 
ห้องคอมพิวเตอร ์ 2 

รวม 3 
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1.11 ข้อมูลอาคารสถานที ่
ตารางที่ 6 ตารางข้อมูลอาคารสถานท่ี 

หมายเลข รายการ ประกอบไปด้วย (ห้อง) ขนาดห้อง(ม.) 

1 อาคารอ านวยการ -  หอ้งงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 5.00*8.00 
-  หอ้งรับแขก 5.00*8.00 
-  หอ้งงานบริหารทัว่ไป 5.00*8.00 
-  ฝ่ายพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 5.00*8.00 
-  ฝ่ายวชิาการ 5.00*8.00 
-  ฝ่ายบริหารจดัการ 5.00*8.00 

2-4 บา้นพกันกัเรียนประจ า - บา้นพกันกัเรียน 7.00*15.70 
5 อาคารปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 6.50*10.50 
6 อาคารอาบน ้ านกัเรียน -  หอ้งอาบน ้ า / หอ้งซกัลา้ง / หอ้งสุขา (18 หอ้ง) 11.90*13.50 
7 อาคารทรงเส่ียงชยั -  ลานกิจกรรมและนนัทนาการ 12.00*16.70 
8 โภชนาคาร(โรงอาหาร) -  โรงอาหาร 10.20*34.20 
9 โรงฝึกปฏิบติังานสาขาวชิาเคร่ือง

เรือนฯ 
- โรงฝึกงานสาขาเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 17.50*18.20 
- หอ้งพกัครู 4.10*5.60 
- หอ้งเรียน 3 10.00*11.70 

10 อาคารเรียน -  หอ้งเรียน 2   /หอ้งประชุม 7.20*20.00 
-  หอ้งเรียน 1 7.20*8.20 

11 โรงฝึกปฏิบติังานสาขาวชิาช่างกล
โรงงาน 

- โรงฝึกงานสาขางานเคร่ืองมือกลฯ 12.10*28.00 
- หอ้งปฏิบติัการงานเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 3.70*8.00 
- หอ้งพกัครู 3.70*4.00 
- หอ้งปฏิบติัการงาน CNC 3.70*8.00 
- หอ้งน ้ า 2.20*2.40 

12 โรงฝึกงานพ้ืนฐาน - หอ้งน ้ า 2.20*2.40 
- หอ้งปฏิบติัการงานพ้ืนฐาน 1 4.60*12.00 

13 โรงฝึกงานพ้ืนฐาน - หอ้งปฏิบติัการงานพ้ืนฐาน 2 5.90*14.20 
14 โรงฝึกปฏิบติังานสาขาวชิาเช่ือมโลหะ - โรงฝึกงานสาขางานโครงสร้าง 14.00*29.60 

- หอ้งเรียน 4 3.30*18.30 
15 หอ้งสมุด - 18.60*16.05 
16 หอ้งเก็บผลงานนกัเรียน - 8.60*13.10 
17 โรงฝึกปฏิบติังานสาขาวชิาช่างยนต ์ - โรงฝึกงานสาขางานยานยนต ์ 14.60*29.60 
18 โรงฝึกปฏิบติังานศูนยบ์ริการรถยนต ์ - หอ้งเรียน  5 6.20*10.00 

- หอ้งน ้ า 1.90*6.20 
- โรงฝึกงานสาขางานยานยนต ์ 17.80*16.00 
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หมายเลข รายการ ประกอบไปด้วย (ห้อง) ขนาดห้อง(ม.) 

19 โรงฝึกปฏิบติังานช่างยนต/์หอ้งเก็บพสัดุ - 16.00*24.00 
20 สนามกีฬา - 71.60*100.40 
21 สนามบาสเกตบอล - 18.00*31.29 
22 สวนเกษตรของนกัเรียน - 25.00*96.00 
23 Francois Hall 2009 -  หอ้งประชุม 4.70*10.00 

  -  หอ้งแสดงผลงาน 10.00*10.00 
  -  หอ้งรองผูอ้  านวยการ 5.00*5.00 
  -  หอ้งรองผูอ้  านวยการ 5.00*5.00 

24 สวน Solar Garden - 3.00*3.00 
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ผังบริเวณโรงเรียน 
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1.12 เกียรติประวัติ ชื่อเสียงโรงเรียน 

เกียรติประวัติโรงเรียน 
1. เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาให้กับเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาโดยไม่หวังผลก าไร 
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจ าปี พ.ศ. 2544 จัดโดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลเวินพระบาท 
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์  ประจ าปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การบริหารส่วน

ต าบลเวินพระบาท 
4. ร่วมกับทางอ าเภอท่าอุเทน จัดท าเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณไีหลเรอืไฟ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 

3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2546 
5. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2547 
6. เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหก้ับเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รบัการศึกษาโดยไม่หวังผลก าไร 
7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจ าปี พ.ศ. 2544 จัดโดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลเวินพระบาท 
8. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์  ประจ าปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การบริหารส่วน

ต าบลเวินพระบาท 
9. ร่วมกับทางอ าเภอท่าอุเทน จัดท าเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณไีหลเรอืไฟ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 

3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2546 
10. ร่วมกับทางอ าเภอท่าอุเทน จัดท าเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภท

ความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2547 
11. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2547 
12. ผ่านการประเมินมาตรฐานคณุภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2551 
13. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2551 
14. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2557 
 
 

เกียรติประวัติครูโรงเรียนอัสสัมชญัเทคนิคนครพนม 
1. นายปริญยา  สีสม  ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net  ปีการศกึษา  2554  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
2. นายสุทิน  รังเพีย  ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net  ปีการศึกษา  2554  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
3. นายสุทินรังเพีย  เป็นผู้ทรงคณุวุฒิจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับสาขาวิชาโลหะการ  วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2554 
4. นายสุทิน  รังเพีย  ร่วมถ่ายท าสารคดีรายการกบนอกกะลา  ตอนมหศัจรรยป์ีท่ี 7 ของบริษัททีวีบูรพาวันท่ี 9 เดือน

ธันวาคม2554 
5. นายดอน  วิภา  เข้าร่วมเสนอผลงานประกวดครูดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ 

ไทย ปีการศึกษา  2554 
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เกียรติประวัตินักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจ าปี พ.ศ. 2544 จัดโดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลเวินพระบาท 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์  ประจ าปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การบริหารส่วน

ต าบลเวินพระบาท 
3.  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันวิชาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจ าปี 2549 
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครพนม 

ประจ าปี 2550 
5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครพนม 

ประจ าปี 2550 
6. ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันรถประหยัดน้ ามันในระดับประเทศ ที่กรุง เทพ ฯ ปี 

2550 
7. ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสดุท้าย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอสัสมัชัญนครราชสีมา ในการแข่งขัน

กีฬาครูสมัพันธ์ 2008 ครั้งท่ี 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2551 
8. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี  6  ระหว่างวันท่ี  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  ระดับอ าเภอโดยโรงพยาบาลอ าเภอท่าอุเทน  ณ วัดโพธิ์ชัย  
อ าเภอท่าอุเทน  วันท่ี  3  ธันวาคม  2552 

12. นายสวัสดิ์  อาซองได้รับรางวัลชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ  งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 24  ระดับภาค   
วันที่  5-6 สิงหาคม  2554  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าไป
แข่งขันในระดับประเทศ 

13. นายชัยณรงค์   จาเพียรราชและนายฤทธิไกร  บุญตาท้าวไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิสาขางานปูกระเบื้อง  งานแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งท่ี 24  ระดับภาค   วันท่ี  5-6 สิงหาคม  2554  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
อุบลราชธาน ี

14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลเวินพระบาทตา้นยาเสพติด  
ปี 2554 

15. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ประเภทเปตองงานกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลเวินพระบาทต้านยาเสพตดิ  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 ครั้งท่ี 15 วันท่ี 20-22 ตุลาคม   
           2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

18. นายสมบูรณ์  อามอ  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน   
          นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 15 วันท่ี 20-22 ตุลาคม   
          2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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เกียรติประวัตินักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
19. นายรัตนโชค  สุวอ  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน   

นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลคม  2559 ณ โรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

20. นายโชคชัย  พาแสง  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน   
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลคม  2559 ณ โรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

21. นายมนัสชัย  ยังฝ้าย  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาสถาบันใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่15วันที่ 20-22 ตุลคม  2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

22. นายพัชรพล  ว่องไว  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 31 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น 

23. นายพีรยุทธ  ส่งเสริม  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 31 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น 

24. นายอมรเทพ  ยมพินิจ  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันงานเช่ือมไฟฟ้า ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 31 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น 

25. นายพนาเวศ  วงศ์บุญชัยเลิศ  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันงานเชื่อมไฟฟ้า ระดับ ปวช.
การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 31 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น 

26. นายวิทวัส  ศรีโคตร  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 31 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น 

27. นายพงษ์ดนัย  ยศพันษา  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 31 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น 

28. นายอารัญ  ประคองสุข  รางวัลเกยีรติบตัรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันเขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภท
อาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 31 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  จังหวัดขอนแก่น 

29. นายภานุกร  บุญสุข  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช.การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 31 ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดขอนแก่น 
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1.13 ปรัชญาของโรงเรียน 
           1.  จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรูจ้ักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
            2.  มนุษย์ทุกคนต้องท างาน   ความอุตสาหะวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ(LABOR OMNIA VINCIT ) 
 
1.14 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
       1. ให้ที่พักพิงแก่เด็กก าพร้าและผูด้้อยโอกาส  หรือจากครอบครัวที่ยากจน 

       2. ให้ค าปรึกษา  ส่งเสริมงานพัฒนาสังคม  และเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้น าแกเ่ด็กเยาวชนท่ีเข้ามาศึกษา 

       3.ให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกทักษะทางด้านอุตสาหกรรมอีกท้ังฝึกฝนให้เป็นผู้ปฏิบตัิงานท่ีดีในสถานประกอบ
การณ์และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 
1.15 วิสัยทัศน์ (Vision) 
              โรงเรียนผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานสากล  ให้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี  
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
1.16 พันธกิจโรงเรียน 
       1.พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 
       2.พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ  
      3.พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
       4.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
 
1.17 เป้าหมายโรงเรียน 
      1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพมีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสตูร 
 2. ผู้เรียนยดึมั่นในสจัธรรม มีวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม 
 3. สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคณุภาพ 
 4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนตามเกณฑ ์
 5. สถานศึกษาให้การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
 6. สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจัย 
 7. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและการจดัการสถานศึกษาที่มีคณุภาพ 
 8. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุเปา้หมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา 
 9. สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมผู้เรยีน ครู แหล่งเรียนรู้ และการมสี่วนร่วมทางการศึกษา 
 10. นักเรียนมีคณุภาพระดับมาตรฐานสากล 
 11. สถานศึกษามีการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 12. สถานศึกษาเป็นสังคมคณุธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
 13. การจัดการของสถานศึกษามปีระสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
 14. สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา 
 
1.18 อัตลักษณ์โรงเรียน 
 มุ่งมั่น     มีวินัย   รับผิดชอบ   น้อมนอบ    ยึดมั่นสัจธรรม 

1.19 เอกลักษณ์โรงเรียน 
  ท างานเป็น
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แผนภูมโิครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

ฝ่ายพฒันาคุณภาพนักเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้รับใบอนุญาต 

กรรมการบริหารมูลนธิิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้จดัการ 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการทีป่รึกษาผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการการศึกษามูลนธิิฯ 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริหารจดัการ 

- งานแผน งบประมาณ งานประกนัฯ 
- งานการเงิน จดัซ้ือ พสัดุ ครุภณัฑ ์
- งานทะเบียนและสารบรรณ 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- งานวจิยั พฒันานวตักรรมและ

ส่ิงประดิษฐ ์
- งานอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ 
- งานบริหารทรัพยากรมนุษย ์
- งานโภชนาการ 

- งานหลกัสูตรการเรียนการสอน  
และนิเทศภายใน 

- แผนกวชิาสามญั-สมัพนัธ์ 
- แผนกวชิาช่างอุตสาหกรรม 
- งานวดัและประเมินผล 
- งานวทิยบริการ 

- งานระเบียบวนิยั 
- งานหอพกันกัเรียนประจ า 
- งานสภานกัเรียน 
- งานครูท่ีปรึกษาและแนะแนวอาชีพ 
- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
- งานอภิบาล 
- งานสนัทนาการ ดนตรี  กีฬา 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 


