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4.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตารางที่ 23 ระดับคณุภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

สาขาวิชา จ านวนวิชา 
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ไม่ส่ง 
บันทึกหลังการ

สอน 
ไม่บันทึกหลังการ

สอน 
สาขาวิชาช่างยนต ์ 45 36 9 36 - 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 39 36 3 32 4 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 39 36 3 33 3 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 47 42 5 37 5 
แผนกวิชาสามญัฯ 14 12 2 12 - 

รวม 184 162 22 150 12 
 

ตารางที่ 24 การด าเนินการจัดท างานวิจัย 
สาขาวิชา จ านวนครู งานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์ นวัตกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต ์ 3 3 - - 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 3 4 - - 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 3 3 1 - 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 3 3 - - 
แผนกวิชาสามญัฯ 7 8 - - 

รวม 19 21 1 - 
 
 
4.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ตารางที่ 25 การพัฒนารายวิชาหรอืกลุ่มวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ วิชา 
สาขาวิชาช่างยนต์ นายสายญัณ์ ดาพงษ์ งานจักรยานยนต ์

นายสายญัณ์ ดาพงษ์ งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
นายปริญยา สสีม ประดับยนต ์
นายปริญยา สสีม ศูนย์บริการรถยนต ์
นายปริญยา สสีม งานซ่อมรถยนต ์

สาขาวิชาช่างกลโรงาน นายวิรถ  จอกทอง งานเครื่องมือกลเบื้อง 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ นายสุทิน   รังเพีย งานช่ือมเบื้องต้น 
 

4.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ตารางที่ 26 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

สาขาวิชา จ านวนนักเรียน ผ่านการฝึกประสบการณ์ 
สาขาวิชาช่างยนต ์ 14 14 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 10 10 
สาขาวิชาช่างโครงสร้าง 12 12 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 12 12 

รวม 48 48 
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ตารางที่ 27 จ านวนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ ปวช.3 

ล าดับ สมาชกิ ครูที่ปรึกษา ชื่อโครงการ 
1 นายโชคชัย พาแสง,นายพีระยุทธ ส่งเสริม, 

นายดุสติ ช่างท า 
นายปริญยา สสีม ช่ือโครงการเครื่องบดแกลบ 

2 นายพงษ์ดนัย ยศพันษา,นายวิทวสั ศรีโคตร นายปริญยา สสีม ช่ือโครงการ ชุดสาธิตเครื่องยนต ์
3 นายจาตุพงษ์ ลาฮง,นายพัชรพล ว่องไว นายปริญยา สสีม โครงการ ชุดสาธิตระบบส่งก าลัง

เกียร ์
4 นายปิรามดิ ว่องไว,นายนนทวัฒน ์วงศ์ธรรม, 

นายเกียรติศักดิ์ พาละสิงห ์
นายสายณัญ์ ดาพงษ์ โครงการ  เครื่องปอกกระเทียม 

5 นายพัชระพล ลึแฮ,นายสมร มอแลกู่, 
นายกฤตพจน์ แลน ิ

นายทวี  สุทธิรณ เครื่องช่วยเติมน้ ามันเกียร์ และ
น้ ามันเฟืองท้ายด้วยไฟฟ้า 

6 นายพิชัยยุทธ แซ่ว้า,นายพัฒนา หมั้นเยือน, 
นายไพบูลย์ วังโกสา 

นายปริญยา สสีม ช่ือโครงการ เครื่องเทปูนก่ึงอัตโนมัต ิ

7 นายสิทธิพงษ์ สีทน,นายวายุ ประคองสุข, 
นายอารัญ ประคองสุข 

นายศิริวัฒน์ ไชยโชต ิ ช่ือโครงการ เครื่องหยอดข้าว 

8 นายไชยนันท์ ศิริแสน,นายณัฐวัฒน์ บุระพันธ์, 
นายธเนศ หลักค า 

นายวิรถ จอกทอง ช่ือโครงการ  เครื่องแม่แรงยกเครือ่ง 

9 นายณัฐพล ปญัญาเฉียบ,นายธรีศกัดิ์ ลาบือ, 
นายภานุกร บญุสุข 

นายวิรถ จอกทอง ช่ือโครงการ เครื่องกลึงไม้ 
(Machining Mini) 

10 นายปฏิพล เอกพันธ,์นายจิรพงษ์ ธงยศ, 
นายพีระพัฒน์ อ าจุฬา 

นายจ านงค์ ตาระบัตร ช่ือโครงการ เครื่องบดอเนกประสงค์ 

11 นายปฏิพล สุวรรณวงค์,นายอมรเทพ ยมพินิจ, 
นายพิเชษฐ์ ต๋าค าไร ่

นายสุทิน รังเพีย โครงการรถโรยปูนสนาม 

12 นายสันติ แซล่ี,นายพิษณุ แซ่เติ๋น,นายสมบรูณ์ อาน ี นายสุทิน รังเพีย ช่ือโครงการเครื่องบ าบัดน้ าเสียด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์

13 นายพนาเวศ วงศ์บุญชัยเลิศ,นายธนากร หวุ่ยแม, 
นายวันชัย เบซิกู ่

นายสมสมัย เสวียววงษ์, 
นายอิทธิพล แก้วชาลนุ 

โครงการ เครื่องบากท่อ 

14 นายชญานิน ดาบุตร,นายจารุวิทย ์ภู่งามชื่น 
นายอธิพงษ์ ว่องไว 

นายประสิทธ์ิ ค าด ี โครงการ บิวอินห้องนั่งเล่น 

15 นายพรเทพ ช่ังน้ าใจ,นายธีรวัฒน์ สมแสนนายวีร
ศักดิ์ เฮืองฮุง 

นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น โครงการ บิวอินห้องครัวบ้านสีสม้ 

16 นายนันทวัฒน์ งามวงค์,นายมนัสชัย ยังฝ้าย 
นายนครินทร์ คุ้มด ี

นายจ านงค์ ตาระบัตร โครงการสร้างระเบียงบ้านพักสีส้ม 

17 นายธนชัย อุ่นค า,นายสมจิต ยาง 
นายอัครเดช เกียรติบดีสุข 

นายประสิทธ์ิ ค าด ี ช่ือโครงการ ห้องนอนบ้านสีสม้ 

 
ตารางที ่28 จ านวนผู้เรียนทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

สาขาวิชา จ านวนนักเรียน จ านวน 
สาขาวิชาช่างยนต ์ 14 14 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 10 10 
สาขาวิชาช่างโครงสร้าง 12 12 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 12 12 

รวม 48 48 
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4.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตารางที ่29 ตารางกิจกรรมเสริมหลักสตูร 

รายการ จ านวนกิจกรรม 
1. กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทนูพระมหากษตัริยส์่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม  

8 

2. กิจกรรมด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 6 
3. กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 12 
4. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

5. กิจกรรมให้ผูเ้รียนใช้ความรู้ ความสามารถท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม  

5 

 
ตารางที ่30 การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยส์่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
ชื่อกิจกรรม 

1.จัดกิจกรรมวันแม่ วันเฉลิมพระชนพรรษามหาราชินีนาถ และวันแม่พระอัสสัมชัญ 
2.จัดกิจกรรมฉลองอัครสาวกนักบญุเปโต และนักบุญเปาโล มีพิธีมสิซา  
3.จัดพิธีบูชาขอบพระคุณท่านนักบุญหลุยส ์
4.จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน ต าบลเวินพระบาท 
5.เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงร่วมกับชุมชน ต าบลเวินพระบาท 
6.จัดพิธีอาเศียรวาทราชดุดมีหาราชา 
7.พิธีบูชามิสซาประจ าสัปดาห ์

            8.เลือกตั้งประธานนักเรยีน 
 

ตารางที ่31 กิจกรรมด้านการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
ชื่อกิจกรรม 

1. โครงการปลูกปา่บูชาคร ู
2. กิจกรรมลอยกระทง 
3. กิจกรรมจติอาสาพัฒนา ขนหินวัดป่าบ้านม่วง 
4. โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
5. กิจกรรมท าความสะอาดบรเิวณโรงเรียน 
6. กิจกรรมปรบัปรุงภูมิทัศน ์

 
ตารางที ่32 กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ชื่อกิจกรรม 

1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน และคณะคร ู
2. กิฬา “ริมโขงเกมส์” 
3. กิจกรรมวันครอบครัว ATSN 
4. กิจกรรมวันครสิตม์าส 
5. กิจกรรมประกวดร้องเพลงวันวิชาการ 

                6. กิจกรรมแข่งขันกีฬา VIP-ATSN 
            7. กิจกรรมแข่งขันกระชับมิตร 
 

http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=v_expenses&Id_expenses=5210&Id_project=493&Id_p_s_d=1109
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=v_expenses&Id_expenses=5320&Id_project=493&Id_p_s_d=1109
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ชื่อกิจกรรม 
           8. กิจกรรมแข่งขันกีฬามวลชนอ าเภอท่าอุเทนคัพ ครั้งท่ี 12/2559 
           9. กิจกรรมแข่งขันกีฬาในเครือมลูนิธิ ฯ 
           10. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในอัสสมัชัญคัพ ครั้งท่ี 1 
           11. กิจกรรมงานฉลองวัดและอสัสมัชัญวิชาการ) 
           12. กิจกรรมแข่งขันกีฬาท่ีบ้านเณรฟาติมา 

 
ตารางที ่33 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อกิจกรรม 

1. กิจกรรมการเลีย้งปลาในกระชัง 
2. กิจกรรมการเลีย้งกบ 
3. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
4. กิจกรรมเพาะเห็ดฟาง 
5. กิจกรรมท านา 

 
ตารางที ่34 การบริการวิชาการ วชิาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสงัคม 

คร้ังท่ี ชื่อกิจกรรม วันที่ด าเนินกิจกรรม 

1 วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา บ.นาโพธิ์ ต.นาโพธ์ิ อ.กุสุมาลย์ จ.
สกลนคร 

วันท่ี 17- 19 มิถุนายน 2559 

2 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ. นามน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ. นครพนม วันท่ี 8- 10 กรกฎาคม 2559 
3 วัดพระคริสตประจักษ์ บ. นาบัว ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.

สกลนคร 
วันท่ี 23- 25 กันยายน 2559 

4 โรงเรียนนริมลวิทยา บ.ป่าหว้าน ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ. สกลนคร 25- 27 พฤศจิกายน 2559 
5 วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา บ.นาโพธิ์ ต.นาโพธ์ิ อ.กุสุมาลย์ จ.

สกลนคร 
30 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2559 

6 โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปกปอ้งสถาบัน อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม 
ณ ศาลาวดัพุทธนิมิต บ.หนองเทา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ. 
นครพนม 

24 มกราคม 2560 

7 วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล บ.เชียงยืน 
ต.เวินพระบาท อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม 

วันท่ี  17 – 19 กุมภาพันธ์ 
 

 
 
 
 

http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=v_expenses&Id_expenses=5220&Id_project=493&Id_p_s_d=1109
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=v_expenses&Id_expenses=5832&Id_project=493&Id_p_s_d=1108
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=v_expenses&Id_expenses=5563&Id_project=493&Id_p_s_d=1108
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=v_expenses&Id_expenses=5367&Id_project=493&Id_p_s_d=1107

