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5.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ผู้เรยีนและผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำวิชำชีพมีควำมรู้ 
ทักษะ คุณสมบัติและประสบกำรณ์วิชำชีพ
ตำมหลักสูตร 
 

✓          โรงเรียนมีกำรส่งเสรมิให้ผู้เรียนออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  เรียนรู้ประสบกำรณ์จริงที่เกีย่วข้องกับรำยวิชำที่
จัดท ำกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกำร  และส่งผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรทีโ่รงเรียนมีกำรท ำ
สัญญำควำมร่วมมือ  (MOU)   หรอืสถำนประกอบกำรที่โรงเรียนจดัหำให้   เพื่อให้เกิดทักษะ  กระบวนกำรคิด   กำร
จัดกำร  กำรเผชิญสถำนกำรณ์   และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำ   ซึ่งจะช่วยผู้เรยีนและผูส้ ำเรจ็
กำรศึกษำ  ได้น ำควำมรู้ทักษะดังกล่ำวในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ตลอดจนกำรท ำงำนและประกอบอำชีพอิสระ 

2 ผู้เรยีนยึดมั่นในสัจธรรม มีวริิยะอตุสำหะ
รับผิดชอบต่อสังคม 

✓  โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และรับผดิชอบตอ่สังคม  และ
สำมำรถปรับตัวไดเ้มื่อออกไปท ำงำนในสถำนประกอบกำร และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมโลกได้อยำ่งมีควำมสุข 
 
 

3 สถำนศึกษำมีหลักสตูรและกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนที่มีคณุภำพ 

 

✓          โรงเรียนมีกำรส่งเสรมิกำรพัฒนำหลักสตูร  ให้ครูจดัท ำแผนกำรเรยีนกำรสอน  ที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  
และเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย  มีกำรบูรณำกำร  ด้ำนคณุธรรม  จริยธรรม  และส่งเสริมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง   โดยค ำนึงผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  และจดักำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำร  ท ำให้นักเรียนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมำตรฐำน   

4 สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีนตำม
เกณฑ ์

 

 

✓  โรงเรียนไดส้นับสนุน  ส่งเสริมจดักิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดลอ้ม สำมำรถคิด
ตัดสินใจ คดิแก้ปัญหำ ก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนชีวิตทั้งด้ำนกำรเรยีน และอำชีพ สำมำรถปรับตนได้อย่ำงเหมำะสม  
และจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนำใหน้ักเรียนมีระเบียบวินัย ควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำมที่ดี ควำมรับผิดชอบ กำรท ำงำนร่วมกัน กำร
รู้จักแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออำทรและสมำนฉันท์ โดยจัดให้
สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
และจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบ ำเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตำมควำมสนใจในลักษณะ
อำสำสมัคร เพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบ ควำมดีงำม ควำมเสียสละต่อสังคม และกำรมีจิตสำธำรณะ เช่น กิจกรรมอำสำ
พัฒนำต่ำง ๆ 
 



29 
 

ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
5 สถำนศึกษำให้กำรบริกำรวิชำชีพสูส่ังคม ✓  สำขำวิชำต่ำงๆ ท้ัง 4 สำขำวิชำไดอ้อกให้บริกำรวิชำชีพสู่ชุมชน  องค์กร หน่วยงำนและสถำนศึกษำอ่ืนเพื่อพัฒนำควำมรู้

และทักษะวิชำชีพจำกกำรปฏบิัติงำนจริง ดังนี้ 
  (สำขำงำนยำนยนต์) 

 

✓  สาขางานยานยนต์ 

  1.   วันท่ี 17-19   มิถุนำยน  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียนระดับ ปวช.1-2     ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ  ณ วัดนักบุญมำรีอำ มักดำเลนำ   บ้ำนนำโพธ์ิ  ต.นำโพธ์ิ  อ.กุสุมำลย์   จ.สกลนคร  งำนท่ีให้บริกำรเป็น
งำนซ่อมบ ำรุงเครื่องยนต์เล็กและเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ 24  ช่ัวโมง 

2.  8-10  กรกฎำคม  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน   ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ ณ วัดนักบุญเปำโลกลงัใจ  บ้ำนนำมน  ต.บ้ำนผึ้ง   อ.เมือง   จ.นครพนม  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับงำนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  ซ่อมรถจักรยำนยนต์  ซ่อมเครือ่งยนต์เล็ก  ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ 24  
ช่ัวโมง 
3.  23-25  กันยำยน  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน  ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ  ณ วัดพระคริสต์ประจักษ์  บ้ำนนำบัว  ต.หนองแวง  อ.วำนรนิวำส  จ.สกลนคร  งำนที่ให้บริกำรเป็นงำนที่
เกี่ยวข้องกับงำนซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมจักรยำนยนต์  ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ  24  ช่ัวโมง 
4.  24  มกรำคม  2560   คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ  ร่วมกับส่วนรำชกำร  โครงกำรอ ำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ปกป้องสถำบัน อ ำเภอท่ำอุเทน ที่บ้ำนหนองเทำ  ต.หนอง
เทำ  อ.ท่ำอุเทน  จ.นครพนม  งำนที่ให้บริกำรเป็นงำนซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ซ่อมจักรยำนยนต์  ใช้เวลำในกำรท ำงำน
ประมำณ 7  ช่ัวโมง 
5. วันท่ี 17-19 กุมภำพันธ์  2560 คณะครูในสำขำวิชำและนักเรยีน  ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยบริกำร
วิชำกำรและวิชำชีพ  วัดนักบุญฟรงัซิสเดอซำล  บ้ำนเชียงยืน  ต ำบลเวินพระบำท  อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม  
งำนท่ีให้บริกำร  ซ่อมแซมรั้ววัด  ทำส ี
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ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

5 สถำนศึกษำให้กำรบริกำรวิชำชีพสูส่ังคม 

(สำขำงำนเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง) 

✓  สำขำงำนเครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง 

 วันท่ี 17-19   มิถุนำยน  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียนระดับ ปวช.1-2     ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ  ณ วัดนักบุญมำรีอำ มักดำเลนำ   บ้ำนนำโพธ์ิ  ต.นำโพธิ์  อ.กุสุมำลย์   จ.สกลนคร  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำน
ซ่อมบ ำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำในบ้ำนเรือน  ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ 24  ช่ัวโมง 

2.  8-10  กรกฎำคม  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน   ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ ณ วัดนักบุญเปำโลกลงัใจ  บ้ำนนำมน  ต.บ้ำนผึ้ง   อ.เมือง   จ.นครพนม  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับงำนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  เช่น ตู้เย็น  พัดลม  ไฟฟ้ำในบ้ำนเรือน ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ 24  ช่ัวโมง 

3.  23-25  กันยำยน  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน  ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ  ณ วัดพระคริสต์ประจักษ์  บ้ำนนำบัว  ต.หนองแวง  อ.วำนรนิวำส  จ.สกลนคร  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับงำนซ่อมบ ำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ซ่อมวิทยุ  ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ  24  ช่ัวโมง 

4.  24  มกรำคม  2560   คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ  ร่วมกับส่วนรำชกำร  โครงกำรอ ำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ปกป้องสถำบัน อ ำเภอท่ำอุเทน ท่ีบ้ำนหนองเทำ  ต.หนอง
เทำ  อ.ท่ำอุเทน  จ.นครพนม  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำนซ่อมบ ำรุงทั่วไป  ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ 7  ช่ัวโมง 

5. วันท่ี 17-19 กุมภำพันธ์  2560 คณะครูในสำขำวิชำและนักเรยีน  ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยบริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ  วัดนักบุญฟรังซิสเดอซำล  บ้ำนเชียงยืน  ต ำบลเวินพระบำท  อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม  งำนท่ี
ให้บริกำร  ซ่อมแซมท ำควำมสะอำดงำนท่ัวไปภำยในวัดและชุมชน 
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ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

5 สถำนศึกษำให้กำรบริกำรวิชำชีพสูส่ังคม 

(สำขำงำนโครงสร้ำง) 

✓  สาขางานโครงสร้าง 
วันท่ี 17-19   มิถุนำยน  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรยีนระดับ ปวช.1-2     ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ  ณ วัดนักบุญมำรีอำ มักดำเลนำ   บ้ำนนำโพธ์ิ  ต.นำโพธิ์  อ.กุสุมำลย์   จ.สกลนคร  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำน
เชื่อมดัดเหล็ก  กำรเชื่อมต่อบ้ำนท่ีอยู่อำศัย รำวตำกผ้ำ  รั่วบ้ำน  ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ 24  ช่ัวโมง 
2.  8-10  กรกฎำคม  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน   ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ ณ วัดนักบุญเปำโลกลงัใจ  บ้ำนนำมน  ต.บ้ำนผึ้ง   อ.เมือง   จ.นครพนม  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำนเชื่อมดัด
เหล็ก  กำรเชื่อมต่อบ้ำนท่ีอยู่อำศยั รำวตำกผ้ำ  รั่วบ้ำน ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ 24  ช่ัวโมง 
3.  23-25  กันยำยน  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน  ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ  ณ วัดพระคริสต์ประจักษ์  บ้ำนนำบัว  ต.หนองแวง  อ.วำนรนิวำส  จ.สกลนคร  งำนที่ให้บริกำรเป็นงำน
งำนเชื่อมดัดเหล็ก  กำรเชื่อมต่อบ้ำนท่ีอยู่อำศัย รำวตำกผ้ำ  รั่วบ้ำน  ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ  24  ช่ัวโมง 
4.  24  มกรำคม  2560   คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ  ร่วมกับส่วนรำชกำร  โครงกำรอ ำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ปกป้องสถำบัน อ ำเภอท่ำอุเทน ที่บ้ำนหนองเทำ  ต.หนอง
เทำ  อ.ท่ำอุเทน  จ.นครพนม  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำนเช่ือมเครื่องมือกำรเกษตรทั่วไป  เช่ือม จอบ เสียม คำด  ใช้เวลำ
ในกำรท ำงำนประมำณ 7  ช่ัวโมง 
5. วันท่ี 17-19 กุมภำพันธ์  2560 คณะครูในสำขำวิชำและนักเรยีน  ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยบริกำร
วิชำกำรและวิชำชีพ  วัดนักบุญฟรงัซิสเดอซำล  บ้ำนเชียงยืน  ต ำบลเวินพระบำท  อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม  
งำนท่ีให้บริกำร  ซ่อมแซมรั้ววัด  ทำสี  ท ำควำมสะอำด  บริเวณวัดและชุมชน 
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5 สถำนศึกษำให้กำรบริกำรวิชำชีพสูส่ังคม 

(สำขำงำนเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน) 

  สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
วันท่ี 17-19   มิถุนำยน  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรยีนระดับ ปวช.1-2     ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ  ณ วัดนักบุญมำรีอำ มักดำเลนำ   บ้ำนนำโพธ์ิ  ต.นำโพธิ์  อ.กุสุมำลย์   จ.สกลนคร  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำน
ซ่อมบ ำรุงงำนไม้  ตู้  เตียง  รำวตำกผ้ำ  ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ 24  ช่ัวโมง 
2.  8-10  กรกฎำคม  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน   ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ ณ วัดนักบุญเปำโลกลงัใจ  บ้ำนนำมน  ต.บ้ำนผึ้ง   อ.เมือง   จ.นครพนม  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับงำนซ่อมบ ำรุงงำนไม้  ซ่อมรั้วท่ีอยู่อำศัย  รำวตำกผ้ำ   ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ 24  ช่ัวโมง 
3.  23-25  กันยำยน  2559  คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน  ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ  ณ วัดพระคริสต์ประจักษ์  บ้ำนนำบัว  ต.หนองแวง  อ.วำนรนิวำส  จ.สกลนคร  งำนที่ให้บริกำรเป็นงำน
ซ่อมบ ำรุงงำนไม้  ซ่อมรั้วที่อยู่อำศัย  รำวตำกผ้ำ    ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ  24  ช่ัวโมง 
4.  24  มกรำคม  2560   คณะครูในสำขำวิชำและนักเรียน ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ  ร่วมกับส่วนรำชกำร  โครงกำรอ ำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ปกป้องสถำบัน อ ำเภอท่ำอุเทน ที่บ้ำนหนองเทำ  ต.หนอง
เทำ  อ.ท่ำอุเทน  จ.นครพนม  งำนท่ีให้บริกำรเป็นงำนซ่อมงำนไม้ ประกอบเก้ำอ้ี ให้บริกำรวิชำชีพ ในกำรประกอบเก้ำอี้
เล็ก  ใช้เวลำในกำรท ำงำนประมำณ 7  ช่ัวโมง 
5. วันท่ี 17-19 กุมภำพันธ์  2560 คณะครูในสำขำวิชำและนักเรยีน  ระดับ  ปวช.1-2 ทุกคน  ออกหน่วยบริกำร
วิชำกำรและวิชำชีพ  วัดนักบุญฟรงัซิสเดอซำล  บ้ำนเชียงยืน  ต ำบลเวินพระบำท  อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม  
งำนท่ีให้บริกำร  ซ่อมแซมรั้ววัด  ทำส ี
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6 สถำนศึกษำมีนวัตกรรมและกำรวจิัย 

 

✓  - ส่งเสริมสนับสนุนโครงงำนทำงวิชำชีพสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน  เพือ่ให้นักเรียนรู้จักคดิและสรุปควำมรู้เป็นภำพรวม
จัดท ำเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัฒกรรม และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชนในเชิงอุตสำหกรรม รและเพื่อเป็นสื่อในกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนภำยในโรงเรียน        
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจดัท ำสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมและงำนวิจัย  เพื่อเป็นกำรพัฒนำส่งเสรมิในกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอน และช่วยเหลือสังคมต่อไป         
 

7 ผู้บริหำรมภีำวะผู้น ำและกำรจดักำร
สถำนศึกษำท่ีมีคณุภำพ 

✓  ผู้บริหำรมภีำวะผู้น ำ มีกำรบริหำรจัดกำรแบบบุคลำกรทุกคนมีส่วนรว่ม เน้นควำมรักควำมสำมัคคี  ท ำงำนเป็นทีม  มี
เครือข่ำยจำกภำยนอกเข้ำร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

8 สถำนศึกษำด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำม
ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และจุดเน้นและ
จุดเด่นของสถำนศึกษำ 

✓  สถำนศึกษำมีกำรระดมบุคลำกรทกุภำค   มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำโรงเรียน แผนปฏิบตัิงำนประจ ำปี  เพ่ือ
ตั้งเป้ำหมำยในกำรปฏิบตัิงำนในโรงเรียนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  มีกำรประเมิน/ตดิตำมกำรปฏบิัติงำนทุกเดือนเพื่อ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

9 สถำนศึกษำมีมำตรกำรส่งเสรมิผูเ้รยีน ครู 
แหล่งเรียนรู้ และกำรมสี่วนร่วมทำงกำร
ศึกษำ 

✓  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูไดร้ับกำรพฒันำด้ำนวิชำกำรตำมที่ครไูด้รับผดิชอบในแต่ละสำขำงำนตำมสถำนประกอบกำร
ต่ำงๆ และโรงเรียนจัดอบรมภำยในโดยเชิญวิทยำกรจำกภำยนอก  และมโีครงกำรพัฒนำครูได้ศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น   
พร้อมท้ังจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำรมำกกว่ำ  17  แห่ง ในประเทศ  นักเรียน ปวช. 3 ทุกคนผ่ำนกำรฝึก
ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร ไม่น้อยกว่ำ  300  ช่ัวโมง  ทุกสำขำวิชำได้จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกบัสถำน
ประกอบกำรพร้อมทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกเข้ำมำร่วมจัดกำรเรยีนกำรสอน 

10 นักเรียนมีคณุภำพระดับมำตรฐำนสำกล ✓         โรงเรียนมีกำรส่งเสรมิ ให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรยีนรู้  ออกแบบ  สร้ำงสรรค์งำน  สื่อสำร  และสร้ำง
สิ่งประดิษฐ์  เข้ำร่วมประกวดและกำรแข่งขันในระดับตำ่ง  ๆ    ส่งเสริมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้มีงำนท ำในประเทศและ
ต่ำงประเทศ   เช่น  ประเทศญี่ปุ่น  ประเทศออสเตรเลีย  เป็นต้น 

11 สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำที่มคีุณภำพ ✓  โรงเรียนมีเครือข่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  เพื่อพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ  และมีสถำนประกอบกำร ร่วม
จัดกำรเรียนกำรสอน พร้อมพัฒนำครูให้ก้ำวทันเทคโนโลยเีพื่อจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย เน้นผู้เรยีน
เป็นส ำคญั ฝึกปฏิบตัิจริง  นักเรยีนได้พัฒนำตนเองตำมธรรมชำติ  และเต็มศักยภำพ 
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12 สถำนศึกษำเป็นสังคมคณุธรรม ภมูิ

ปัญญำ และกำรเรียนรู ้
✓  โรงเรียนอสัสมัชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรมออกหน่วยบริกำรชุมชน ซ่อมบ ำรุงบ้ำน โรงเรียน ประตูบ้ำน รถจักรยำนยนต์ 

เครื่องจักกลกำรเกษตร  พร้อมแนะน ำให้ควำมรู้ทำงดำ้นวิชำกำรแกชุ่มชนและสังคม 

13 กำรจัดกำรของสถำนศึกษำมี
ประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำม
หลักธรรมำภิบำล 

✓  โรงเรียนมีแผนภูมิกำรบริหำรงำน มีบทพรรณนำงำน มีคู่มือปฏบิัติงำน มีแผนพัฒนำโรงเรียนในระยะ 5 ปี มีแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี  มีคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรียน คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร มรีะบบประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

14 สถำนศึกษำสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่วมมือกับเครือขำ่ยในกำร
พัฒนำกำรศึกษำ 
 
 

✓  โรงเรียนอสัสมัชัญเทคนิคนครพนม  เป็นโรงเรียนกำรกุศล  บริหำรงำนโดยมลูนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย  จึงมี
โรงเรียนในเครือข่ำยให้กำรสนับสนุน  สมำพันธ์สมำคมผู้ปกครองและครู สมำพันธ์สมำคมศิษย์เก่ำ  ให้กำรสนับสนุน 

โรงเรียนให้กำรสนบัสนุนเชญิผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำกำรในสำขำวิชำที่โรงเรียนได้จดักำรเรียนกำรสอน 

 

 


