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28 
 

4.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตารางที่ 22 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

สาขาวิชา จ านวนวิชา 
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้

ไม่ส่ง 
บันทึกหลัง
การสอน 

ไม่บันทึกหลังการ
สอน 

สาขาวิชาช่างยนต์ 48 48 - 48 - 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 50 50 - 50 - 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 53 53 - 53 - 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 48 48 - 48 - 

รวม 199 199 - 199 - 
 

ตารางที่ 23 การด าเนินการจัดท างานวิจัย 
สาขาวิชา จ านวนครู งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ 3 3 - - 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 3 3 - - 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 3 3 - - 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 3 3 - - 
แผนกวิชาสามัญฯ 7 7 - - 

รวม 19 19 - - 
 
4.2 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ตารางที่ 24 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
สาขาวิชา จ านวนนักเรียน ผ่านการฝึกประสบการณ์ 

สาขาวิชาช่างยนต์ 15 15 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 8 8 
สาขาวิชาช่างโครงสร้าง 11 11 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 5 5 

รวม 39 39 
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ตารางที่ 25 จ านวนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ ปวช.3 

ล าดับ ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่าย สมาชกิ ครูที่ปรึกษา 
1 รถพ่วงเอนกประสงค ์ 6,540 1.นายนนธวัฒน์ พิมพ์นาจ สาขาวชิาช่างยนต์ 

2.นายวีรพล นาดี สาขาวิชาช่างยนต์ 
3.นายฤทธิพงษ์ สุพันธ์ สาขาวิชาช่างยนต์ 

มาสเตอร์ ปรญิญา สีสม 

2 แม่แรงยกเกียร ์ 5,700 1. นายวัชระพงษ์ ภูเดชา สาขาช่างยนต์ 
2. นายปฏิภาณ ประกอบชีพ สาขาช่างยนต์ 
3. นายปิยะบุตร กิ่งโก้ สาขาช่างยนต์ 

มาสเตอร์ปรญิญา สีสม 

3 แบบจ าลองเครื่องปรบัอากาศ
ภายในรถยนต ์

6,500 1. นายลาภสุข ชวลิตพิสิฐกลุ สาขาวิชาช่างยนต์ 
2. นายสมบุญ พิสัยเลิศ สาขาวิชาช่างยนต์ 
3. นายเพชรโชคชัย ปัทมะ สาขาวชิาช่างยนต์ 

มาสเตอร์ ทวี สุทธิรณ 

4 ตู้เป่ากรองอากาศรถยนต ์ 6,690 1. นาย ธีระพงษ์ วงตะลา สาขาวชิาช่างยนต์ 
2. นาย นิราช พานถม สาขาวิชาช่างยนต์ 
3. นาย อนุชา ธรรมโทร สาขาวิชาช่างยนต์ 

มาสเตอร์ ปรญิญา สีสม 

5 เครื่องถอดประกอบโช๊คอัพ 3,850 1. นายศักดิ์นรินทร์ ศรีหาพล สาขาวิชาช่างยนต์ 
2. นายธนากร วิภา สาขาวิชาช่างยนต ์
3. นายวรวิทย์ จุนทวี สาขาวิชาช่างยนต์ 

มาสเตอร์ ปรญิญา สีสม 

6 เครื่องเหลาไม ้ 5,860 1.นายธนพล มะลิด า สาขาวิชาช่างเครื่องเรื่อนและ
ตกแต่งภายใน 
2.นายนนทวัฒน์ สิงห์แขก สาขาวิชาช่างเครื่อง
เรื่อนและตกแต่งภายใน 

มาสเตอร์จ านงค์ ตาระบตัร 

7 เครื่องแกะสลักอักษร 5,400 1. นายนาวิน เถาวัลย์ สาขาวิชาเครื่องเรือนและ
ตกแต่งภายใน 
2. นายปิยะพงษ์ ว่องไว สาขาวิชาเครื่องเรือนและ
ตกแต่งภายใน 
3. นายพีรวิชญ์ ดุลย์ชาติ สาขาวิชาเครื่องเรือนและ
ตกแต่งภายใน 

มาสเตอร์ประสิทธ์ิ ค าด ี

8 เครื่องบดแกลบใหเ้ป็นร า 6,870 1.นายธนากร นิยมธรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
2.นายอเนก หล้าสีดา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
3.นายนครินทร์ หล้าสดีา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

มาสเตอร์วิรถ จอกทอง 

9 เครื่องดัดเหล็กเส้น 9,070 1.นายกิตติภฎั หอมจันทร์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
2.นายสุรชัย อภสิุนทรากลุ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
3.นายชัยวัฒน์ งามแฉล้ม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

มาสเตอร์ศริิวัฒน์ ไชยโชต ิ

10 เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนใน
ข้าวเปลือก 

7,770 1.นายบุญธรรม ชินโชต ิสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
2.นายพิชิตพงษ ์สุขรี่ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
3.นายศักดา พิมโล สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

มาสเตอรส์มสมัย เสวียววงษ์ 

11 เครื่องสับเอนกประสงค์ 6,000 1.นายนุติ เวโรจน์พนา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
2.นายนิติพล หาญยงค์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
3.นายชัยวุฒ ิคีรีอภิสิทธ์ิ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

มาสเตอรส์ุทิน รังเพีย 

12 เครื่องดูดควันเชื่อมแบบ
เคลื่อนที ่

4,870 1.นายสมชาย เย้อเดอ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
2.นายธีรเทพ หมอโป สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
3.นายอาโศ่ อาน่ี สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

มาสเตอรส์ุทิน รังเพีย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่าย สมาชกิ ครูที่ปรึกษา 
13 ประตเูหล็กกั้นทางเข้า-ออก

ห้องน้ า 
5,540 1.นายอุดม ดวงสว่างสกลุ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

2.นายจีรไชย น่านน้ าเขียวขจ ีสาขาวิชาช่างเชื่อม
โลหะ 

มาสเตอร์อิทธิพล แก้วชาลุน 

14 พัฒนาเครื่องนวดข้าว 5,000 1. นายอัฎชัย สิรสิว่างกุล 
2. นายทัศนูปกร สันด ี

มาสเตอร์ศริิวัฒน ์ไชยโชต ิ

15 เตาเผาเหล็ก 5,000 1. นายภูวดล วิจติรวงศ์  
นายเจตนิพัทธ์ วิจิตรตรวงศ ์

มาสเตอร์วิรถ จอกทอง 

 รวมค่าใช้จ่าย 90,660   
 

ตารางที ่26 จ านวนผู้เรียนผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน 

สาขาวิชา ชื่อผลงาน ชิ้นงาน จ านวน ระดับ 
(ปวช) 

สาขาวิชาช่างยนต์ 1.  ค้อนตอกสายไฟ 14 1 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1. ลูกดิ่ง 

2. งานกลึง กัดค้อนเหล็ก 
1. งานกัดป้ายด้วย CNC 
2. ค้อนตอกสายไฟ 
3. งานกัดอะคริลิคแมงมุง 

12 
12 
40 
13 
2 

2 
2 
2 
1 
2 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1. ค้อนตอกสายไฟ 
2. เหล็กดัด 
3. คาดเหล็ก 
4. เตาเผาถ่าน 
5. โต๊ะปฏิบัติงานเชื่อม 
6. บูทงานเชื่อม 
7. กระดานไวท์บอร์ด 
8. ประตูฟุตบอล 

14 
14 
14 
5 
6 
6 
5 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 

สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน 

1. เก้าอ้ีบาร์ 
2. เก้าอ้ีขนาดเล็ก 
3. ชั้นวางของ 
4. เก้าอ้ีทรงสูงพนักพิง 
5. ม้านั่งไม้ยางพารา 
6. โต๊ะอาหาร 
7. ไม้แขวนสูท 
8. โต๊ส าหรับห้องเรียน 
9. ชุดโต๊ะเก้าอ้ีกล่องไม้หุ้มเบาะ 
10. เก้าอ้ีหัวโล้น 
11. โซฟาไม่หุ้มเบาะ 

4 
8 
6 
8 
60 
23 
3 
6 
1 
5 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

 



31 
 

 

ตารางที ่27 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

สาขาวิชา จ านวนนักเรียน จ านวน 
สาขาวิชาช่างยนต์ 15 15 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 8 8 
สาขาวิชาช่างโครงสร้าง 11 11 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 5 5 

รวม 39 39 
 
4.3 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตารางที ่28 ตารางกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รายการ จ านวนกิจกรรม 

1. กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

7 

2. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 
3. กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 10 
4. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

5. กิจกรรมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม  

6 

รวม 38 
 
 
 
ตารางที ่29 การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ชื่อกิจกรรม 

1.จัดกิจกรรมวันแม่ วันเฉลิมพระชนพรรษามหาราชินีนาถ และวันแม่พระอัสสัมชัญ 
2.จัดกิจกรรมฉลองอัครสาวกนักบุญเปโต และนักบุญเปาโล มีพิธีมิสซา  
3.จัดพิธีบูชาขอบพระคุณท่านนักบุญหลุยส์ 
4.จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน ต าบลเวินพระบาท 
5.เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงร่วมกับชุมชน ต าบลเวินพระบาท 
6.จัดพิธีอาเศียรวาทราชดุดีมหาราชา 
7.พิธีบูชามิสซาประจ าสัปดาห์ 
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ตารางที ่30 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ชื่อกิจกรรม 

1. โครงการปลูกป่า 
2. โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน 

 
 
 

ตารางที ่31 กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ชื่อกิจกรรม 

1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน และคณะครู 
2. กิฬา “ริมโขงเกมส์” 
3. กิจกรรมวันครอบครัว ATSN 
4. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
5. กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน 

           6. กิจกรรมแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิ ฯ 
           7. กิจกรรมแข่งขันกีฬาวันอัสสัมชัญวิชาการ 
           8. กิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับมิตรอัสสัมชัญ & เชียงยืน 
           9. กิจกรรมแข่งขันกีฬาพนักงาน 
           10. กิจกรรมแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญคัพ 

 
ตารางที ่32 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อกิจกรรม 
1. กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง 
2. กิจกรรมการเลี้ยงกบ 
3. กิจกรรมปลูกพืชผักส่วนครัว 
4. กิจกรรมท านา 
5. กิจกรรมเลี้ยงเป็ด 
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ตารางที ่33 การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม 
ครั้งที ่ ชื่อกิจกรรม วันเวลาที่ด าเนิน

กิจกรรม 
1 วัดแม่พระราชินีสายประค าศักดิ์สิทธิ์ จอมแจ้ง ต าบลบ้านแป้น 

อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
23-25 มิถุนายน 2560 

2 โครงการอ าดภอยิ้มเคลื่อนที่ ปกป้องสถาบัน อ าเภอท่าเทน จังหวัด
นครพนม 

14 กรกฎาคม 2560 

3 ออกหน่วยบริการวิชาชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ที่ศูนย์
อ านวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมวัดท่าแร่ บ้านท่าแร่ 
ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 31 มิถุนายน 2560 ถึง 
 4 สิงหาคม 2560 

4 ออกหน่วยบริการวิชาชีพ ร่วมกับโครงการกิจเมตาปรานี คณะภคินี
รักกางเขนแห่งท่าแร่ สร้างบ้านให้คนยากจน จ านวน 2 หลัง  

23 สิงหาคม 2560 ถึง 
30 กันยายน 2560 

5 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
แก่ประชาชนที่ อบต.พนอม ต าบลพนอม อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม 

23 พฤศจิกายน 2560 

6 ออกหน่วยบริการวิชาชีพ วัดนักบุญฟรังซิลเดอซาล บ้านเชียงยีน 
ต าบลเวินพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

22-24 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 

 

 

 

 


