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1.1 ประวตัโิรงเรียนอสัสัมชัญเทคนิคนครพนม 

โรงเรียนอสัสมัชญัเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตั�งขึ�นโดยภราดาวจิารณ์  ทรงเสี�ยงชยั  เป็นโรงเรียนนอ้งใหม่ 

ลาํดบัที� 14 ในจาํนวน 14 โรงเรียน  ที�สงักดัมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัเปิดทาํการเรียนการสอนใน

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  จาํนวน  4  สาขาวชิา  ใน  4 สาขางาน  คือ สาขางานยานยนต ์

สาขางานเครื�องมือกล สาขางานเชื�อมโลหะและสาขางานเครื�องเรือนและตกแต่งภายใน ดาํเนินงานในรูปแบบโรงเรียนการ

กศุล รับนกัเรียนชายผูย้ากจนและดอ้ยโอกาสทางการศึกษา ที�จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จากทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย จาํนวนไม่เกิน 160 คน เขา้เป็นนกัเรียนประจาํ  ทาํการเรียนในหลกัสูตรปกติและมีหลกัสูตรพิเศษสาํหรับ

ชาวบา้นในพื�นที�และชุมชนใกลเ้คียง รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื�อนบา้น ใหไ้ดรั้บการพฒันาตนเองตามศกัยภาพและความ

สนใจ โดยที�นกัเรียนทุกคนไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ  ทั�งสิ�น 

ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ไดเ้ปิดทาํการเรียนการสอนในหลกัสูตรพิเศษ � ปี โดยใชชื้�อ

วา่ “ศูนยฝึ์กอาชีพอสัสมัชญันครพนม”  ต่อมาในปีการศึกษา  2544  โดยมี นายเทพอวยชยั  ศรัยกิจ เป็นผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน และสานงานต่อจากภราดาวจิารณ์  ทรงเสี�ยงชยัในการดาํเนินการขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภท

อาชีวศึกษา และในปีนี� เองศูนยฝึ์กอาชีพอสัสมัชญันครพนม ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดเป็นโรงเรียนเอกชน  ตามใบอนุญาต

เลขที�   นพ.4/2544   โดยใชชื้�อโรงเรียนวา่   “โรงเรียนอสัสมัชญัเทคนิคนครพนม”          มาจนถึงปัจจุบนั  

ปัจจุบนั มีภราดาอาวธุ  ศิลาเกษ เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน บริหารงานโดยยดึหลกัจิตตารมณ์ของท่านนกับุญ

หลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต เป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา ผูบ้ริหาร คณะครูและ

บุคลากรทุกคน ไดร่้วมกนัทุ่มเททั�งกาํลงักาย กาํลงัใจและกาํลงัความคิด เพื�อที�จะพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ กา้วทนัโลก

ปัจจุบนัตามศกัยภาพ โดยมุ่งเนน้ที�จะผลิตแรงงานที�ดี มีคุณภาพ ใหเ้ป็นที�ยอมรับและเป็นที�ตอ้งการของตลาดแรงงานและ

สงัคม 
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การดาํรงตาํแหน่งจากอดตีถึงปัจจุบัน  ของโรงเรียนอสัสัมชัญเทคนิคนครพนม 

  

ผู้รับใบอนุญาต        �.  นายวจิารณ์   ทรงเสี�ยงไชย                          ปีการศึกษา  ���� -  ปีการศึกษา ���� 

                                �.  นายวริิยะ  ฉนัทวโรดม                                 ปีการศึกษา  ���� -  ปีการศึกษา ���� 

                                �.  นายศิริชยั  ฟอนซีกา                                      ปีการศึกษา  ���� -  ปัจจุบนั 

  

ครูใหญ่                    �.  นายวจิารณ์   ทรงเสี�ยงไชย                          ปีการศึกษา  ���� -  ปีการศึกษา  ���� 

                                �.  นายวริิยะ  ฉนัทวโรดม                                 ปีการศึกษา  ���� -  ปีการศึกษา  ���� 

                                �.  นายสุรสิทธิ�   สุขชยั                                         ปีการศึกษา  ���� -  ปีการศึกษา  ���� 

                                �.  นายวริิยะ  ฉนัทวโรดม                                  ปีการศึกษา  ���� -  ปีการศึกษา  ���� 

  

ผู้อาํนวยการ        

                               1.  นายเทพอวยชยั   ศรัยกิจ                                ปีการศึกษา  2544  -  ปีการศึกษา  2545 

                              2.  นาย โชคชยั   ทรงเสี�ยงไชย                            ปีการศึกษา  2546  -  ปีการศึกษา  2552  

                               3.  ภราดาอาวธุ  ศิลาเกษ                                     ปีการศึกษา  ����  - ปัจจุบนั 

  

ผู้จดัการ  

                                1. นายเทพอวยชยั   ศรัยกิจ                                ปีการศึกษา  2544  -  ปีการศึกษา  2545 

                                2. นายโชคชยั   ทรงเสี�ยงไชย                           ปีการศึกษา  2546  -  ปีการศึกษา  ���� 
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1.2 สถานที�ตั�ง 

  โรงเรียนอสัสมัชญัเทคนิคนครพนม  ตั�งอยูเ่ลขที�    107   หมู่ที�   5    ถนนนครพนม - หนองคายตาํบลเวนิพระ

บาท      อาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม     รหสัไปรษณีย ์    48120  โทรศพัท ์ :    042-050-027, 042-050-

028  โทรสาร  :  042-050-028 

 Website www.atsn.ac.th        E-Mail Address :  atsn@atsn.ac.th 

 มีพื�นที�ทั�งหมดประมาณ 113 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ  คือ 

ทิศเหนือ จรดกบับา้นธาต ุ ตาํบลโนนตาล 

ทิศใต ้ จรดกบับา้นเชียงยนื  หมู่ที�  4 

ทิศตะวนัออก จรดกบัแม่นํ� าโขง  ตรงขา้มกบับา้นโพนคาํ  สปป.ลาว 

 ทิศตะวนัตก จรดกบับา้นนาสีดา  หมู่ที�  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atsn.ac.th/
mailto:atsn@atsn.ac.th


5 
 

1.3 ข้อมูลบุคลากร 

 

ประเภทบุคลากร 
จาํนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผูอ้าํนวยการ 1 - 1 

รองผูอ้าํนวยการ 1 - 1 

ครูผูส้อน 16 3 19 

บุคลากรสายสนบัสนุน 1 - 1 

พนกังาน 6 6 12 

รวม 25 9 34 

 

ตารางที� 1 จาํนวนบุคลากรแยกตามประเภท 

 

ระดบัการศึกษา 
2554 รวม 

ชาย หญิง 

ปริญาเอก - - 0 

ปริญาโท 3 1 4 

ปวส 1 - 1 

ปวช - - 0 

ปริญญาตรี 13 2 15 

รวม 17 3 20 

 

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนบุคลากรแยกตามระดบัการศึกษา (ครู) 

 

1.4 ข้อมูลนกัเรียน ปี 2554 

 

สาขาวชิา ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม คดิเป็นร้อยละ 

สาขาวชิาเครื�องกล 15 18 13 46 37.70 

สาขาวชิาเครื�องมือกล ฯ 11 12 13 36 29.51 

สาขาวชิาโลหะการ 10 6 6 22 18.03 

สาขาวชิาการก่อสร้าง 8 6 4 18 14.75 

รวม 44 42 36 122 100.00 

 

ตารางที� 3 แสดงจาํนวนนกัเรียน 

 

http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=1&year=2554
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=1&year=2553
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=1&year=2552
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=2&year=2554
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=2&year=2553
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=2&year=2552
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=3&year=2554
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=3&year=2553
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=3&year=2552
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=4&year=2554
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=4&year=2553
http://www.atsn.ac.th/&op=show_alluser&Id_saka=4&year=2552
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ปวช.1 สาขาวชิา สาขางาน จาํนวน จาํนวนห้อง 

 สาขาวชิาเครื�องกล สาขางานยานยนต ์ 15 1 

สาขาวชิาเครื�องมือกล ฯ สาขางานเครื�องมือกล 11 1 

สาขาวชิาโลหะการ สาขางานเชื�อมโลหะ 10 1 

สาขาวชิาการก่อสร้าง สาขางานเครื�องเรือนและแตกแตง่ภายใน 8 1 

รวมทั�งหมด   44 4 

ปวช.2 สาขาวชิา สาขางาน จาํนวน จาํนวนห้อง 

 สาขาวชิาเครื�องกล สาขางานยานยนต ์ 18 1 

สาขาวชิาเครื�องมือกล ฯ สาขางานเครื�องมือกล 12 1 

สาขาวชิาโลหะการ สาขางานเชื�อมโลหะ 6 1 

สาขาวชิาการก่อสร้าง สาขางานเครื�องเรือนและแตกแตง่ภายใน 6 1 

รวมทั�งหมด   42 4 

ปวช.3 สาขาวชิา สาขางาน จาํนวน จาํนวนห้อง 

  

  

  

  

  

สาขาวชิาเครื�องกล สาขางานยานยนต ์ 13 1 

สาขาวชิาเครื�องมือกล ฯ สาขางานเครื�องมือกล 13 1 

สาขาวชิาโลหะการ สาขางานเชื�อมโลหะ 6 1 

สาขาวชิาการก่อสร้าง สาขางานเครื�องเรือนและแตกแตง่ภายใน 4 1 

รวมทั�งหมด   36 4 

      ตารางที� 4 จาํนวนนกัเรียนแตล่ะระดบัชั�น จาํแนกตามหลกัสูตรที�เปิดสอน 
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1.5 ข้อมูลเกี�ยวกบัทรัพยากร 

สาขาวชิา สาขางาน จาํนวนโรงฝึกงาน 

สาขาวชิาเครื�องกล -  สาขางานยานยนต ์ 1 

สาขาวชิาเครื�องมือกลและซ่อมบาํรุง -  สาขางานเครื�องมือกล 1 

สาขาวชิาโลหะการ -  สาขางานเชื�อมโลหะ 1 

สาขาวชิาการก่อสร้าง - สาขางานเครื�องเรือนฯ 1 

รวม 4 

ตารางที� 5 ตารางจาํนวนโรงฝึกงาน 

ห้อง จาํนวนห้อง 

หอ้งสมุด 1 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 

หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 1 

หอ้งอ่านหนงัสือ 1 

หอ้ง Study 1 

รวม 5 

ตารางที� 6 ตารางจาํนวนแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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หมายเลข รายการ ประกอบไปด้วย (ห้อง) จาํนวน (ห้อง) 

๑ อาคารอาํนวยการ -  หอ้งฝ่ายวชิาการ 1 

-  หอ้งฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 

-  หอ้งเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 1 

๒ อาคารฝ่ายกิจการนกัเรียน -  หอ้งฝ่ายกิจการนกัเรียน 1 

๓-๕ บา้นพกันกัเรียนประจาํ - บา้นพกันกัเรียน 3 

๖ อาคารปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 

๗ อาคารอาบนํ� านกัเรียน -  หอ้งอาบนํ� า / หอ้งซกัลา้ง / หอ้งสุขา (18 หอ้ง) 1 

๘ อาคารทรงเสี�ยงชยั -  ลานกิจกรรมและนนัทนาการ 1 

๙ โภชนาคาร(โรงอาหาร) -  โรงอาหาร 1 

๑๐ โรงฝึกงานสาขางานเครื�องเรือนฯ - โรงฝึกงานสาขาวชิาการก่อสร้าง 1 

- หอ้ง Study 1 

๑๑ อาคารเขียนแบบสาขาวชิาการ

ก่อสร้าง 

- หอ้งเขียนแบบสาขาวชิาการก่อสร้าง 1 

๑๒ อาคารเรียน -  หอ้งเรียน (ปวช. 1) 1 

-  หอ้งเรียน (ปวช. 2) 1 

-  หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 1 

๑๓ อาคารสาขาวชิางานเครื�องมือกลฯ - โรงฝึกงานสาขาวชิางานเครื�องมือกลฯ 1 

- หอ้งนํ� า 1 

๑๔ อาคารฝ่ายบริหารทั�วไป - หอ้งฝ่ายบริหารทั�วไป 1 

- หอ้งนํ� า 1 

๑๕ โรงฝึกงานพื�นฐาน - หอ้งฝึกงานพื�นฐาน 1 

๑๖ อาคารฝึกงานสาขาวชิาโลหะการ - โรงฝึกงานสาขาวชิาโลหะการ 1 

- หอ้งนํ� า 1 

๑๗ หอ้งสมุด - 1 

๑๘ หอ้งแสดงผลงานนกัเรียน - 1 

ตารางที� 7 ตารางจาํนวนอาคาร / หอ้ง 
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หมายเลข รายการ ประกอบไปดว้ย (หอ้ง) จาํนวน (หอ้ง) 

๑๙ อาคารฝึกงานสาขาวชิาเครื�องกล - โรงฝึกงานสาขาวชิาเครื�องกล 1 

  - หอ้งนํ� า 1 

๒๐ โรงฝึกงานบริการยานยนต ์ - - 

๒๑ สนามกีฬา - - 

๒๒ สนามบาสเกตบอล - - 

๒๓ สวนเกษตรของนกัเรียน - - 

๒๔ Francois Hall 2009 -  หอ้งประชุม 1 

-  หอ้งแสดงผลงาน 1 

-  หอ้งผูอ้าํนวยการ 1 

    -  หอ้งรองผูอ้าํนวยการ 1 

๒๕ สวนSolar Garden -  - 

ตารางที� 7 ตารางจาํนวนอาคาร / หอ้ง(ต่อ) 
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1.6 ข้อมูลชุมชน (หมู่บ้านปากทวย) 

 โรงเรียนอสัสมัชญัเทคนิคนครพนม ตั�งอยูบ่า้นปากทวย  หมู่ที� 5 ตาํบลเวนิพระบาท อาํเภอท่าอุเทน จงัหวดั

นครพนม บา้นปากทวย  เป็นที�ราบลุ่มมีป่าไมส้ลบัทุ่งนา  เมื�อ พ.ศ.  2475  เริ�มแรกในการก่อตั�งหมู่บา้นมาอยูริ่มปากนํ� าทวย  

ซึ�งไหลลงสู่แม่นํ� าโขง  จึงไดเ้รียกชื�อหมู่บา้นวา่  บา้นปากทวย  ต่อมาไดเ้กิดนํ� าท่วมบริเวณบา้นปากทวยเป็นประจาํ  เมื�อ 

พ.ศ. 2481  จึงไดย้า้ยจากริมปากนํ� าทวยมาอยูใ่นที�ตั�งขา้งวดัป่า  คือ  วดัใหม่ชยัภูมิปัจจุบนั  และเมื�อปี พ.ศ.  2490  ไดจ้ดัตั�ง

เป็นหมู่บา้นที�  13  ของหมู่บา้นรามราช  ทางกรมทางหลวงไดม้าตั�งชื�อป้ายบา้นใหใ้หม่เป็นบา้นปากทวยมาจนถึงทุกวนันี�   

ต่อมาไดขึ้�นกบัตาํบลเวนิพระบาท  หมู่ที�  5  มีผูใ้หญ่บา้นคนแรก  ชื�อ  นายกมล  พงษภ์กัดี    ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้

แต่งตั�งหมู่บา้นปากทวยเป็นหมู่บา้น  อพป.  ปี พ.ศ.  2514    
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 บา้นปากทวย  หมู่ที�  5  อยูห่่างจากจงัหวดันครพนม  ระยะทางประมาณ  19  กิโลเมตร และห่างจากอาํเภอท่าอุเทน  

ระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร   สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที�ราบลุ่มสลบัป่าไม ้  และทุ่งนา  มีอาณาเขตติดต่อ  คือ 

 ทิศเหนือ    จรดกบับา้นธาตุ  ตาํบลโนนตาล 

 ทิศใต ้    จรดกบับา้นเชียงยนื  หมู่ที�  4 

 ทิศตะวนัออก   จรดกบัแม่นํ� าโขง  ตรงขา้มกบับา้นโพนคาํ  สปป.ลาว 

 ทิศตะวนัตก   จรดกบับา้นนาสีดา  หมู่ที�  6 

แบ่งพื�นที�  ดงันี� 

 พื�นที�ทั�งหมดของหมู่บา้น  ประมาณ   4,882   ไร่ 

 พื�นที�อาศยั   ประมาณ      220   ไร่ 

 พื�นที�ทางการเกษตร  ประมาณ    2,199   ไร่ 

 พื�นที�สาธารณะ   ประมาณ       54   ไร่ 

 พื�นที�ป่าชุมชน   ประมาณ       24   ไร่ 

อาชีพและรายได้ 

 อาชีพหลกั  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํนา  และทาํสวน 

อาชีพรอง  ปลูกพืช  เลี�ยงสตัว ์  การประมงจากแม่นํ� าโขง  ทอผา้พื�นเมือง  ผา้มุก  กลุ่มทาํหมวก  กลุ่มทาํแหนม 

และ เก็บหิน 

1.7 เกยีรตปิระวตั ิชื�อเสียงโรงเรียน 

          1. เป็นสถานศึกษาที�จดัการศึกษาใหก้บัเด็กยากจน และดอ้ยโอกาสทางการศึกษา ใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยไม่หวงัผล

กาํไร 

          2. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 การแข่งขนักีฬาฟตุบอลเวนิพระบาทเกมส์ ประจาํปี พ.ศ. 2544 จดัโดยองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเวนิพระบาท 

          3. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนักีฬาฟตุบอลเวนิพระบาทเกมส์  ประจาํปี พ.ศ. 2545 จดัโดยองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเวนิพระบาท 

          4. ร่วมกบัทางอาํเภอท่าอุเทน จดัทาํเรือไฟ เขา้ร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศ 

อนัดบั 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค ์ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จงัหวดันครพนม ประจาํปี 2546 

          5. ร่วมกบัทางอาํเภอท่าอุเทน จดัทาํเรือไฟ เขา้ร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ไดรั้บรางวลั ชมเชย ประเภท
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ความคิดสร้างสรรค ์ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จงัหวดันครพนม ประจาํปี 2547 

          6. ร่วมกบัทางอาํเภอท่าอุเทน จดัทาํเรือไฟ เขา้ร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ไดรั้บรางวลั ชมเชย ประเภท

ความคิดสร้างสรรค ์ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จงัหวดันครพนม ประจาํปี 2547 

          7. ผา่นการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2557 

          8. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัเซปักตะกร้อ วนัวชิาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจาํปี 2549 

          9. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพช่างยนต ์งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จงัหวดั

นครพนม ประจาํปี 2550 

          10. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนัเซปักตะกร้อ รุ่นอาย ุ18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จงัหวดันครพนม 

ประจาํปี 2550 

          11. ผา่นการคดัเลือกเป็นตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่งรถประหยดันํ� ามนัเขา้ร่วมแข่งขนัในระดบัประเทศ ที�

กรุงเทพฯมหานคร ปี 2550 

          12. ผา่นการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2551 

          13. ผา่นเขา้รอบ 4 ทีมสุดทา้ย ประเภทฟตุบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมา ในการ

แข่งขนักีฬาครูสมัพนัธ์ 2008 ครั� งที� 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ประจาํปี พ.ศ. 2551  

          14. ผา่นการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประจาํปีการศึกษา พ.ศ. 2551 

          15. ฟตุบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั� งที� 6 ระหวา่งวนัที� 1 - 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 

ไดรั้บรางวลั อนัดบัที� 4 

          16. รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัฟตุบอลเยาวชนโคก้คพั ครั� งที� 15  ระหวา่งวนัที� 3 - 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ 

สนามกีฬากลางจงัหวดันครพนม ( ร่วมกบัโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์) 

          17. กรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยครั� งที� 12 ระหวา่งวนัที� 27 - 29  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 

ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน  1 เหรียญ ในรายการวิ�งแข่งขนั 200 เมตร  และไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง  2 เหรียญ ในรายการวิ�ง

แข่งขนั 100 เมตร และ 1,500 เมตร ตามลาํดบั 

          18. รางวลัชนะเลิศ การตอบปัญหาในงานวนัเอดส์โลก  ระดบัอาํเภอ ณ วดัโพธิ� ชยั  อาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 

ในวนัที� 3 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 

         19. นาย   สวสัดิ�   อาซองไดรั้บรางวลัชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ  งานแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั� ง                 

ที� 24  ระดบัภาค   วนัที�  5-6 สิงหาคม  2554  ณ  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัอุบลราชธานี และเป็นตวัแทนระดบัภาค 

เขา้ไปแข่งขนัในระดบัประเทศ 

          20. นายชยัณรงค ์  จาเพียรราชและนายฤทธิไกร  บุญตาทา้วไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศสาขางานปูกระเบื�อง  งาน

แข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั� งที� 24  ระดบัภาค   วนัที�  5-6 สิงหาคม  2554  ณ  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั

อุบลราชธานี 

          21. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง  ประเภทฟตุบอลงานกีฬาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวนิพระบาทตา้นยาเสพ

ติด  ปี 2554 

          22. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง  ประเภทเปตองงานกีฬาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวนิพระบาทตา้นยาเสพติด  

ปี 2554 

          23. นายปริญยา  สีสม  ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net  ปีการศึกษา  2554  ณ  วทิยาลยัเทคนิคนครพนม 
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          24. นายสุทิน  รังเพีย  ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net  ปีการศึกษา  2554  ณ  วทิยาลยัเทคนิคนครพนม 

          25. นายสุทินรังเพีย  เป็นผูท้รงคุณวฒิุจดัทาํขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพร่วมกบัสาขาวิชาโลหะการ  วทิยาลยัเทคนิค

นครพนม  มหาวทิยาลยันครพนม  ปีการศึกษา 2554 

          26. นายสุทิน  รังเพีย  ร่วมถ่ายทาํสารคดีรายการกบนอกกะลา  ตอนมหศัจรรยปี์ที� 7 ของบริษทัทีวบูีรพาวนัที� � เดือน

ธนัวาคม  2554 

          27. นายดอน  วภิา  เขา้ร่วมเสนอผลงานประกวดครูดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ       

ไทย ปีการศึกษา  2554 

          28. นายทว ี  สุทธิรณ นาํนกัเรียนสาขาวชิาเครื�องกล เขา้ร่วมแข่งขนั ฮอนดา้ประหยดัเชื�อเพลิงในระดบัประเทศ ปี

การศึกษา  2554 

1.8 ปรัชญาของโรงเรียน 

           1.  จุดมุ่งหมายของชีวติ คือ การรู้จกัสจัธรรมความจริงและการเขา้ถึงธรรมอนัสูงส่งอนัเป็นบ่อเกิดแห่งชีวติ 

           2.  มนุษยทุ์กคนตอ้งทาํงาน   ความอุตสาหะวริิยะเป็นหนทางไปสู่ความสาํเร็จ(LABOR OMNIA VINCIT ) 

1.9 วตัถุประสงค์ของสถานศึกษา 

    1.  เพื�อจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานในรูปแบบการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 

    2. เพื�อใหบ้ริการเกี�ยวกบัการเรียนการสอนหรือจดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ใหแ้ก่ผูเ้รียน ครู และบุคลากรของ

โรงเรียน  

    3.  เพื�อใหบ้ริการดา้นวชิาการและบริการดา้นอื�น ๆ  แก่ชุมชน 

    4. เพื�อรับเด็กยากจน และดอ้ยโอกาสใหม้าพกัในโรงเรียน  และศึกษาที�โรงเรียนจนจบหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.)  

    5.  เพื�อผลิตและพฒันากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัทางการศึกษา  เศรษฐกิจของทอ้งถิ�น  และภูมิภาคของ

ประเทศ 

    6.  เพื�อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการใหก้ารศึกษาแก่เยาวชน และยงัเป็นการกระจายความช่วยเหลือในดา้นการศึกษาให้

แผอ่อกไปใหก้วา้งมากขึ�น 

    7.  เพื�อปลูกฝังและสร้างสรรคเ์ยาวชนใหมี้คุณธรรมและจริยธรรม ตามจิตตารมยข์องนกับุญหลุยส์  มารี  กรีญอง  เดอ  มง

ฟอร์ต ในการประกอบอาชีพ  และใชชี้วติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

    8.  เพื�อใหเ้ยาวชนที�สาํเร็จการศึกษานาํวชิาความรู้และประสบการณ์ที�ไดรั้บไปพฒันาสงัคม  โดยเฉพาะในภูมิลาํเนาของ

ตนเอง 

    9.  เพื�อเป็นศูนยก์ลางในการใหบ้ริการดา้นการศึกษา  การศาสนาและวฒันธรรมแก่ชุมชนและสงัคม 

    10.  เพื�อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองในทุกดา้นเท่าที�จะทาํได ้

1.10 วสัิยทศัน์ (Vision) 

              บริหารจดัการตามมาตรฐานสากล พฒันาบุคลากร ผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยที์�มีคุณภาพ และมีความสุข 
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1.11 พนัธกจิโรงเรียน 

      1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวนิยั จิตสาธารณะ และปฏิบติัตามจิตตารมณ์ของนกับุญหลุยส์ มารีย ์

      2. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธิ� ตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

      3. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะและประยกุตก์ารสื�อสารภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 

      4. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการสื�อสารภาษาไทยไดถู้กตอ้ง 

      5. สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรู้และสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนชีวติประจาํวนั 

      6. สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและมีผลงานทางดา้นดนตรี/ ศิลปะ กีฬา /หรือศิลปวฒันธรรมไทย/ทอ้งถิ�นและอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้ม 

      7. พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพและจิตตารมณ์ของนกับุญหลุยส์ มารีย ์

      8. ส่งเสริมและพฒันาใหโ้รงเรียนมีการบริหารจดัการตามมาตรฐาน 

      9. ส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนใหมี้ อาคาร สถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ สื�อ เทคโนโลย ีแหล่งการเรียนรู้ 

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ 

      10. สนบัสนุนใหเ้กิดการประสานและความร่วมมือกบัผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า หน่วยงาน องคก์ร และชุมชนในการพฒันา

โรงเรียน 

1.12 เป้าหมายโรงเรียน 

      1. ผูเ้รียนร้อยละ 98 มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวนิยั จิตสาธารณะ และปฏิบติัตามจิตตารมณ์ของนกับุญหลุยส์ มารีย ์ 

      2. ผูเ้รียนร้อยละ 85 ใหมี้ผลสมัฤทธิ� ตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา  

      3. ผูเ้รียนร้อยละ 70 มีทกัษะและประยกุตก์ารสื�อสารภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 

      4. ผูเ้รียนร้อยละ 85 ใหมี้ทกัษะการสื�อสารภาษาไทยไดถู้กตอ้ง 

      5. ผูเ้รียนร้อยละ 85 มีความรู้และสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนชีวติประจาํวนั 

      6. ผูเ้รียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมและมีผลงานทางดา้นดนตรี/ ศิลปะ กีฬา /หรือศิลปวฒันธรรมไทย/ทอ้งถิ�นและอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้ม 

      7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพและจิตตารมณ์ของนกับุญหลุยส์ มารีย ์

      8. โรงเรียนมีการบริหารจดัการตามมาตรฐาน 

      9. โรงเรียนมีอาคาร สถานที� หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ สื�อ เทคโนโลย ีแหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที�

เอื�อต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ ทั�วไป 

      10. โรงเรียนมีการประสานและเกิดความร่วมมือกบัผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า หน่วยงาน องคก์ร และชุมชน 
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