ส่ วนที 1 สารสนเทศพืนฐาน
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1.1 ประวัตโิ รงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตังขึนโดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี ยงชัย เป็ นโรงเรี ยนน้องใหม่
ลําดับที 14 ในจํานวน 14 โรงเรี ยน ทีสังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปั จจุบนั เปิ ดทําการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื องมือกล สาขางานเชือมโลหะและสาขางานเครื องเรื อนและตกแต่งภายใน ดําเนินงานในรู ปแบบโรงเรี ยนการ
กุศล รับนักเรี ยนชายผูย้ ากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ทีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย จํานวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็ นนักเรี ยนประจํา ทําการเรี ยนในหลักสูตรปกติและมีหลักสูตรพิเศษสําหรับ
ชาวบ้านในพืนทีและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนในประเทศเพือนบ้าน ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความ
สนใจ โดยทีนักเรี ยนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทังสิ น
ในช่วงปี การศึกษา 2541 ถึงปี การศึกษา 2543 ได้เปิ ดทําการเรี ยนการสอนในหลักสูตรพิเศษ
ปี โดยใช้ชือ
ว่า “ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม” ต่อมาในปี การศึกษา 2544 โดยมี นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ
เป็ นผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยน และสานงานต่อจากภราดาวิจารณ์ ทรงเสี ยงชัยในการดําเนินการขออนุญาตเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนเอกชน ประเภท
อาชีวศึกษา และในปี นีเองศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิ ดเป็ นโรงเรี ยนเอกชน ตามใบอนุญาต
เลขที นพ.4/2544 โดยใช้ชือโรงเรี ยนว่า “โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม”
มาจนถึงปัจจุบนั
ปั จจุบนั มีภราดาอาวุธ ศิลาเกษ เป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน บริ หารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ
หลุยส์ มารี กรี ญอง เดอมงฟอร์ต เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ผูบ้ ริ หาร คณะครู และ
บุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททังกําลังกาย กําลังใจและกําลังความคิด เพือทีจะพัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลก
ปั จจุบนั ตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นทีจะผลิตแรงงานทีดี มีคุณภาพ ให้เป็ นทียอมรับและเป็ นทีต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม
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การดํารงตําแหน่ งจากอดีตถึงปัจจุบัน ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ผู้รับใบอนุญาต

. นายวิจารณ์ ทรงเสี ยงไชย
. นายวิริยะ ฉันทวโรดม
. นายศิริชยั ฟอนซีกา

ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา

- ปี การศึกษา
- ปี การศึกษา
- ปั จจุบนั

ครู ใหญ่

.
.
.
.

ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา

-

นายวิจารณ์ ทรงเสี ยงไชย
นายวิริยะ ฉันทวโรดม
นายสุรสิ ทธิ สุขชัย
นายวิริยะ ฉันทวโรดม

ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา

ผู้อาํ นวยการ
1. นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ
2. นาย โชคชัย ทรงเสี ยงไชย
3. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ

ปี การศึกษา 2544 - ปี การศึกษา 2545
ปี การศึกษา 2546 - ปี การศึกษา 2552
ปี การศึกษา
- ปั จจุบนั

1. นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ
2. นายโชคชัย ทรงเสี ยงไชย

ปี การศึกษา 2544 - ปี การศึกษา 2545
ปี การศึกษา 2546 - ปี การศึกษา

ผู้จดั การ
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1.2 สถานทีตัง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตังอยูเ่ ลขที 107 หมู่ที 5 ถนนนครพนม - หนองคายตําบลเวินพระ
บาท อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณี ย ์ 48120 โทรศัพท์ : 042-050-027, 042-050028 โทรสาร : 042-050-028
Website www.atsn.ac.th E-Mail Address : atsn@atsn.ac.th
มีพืนทีทังหมดประมาณ 113 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ คือ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดกับบ้านธาตุ ตําบลโนนตาล
จรดกับบ้านเชียงยืน หมู่ที 4
จรดกับแม่นาโขง
ํ
ตรงข้ามกับบ้านโพนคํา สปป.ลาว
จรดกับบ้านนาสี ดา หมู่ที 6
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1.3 ข้ อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร

จํานวน (คน)
หญิง
3
6
9

ชาย
1
1
16
1
6
25

ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการ
ครู ผสู ้ อน
บุคลากรสายสนับสนุน
พนักงาน
รวม

รวม
1
1
19
1
12
34

ตารางที 1 จํานวนบุคลากรแยกตามประเภท
ระดับการศึกษา
ปริ ญาเอก
ปริ ญาโท
ปวส
ปวช
ปริ ญญาตรี
รวม

2554
ชาย
3
1
13
17

รวม
หญิง
1
2
3

0
4
1
0
15
20

ตารางที 2 แสดงจํานวนบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา (ครู )
1.4 ข้ อมูลนักเรียน ปี 2554
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื องกล
สาขาวิชาเครื องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวม

ปวช. 1
15
11
10
8
44

ปวช. 2
18
12
6
6
42

ปวช. 3
13
13
6
4
36

ตารางที 3 แสดงจํานวนนักเรี ยน

รวม
46
36
22
18
122

คิดเป็ นร้ อยละ
37.70
29.51
18.03
14.75
100.00
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ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื องกล
สาขาวิชาเครื องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวมทังหมด
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื องกล
สาขาวิชาเครื องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวมทังหมด
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื องกล
สาขาวิชาเครื องมือกล ฯ
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวมทังหมด

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื องมือกล
สาขางานเชือมโลหะ
สาขางานเครื องเรื อนและแตกแต่งภายใน
สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื องมือกล
สาขางานเชือมโลหะ
สาขางานเครื องเรื อนและแตกแต่งภายใน
สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื องมือกล
สาขางานเชือมโลหะ
สาขางานเครื องเรื อนและแตกแต่งภายใน

ตารางที 4 จํานวนนักเรี ยนแต่ละระดับชัน จําแนกตามหลักสูตรทีเปิ ดสอน

จํานวน
15
11
10
8
44
จํานวน
18
12
6
6
42
จํานวน
13
13
6
4
36

จํานวนห้ อง
1
1
1
1
4
จํานวนห้ อง
1
1
1
1
4
จํานวนห้ อง
1
1
1
1
4
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1.5 ข้ อมูลเกียวกับทรัพยากร
สาขาวิชา
สาขาวิชาเครื องกล
สาขาวิชาเครื องมือกลและซ่อมบํารุ ง
สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
รวม

สาขางาน
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื องมือกล
- สาขางานเชือมโลหะ
- สาขางานเครื องเรื อนฯ

ตารางที 5 ตารางจํานวนโรงฝึ กงาน
ห้ อง
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ห้องอ่านหนังสื อ
ห้อง Study
รวม

จํานวนห้ อง
1
1
1
1
1
5

ตารางที 6 ตารางจํานวนแหล่งการเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน

จํานวนโรงฝึ กงาน
1
1
1
1
4
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หมายเลข
๑

รายการ
อาคารอํานวยการ

๒
๓-๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

อาคารฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
บ้านพักนักเรี ยนประจํา
อาคารปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
อาคารอาบนํานักเรี ยน
อาคารทรงเสี ยงชัย
โภชนาคาร(โรงอาหาร)
โรงฝึ กงานสาขางานเครื องเรื อนฯ

๑๑
๑๒

อาคารเขียนแบบสาขาวิชาการ
ก่อสร้าง
อาคารเรี ยน

๑๓

อาคารสาขาวิชางานเครื องมือกลฯ

๑๔

อาคารฝ่ ายบริ หารทัวไป

๑๕
๑๖

โรงฝึ กงานพืนฐาน
อาคารฝึ กงานสาขาวิชาโลหะการ

๑๗
๑๘

ห้องสมุด
ห้องแสดงผลงานนักเรี ยน

ประกอบไปด้ วย (ห้ อง)
- ห้องฝ่ ายวิชาการ
- ห้องฝ่ ายธุรการ-การเงิน
- ห้องเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- ห้องฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
- บ้านพักนักเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
- ห้องอาบนํา / ห้องซักล้าง / ห้องสุขา (18 ห้อง)
- ลานกิจกรรมและนันทนาการ
- โรงอาหาร
- โรงฝึ กงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
- ห้อง Study
- ห้องเขียนแบบสาขาวิชาการก่อสร้าง
- ห้องเรี ยน (ปวช. 1)
- ห้องเรี ยน (ปวช. 2)
- ห้องโสตทัศนูปกรณ์
- โรงฝึ กงานสาขาวิชางานเครื องมือกลฯ
- ห้องนํา
- ห้องฝ่ ายบริ หารทัวไป
- ห้องนํา
- ห้องฝึ กงานพืนฐาน
- โรงฝึ กงานสาขาวิชาโลหะการ
- ห้องนํา
-

ตารางที 7 ตารางจํานวนอาคาร / ห้อง

จํานวน (ห้ อง)
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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หมายเลข
๑๙

รายการ
อาคารฝึ กงานสาขาวิชาเครื องกล

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

โรงฝึ กงานบริ การยานยนต์
สนามกีฬา
สนามบาสเกตบอล
สวนเกษตรของนักเรี ยน
Francois Hall 2009

๒๕

สวนSolar Garden

ประกอบไปด้วย (ห้อง)
- โรงฝึ กงานสาขาวิชาเครื องกล
- ห้องนํา
- ห้องประชุม
- ห้องแสดงผลงาน
- ห้องผูอ้ าํ นวยการ
- ห้องรองผูอ้ าํ นวยการ
-

ตารางที 7 ตารางจํานวนอาคาร / ห้อง(ต่อ)

จํานวน (ห้อง)
1
1
1
1
1
1
-
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1.6 ข้ อมูลชุมชน (หมู่บ้านปากทวย)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตังอยูบ่ า้ นปากทวย หมู่ที 5 ตําบลเวินพระบาท อําเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม บ้านปากทวย เป็ นทีราบลุ่มมีป่าไม้สลับทุ่งนา เมือ พ.ศ. 2475 เริ มแรกในการก่อตังหมูบ่ า้ นมาอยูร่ ิ มปากนําทวย
ซึงไหลลงสู่แม่นาโขง
ํ
จึงได้เรี ยกชือหมู่บา้ นว่า บ้านปากทวย ต่อมาได้เกิดนําท่วมบริ เวณบ้านปากทวยเป็ นประจํา เมือ
พ.ศ. 2481 จึงได้ยา้ ยจากริ มปากนําทวยมาอยูใ่ นทีตังข้างวัดป่ า คือ วัดใหม่ชยั ภูมิปัจจุบนั และเมือปี พ.ศ. 2490 ได้จดั ตัง
เป็ นหมู่บา้ นที 13 ของหมู่บา้ นรามราช ทางกรมทางหลวงได้มาตังชือป้ ายบ้านให้ใหม่เป็ นบ้านปากทวยมาจนถึงทุกวันนี
ต่อมาได้ขึนกับตําบลเวินพระบาท หมู่ที 5 มีผใู ้ หญ่บา้ นคนแรก ชือ นายกมล พงษ์ภกั ดี ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้
แต่งตังหมูบ่ า้ นปากทวยเป็ นหมูบ่ า้ น อพป. ปี พ.ศ. 2514
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บ้านปากทวย หมู่ที 5 อยูห่ ่างจากจังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอท่าอุเทน
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็ นทีราบลุ่มสลับป่ าไม้ และทุ่งนา มีอาณาเขตติดต่อ คือ
ทิศเหนือ

จรดกับบ้านธาตุ ตําบลโนนตาล

ทิศใต้

จรดกับบ้านเชียงยืน หมู่ที 4

ทิศตะวันออก

จรดกับแม่นาโขง
ํ
ตรงข้ามกับบ้านโพนคํา สปป.ลาว

ทิศตะวันตก

จรดกับบ้านนาสี ดา หมู่ที 6

แบ่ งพืนที ดังนี
พืนทีทังหมดของหมู่บา้ น

ประมาณ

4,882

ไร่

พืนทีอาศัย

ประมาณ

220

ไร่

พืนทีทางการเกษตร

ประมาณ

2,199

ไร่

พืนทีสาธารณะ

ประมาณ

54

ไร่

พืนทีป่ าชุมชน

ประมาณ

24

ไร่

อาชีพและรายได้
อาชีพหลัก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา และทําสวน
อาชีพรอง ปลูกพืช เลียงสัตว์ การประมงจากแม่นาโขง
ํ
ทอผ้าพืนเมือง ผ้ามุก กลุ่มทําหมวก กลุ่มทําแหนม
และ เก็บหิ น
1.7 เกียรติประวัติ ชือเสียงโรงเรียน
1. เป็ นสถานศึกษาทีจัดการศึกษาให้กบั เด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาโดยไม่หวังผล
กําไร
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจําปี พ.ศ. 2544 จัดโดยองค์การ
บริ หารส่วนตําบลเวินพระบาท
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจําปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การบริ หารส่วน
ตําบลเวินพระบาท
4. ร่ วมกับทางอําเภอท่าอุเทน จัดทําเรื อไฟ เข้าร่ วมประกวดในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ จังหวัดนครพนม ประจําปี 2546
5. ร่ วมกับทางอําเภอท่าอุเทน จัดทําเรื อไฟ เข้าร่ วมประกวดในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภท
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ความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ จังหวัดนครพนม ประจําปี 2547
6. ร่ วมกับทางอําเภอท่าอุเทน จัดทําเรื อไฟ เข้าร่ วมประกวดในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภท
ความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ จังหวัดนครพนม ประจําปี 2547
7. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557
8. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปั กตะกร้อ วันวิชาการโรงเรี ยนเอกชนนครพนม ประจําปี 2549
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัด
นครพนม ประจําปี 2550
10. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปั กตะกร้อ รุ่ นอายุ 18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครพนม
ประจําปี 2550
11. ผ่านการคัดเลือกเป็ นตัวแทนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ส่งรถประหยัดนํามันเข้าร่ วมแข่งขันในระดับประเทศ ที
กรุ งเทพฯมหานคร ปี 2550
12. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551
13. ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรี ยนอัสสัมชัญนครราชสี มา ในการ
แข่งขันกีฬาครู สมั พันธ์ 2008 ครังที 4 โรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2551
14. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2551
15. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย ครังที 6 ระหว่างวันที 1 - 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552
ได้รับรางวัล อันดับที 4
16. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ ครังที 15 ระหว่างวันที 3 - 18 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2552 ณ
สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ( ร่ วมกับโรงเรี ยนศรี โคตรบูรณ์)
17. กรี ฑาเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทยครังที 12 ระหว่างวันที 27 - 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน 1 เหรี ยญ ในรายการวิงแข่งขัน 200 เมตร และได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง 2 เหรี ยญ ในรายการวิง
แข่งขัน 100 เมตร และ 1,500 เมตร ตามลําดับ
18. รางวัลชนะเลิศ การตอบปั ญหาในงานวันเอดส์โลก ระดับอําเภอ ณ วัดโพธิชัย อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ในวันที 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552
19. นาย สวัสดิ อาซองได้รับรางวัลชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ งานแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ ครัง
ที 24 ระดับภาค วันที 5-6 สิ งหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และเป็ นตัวแทนระดับภาค
เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ
20. นายชัยณรงค์ จาเพียรราชและนายฤทธิไกร บุญตาท้าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปูกระเบือง งาน
แข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ ครังที 24 ระดับภาค วันที 5-6 สิ งหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัด
อุบลราชธานี
21. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองค์การบริ หารส่วนตําบลเวินพระบาทต้านยาเสพ
ติด ปี 2554
22. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเปตองงานกีฬาองค์การบริ หารส่วนตําบลเวินพระบาทต้านยาเสพติด
ปี 2554
23. นายปริ ญยา สี สม ร่ วมเป็ นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปี การศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
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24. นายสุทิน รังเพีย ร่ วมเป็ นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปี การศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
25. นายสุทินรังเพีย เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจดั ทําข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่ วมกับสาขาวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา 2554
26. นายสุทิน รังเพีย ร่ วมถ่ายทําสารคดีรายการกบนอกกะลา ตอนมหัศจรรย์ปีที 7 ของบริ ษทั ทีวบี ูรพาวันที เดือน
ธันวาคม 2554
27. นายดอน วิภา เข้าร่ วมเสนอผลงานประกวดครู ดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศ
ไทย ปี การศึกษา 2554
28. นายทวี สุทธิรณ นํานักเรี ยนสาขาวิชาเครื องกล เข้าร่ วมแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชือเพลิงในระดับประเทศ ปี
การศึกษา 2554
1.8 ปรัชญาของโรงเรียน
1. จุดมุง่ หมายของชีวติ คือ การรู ้จกั สัจธรรมความจริ งและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็ นบ่อเกิดแห่งชีวติ
2. มนุษย์ทุกคนต้องทํางาน ความอุตสาหะวิริยะเป็ นหนทางไปสู่ความสําเร็ จ(LABOR OMNIA VINCIT )
1.9 วัตถุประสงค์ ของสถานศึกษา
1. เพือจัดการศึกษาขันพืนฐานในรู ปแบบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
2. เพือให้บริ การเกียวกับการเรี ยนการสอนหรื อจัดหาอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ให้แก่ผเู ้ รี ยน ครู และบุคลากรของ
โรงเรี ยน
3. เพือให้บริ การด้านวิชาการและบริ การด้านอืน ๆ แก่ชุมชน
4. เพือรับเด็กยากจน และด้อยโอกาสให้มาพักในโรงเรี ยน และศึกษาทีโรงเรี ยนจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
5. เพือผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางการศึกษา เศรษฐกิจของท้องถิน และภูมิภาคของ
ประเทศ
6. เพือแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการให้การศึกษาแก่เยาวชน และยังเป็ นการกระจายความช่วยเหลือในด้านการศึกษาให้
แผ่ออกไปให้กว้างมากขึน
7. เพือปลูกฝังและสร้างสรรค์เยาวชนให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ตามจิตตารมย์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรี ญอง เดอ มง
ฟอร์ต ในการประกอบอาชีพ และใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
8. เพือให้เยาวชนทีสําเร็จการศึกษานําวิชาความรู ้และประสบการณ์ทีได้รับไปพัฒนาสังคม โดยเฉพาะในภูมิลาํ เนาของ
ตนเอง
9. เพือเป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การด้านการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม
10. เพือส่งเสริ มให้ครู และบุคลากร ได้พฒั นาศักยภาพของตนเองในทุกด้านเท่าทีจะทําได้
1.10 วิสัยทัศน์ (Vision)
บริ หารจัดการตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ทีมีคุณภาพ และมีความสุข
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1.11 พันธกิจโรงเรียน
1. ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ระเบียบวินยั จิตสาธารณะ และปฏิบตั ิตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี ย ์
2. ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
3. ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะและประยุกต์การสื อสารภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
4. ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการสื อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง
5. สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
6. สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและมีผลงานทางด้านดนตรี / ศิลปะ กีฬา /หรื อศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถินและอนุรักษ์
สิ งแวดล้อม
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี ย ์
8. ส่งเสริ มและพัฒนาให้โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการตามมาตรฐาน
9. ส่งเสริ มและพัฒนาโรงเรี ยนให้มี อาคาร สถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ สื อ เทคโนโลยี แหล่งการเรี ยนรู ้
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
10. สนับสนุนให้เกิดการประสานและความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กร และชุมชนในการพัฒนา
โรงเรี ยน
1.12 เป้ าหมายโรงเรียน
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 มีคุณธรรม จริ ยธรรม ระเบียบวินยั จิตสาธารณะ และปฏิบตั ิตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี ย ์
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 ให้มีผลสัมฤทธิตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 70 มีทกั ษะและประยุกต์การสื อสารภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 ให้มีทกั ษะการสื อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีความรู ้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
6. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 มีส่วนร่ วมและมีผลงานทางด้านดนตรี / ศิลปะ กีฬา /หรื อศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถินและอนุรักษ์
สิ งแวดล้อม
7. บุคลากรมีความรู ้ความสามารถเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี ย ์
8. โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการตามมาตรฐาน
9. โรงเรี ยนมีอาคาร สถานที ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ สื อ เทคโนโลยี แหล่งการเรี ยนรู ้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที
เอือต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ทัวไป
10. โรงเรี ยนมีการประสานและเกิดความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กร และชุมชน
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