
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 สารสนเทศเพ่ือการรายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันา 

ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 ผูเ้รียนและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำวชิำชีพ
มีควำมรู้ ทกัษะ คุณสมบติัและ
ประสบกำรณ์วชิำชีพตำมหลกัสูตร 
 

  โรงเรียนมีกำรส่งเสริมกำรฝึกงำนและกำรฝึกอำชีพเพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ กระบวนกำรคิด กำรจดักำรกำร กำรเผชิญ
สถำนกำรณ์ และกำรประยกุตค์วำมรู้มำใชเ้พ่ือป้องกนัและแกปั้ญหำ โดยควำมร่วมมือระหวำ่งสถำนศึกษำกบัภำคกำรผลิต
หรือภำคบริกำรหลงัจำกผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภำคทฤษฎีและกำรฝึกหดัปฏิบติัเบ้ืองตน้ในสถำนศึกษำแลว้ระยะหน่ึง ทั้งน้ีเพ่ือเปิด
โอกำสใหผู้เ้รียนไดส้มัผสักบักำรปฏิบติังำนอำชีพ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยำกำศกำรท ำงำนทำง
ธุรกิจท่ีตอ้งแข่งขนัในกำรรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนของงำน รวมทั้งกำรท ำงำนร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหท้ ำได ้คิดเป็นท ำเป็นและเกิดกำรใฝ่รู้อยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดควำมมัน่ใจและเจตคติท่ีดีใน
กำรท ำงำนและกำรประกอบอำชีพอิสระ 

2 ผูเ้รียนยดึมัน่ในสจัธรรม มีวริิยะ

อุตสำหะรับผดิชอบต่อสงัคม 

  โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหมี้คุณลกัษณะท่ีเป็นไปตำมปรัชญำ ปณิธำน และพนัธกิจ ดำ้นผูเ้รียน
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดมีผลท ำให ้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3 สถำนศึกษำมีหลกัสูตรและกำร

จดักำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพ 

 

  โรงเรียนมีกำรพฒันำหลกัสูตร รูปแบบและวธีิกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ควำมแตกต่ำงตำมศกัยภำพของผูเ้รียนโดย
ค ำนึงผูเ้รียนเป็นส ำคญั สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม 
และปรับประยกุตใ์ชไ้ดส้มประโยชน์ ทนัต่อกำรเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์โลก  มีผลท ำผูเ้รียนไดรั้บกำร
พฒันำใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภำพอนัหมำยถึงเป็นคนดี เป็นคนเก่งเป็นคนท่ีสำมำรถด ำรงชีวติไดอ้ยำ่งมีคุณค่ำและมีควำมสุข 
บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทยภำยใตบ้ริบทสงัคมโลกรวมทั้งเพ่ิมศกัยภำพในระดบัสูงดำ้นวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและกำร
ส่ือสำร เพ่ือกำรพ่ึงตนเองและเพ่ือสมรรถนะในกำรแข่งขนั 
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4 สถำนศึกษำจดักิจกรรมพฒันำ

ผูเ้รียนตำมเกณฑ ์

 

 

  โรงเรียนไดส้นบัสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมพฒันำผูเ้รียนไดแ้ก่กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันำผูเ้รียนให้
รู้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สำมำรถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหำ ก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนชีวติทั้งดำ้นกำรเรียน และอำชีพ 
สำมำรถปรับตนไดอ้ยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ียงัช่วยใหรู้้จกัและเขำ้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้  ำปรึกษำ
แก่ผูป้กครองในกำรมีส่วนร่วมพฒันำผูเ้รียน  
-กิจกรรมนกัเรียนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันำควำมมีระเบียบวนิยั ควำมเป็นผูน้ ำ ผูต้ำมท่ีดี ควำมรับผิดชอบ กำรท ำงำนร่วมกนั 
กำรรู้จกัแกปั้ญหำ กำรตดัสินใจท่ีเหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออำทรและสมำนฉนัท ์โดยจดัให้
สอดคลอ้งกบัควำมสำมำรถ ควำมถนดั และควำมสนใจของผูเ้รียน ใหไ้ดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน 
-กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสำธำรณประโยชน ์เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ ำเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน 
และทอ้งถ่ินตำมควำมสนใจในลกัษณะอำสำสมคัร เพ่ือแสดงถึงควำมรับผิดชอบ ควำมดีงำม ควำมเสียสละต่อสงัคม และ
กำรมีจิตสำธำรณะ เช่น กิจกรรมอำสำพฒันำต่ำง ๆ 
-กิจกรรมทั้งหลำยเหล่ำน้ีมีผลท ำใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ป็นไปตำมเกณฑ ์

5 สถำนศึกษำใหก้ำรบริกำรวชิำชีพสู่

สงัคม 

 

  สำขำวชิำต่ำงๆ ทั้ง 4 สำขำวชิำไดอ้อกใหบ้ริกำรวชิำชีพสู่ชุมชน  องคก์ร หน่วยงำนและสถำนศึกษำอ่ืนเพ่ือพฒันำควำมรู้และ
ทกัษะวชิำชีพจำกกำรปฏิบติังำนจริง ดงัน้ี 
สาขางานยานยนต์ 
  1.    2   สิงหำคม  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช.  1,2  จ ำนวน 89  คน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ ศูนย์

พฒันำเด็กเล็กบำ้นเชียงยืน  อ.ท่ำอุเทน  จ.นครพนม  งำนท่ีให้บริกำร  เช่น  เปล่ียนบูชประตูเหล็กทำงเขำ้  ซ่อมหน้ำต่ำง  

เช่ือมซ่อมเคร่ืองเด็กเล่น  ซ่อมเปล่ียนหลงัคำใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 8 ชัว่โมง 
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    2.  29-30  สิงหำคม  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ ปวช.  1,2  จ ำนวน 89  คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ วดั

บำ้นนำมน   อ.เมือง  จ.นครพนม งำนท่ีใหบ้ริกำร  เช่น  ซ่อมเคร่ืองตดัหญำ้  ซ่อมจกัรยำน  จกัรยำนยนต ์ ซ่อมรถยนต ์ ซ่อม

หนำ้ต่ำง  ประตู  บำ้นพกัคุณพอ่  เช่ืออมรถเขน็  เช่ือมรำวตำกผำ้ เช่ืออมประตเูหลก็  กลึงบูชประตเูหลก็  กลึงสลกัรถนำเดิน

ตำม  ใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 16  ชัว่โมง 

3.  29  พฤศจิกำยน  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ ปวช.  1,2,3  จ ำนวน 124  คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ  

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเคล็  อ.โพนสวรรค ์ จ.นครพนม งำนท่ีใหบ้ริกำร  เช่น  ก่ออิฐบลอ็กแปลงผกั  

ซ่อมหนำ้ต่ำง  ซ่อมประตูหอ้งเรียน  ซ่อมเช่ือมประตูเหลก็  ทำสีรัว  ซ่อมไฟสวำ่งโรงอำหำร  กลึงบูชประตูเหลก็ใชเ้วลำใน

กำรท ำงำนประมำณ 8  ชัว่โมง 

4.  11  กมุภำพนัธ์  2558  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ 1,2,3  จ ำนวน 124   คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ  ออก
หน่วยบริกำรชุมชนเคล่ือนท่ี  โครงกำรอ ำเภอยิม้และศูนยด์ ำรงธรรมอ ำเภอเคล่ือนท่ี  หมู่ท่ี  17  บำ้นหนองเทำต ำบลหนอง
เทำ  อ ำเภอท่ำอุเทน   จงัหวดันครพนม  ใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 8  ชัว่โมง 
สาขางานเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
 1.   2   สิงหำคม  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวิชำ ปวช.  1,2  จ ำนวน 89  คน  ออกหน่วยให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ ศูนย์

พฒันำเด็กเล็กบำ้นเชียงยืน  อ.ท่ำอุเทน  จ.นครพนม  งำนท่ีให้บริกำร  เช่น  เปล่ียนบูชประตูเหล็กทำงเขำ้  ซ่อมหน้ำต่ำง  

เช่ือมซ่อมเคร่ืองเด็กเล่น  ซ่อมเปล่ียนหลงัคำใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 8 ชัว่โมง 
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    2.  29-30  สิงหำคม  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ ปวช.  1,2  จ ำนวน 89  คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ วดั

บำ้นนำมน   อ.เมือง  จ.นครพนม งำนท่ีใหบ้ริกำร  เช่น  ซ่อมเคร่ืองตดัหญำ้  ซ่อมจกัรยำน  จกัรยำนยนต ์ ซ่อมรถยนต ์ ซ่อม

หนำ้ต่ำง  ประตู  บำ้นพกัคุณพอ่  เช่ืออมรถเขน็  เช่ือมรำวตำกผำ้ เช่ืออมประตเูหลก็  กลึงบูชประตเูหลก็  กลึงสลกัรถนำเดิน

ตำม  ใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 16  ชัว่โมง 

3.  29  พฤศจิกำยน  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ ปวช.  1,2,3  จ ำนวน 124  คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ  

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเคล็  อ.โพนสวรรค ์ จ.นครพนม งำนท่ีใหบ้ริกำร  เช่น  ก่ออิฐบลอ็กแปลงผกั  

ซ่อมหนำ้ต่ำง  ซ่อมประตูหอ้งเรียน  ซ่อมเช่ือมประตูเหลก็  ทำสีรัว  ซ่อมไฟสวำ่งโรงอำหำร  กลึงบูชประตูเหลก็ใชเ้วลำใน

กำรท ำงำนประมำณ 8  ชัว่โมง 

4.  11  กมุภำพนัธ์  2558  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ 1,2,3  จ ำนวน 124   คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ  ออก

หน่วยบริกำรชุมชนเคล่ือนท่ี  โครงกำรอ ำเภอยิม้และศูนยด์ ำรงธรรมอ ำเภอเคล่ือนท่ี  หมู่ท่ี  17  บำ้นหนองเทำต ำบลหนอง

เทำ  อ ำเภอท่ำอุเทน   จงัหวดันครพนม  ใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 8  ชัว่โมง 

สาขางานเช่ือมโลหะ   
   1.   26  ก.ค.  57   2557  ผูเ้รียน สำขำวิชำช่ำงเช่ือม ปวช.  1,2  จ ำนวน 44  คน  โครงกำร  สร้ำงโครงหลงัคำสนำมเด็กเล่น

โรงเรียนบำ้นปำกทวย  ต ำบลเวนิพระบำท อ ำเภอท่ำอุเทน  จงัหวดันครพนม  ใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 8 ชัว่โมง 
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    2.  2   สิงหำคม  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ ปวช.  1,2  จ ำนวน 89  คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ ศูนย์

พฒันำเด็กเลก็บำ้นเชียงยนื  อ.ท่ำอุเทน  จ.นครพนม  งำนท่ีใหบ้ริกำร  เช่น  เปล่ียนบูชประตูเหลก็ทำงเขำ้  ซ่อมหนำ้ต่ำง  

เช่ือมซ่อมเคร่ืองเด็กเล่น  ซ่อมเปล่ียนหลงัคำใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 8 ชัว่โมง 

3.  29-30  สิงหำคม  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ ปวช.  1,2  จ ำนวน 89  คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ วดั

บำ้นนำมน   อ.เมือง  จ.นครพนม งำนท่ีใหบ้ริกำร  เช่น  ซ่อมเคร่ืองตดัหญำ้  ซ่อมจกัรยำน  จกัรยำนยนต ์ ซ่อมรถยนต ์ ซ่อม

หนำ้ต่ำง  ประตู  บำ้นพกัคุณพอ่  เช่ืออมรถเขน็  เช่ือมรำวตำกผำ้ เช่ืออมประตเูหลก็  กลึงบูชประตเูหลก็  กลึงสลกัรถนำเดิน

ตำม  ใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 16  ชัว่โมง 

4.  29  พฤศจิกำยน  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ ปวช.  1,2,3  จ ำนวน 124  คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ  

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเคล็  อ.โพนสวรรค ์ จ.นครพนม งำนท่ีใหบ้ริกำร  เช่น  ก่ออิฐบลอ็กแปลงผกั  

ซ่อมหนำ้ต่ำง  ซ่อมประตูหอ้งเรียน  ซ่อมเช่ือมประตูเหลก็  ทำสีรัว  ซ่อมไฟสวำ่งโรงอำหำร  กลึงบูชประตูเหลก็ใชเ้วลำใน

กำรท ำงำนประมำณ 8  ชัว่โมง 

5.  11  กมุภำพนัธ์  2558  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ 1,2,3  จ ำนวน 124   คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ  ออก

หน่วยบริกำรชุมชนเคล่ือนท่ี  โครงกำรอ ำเภอยิม้และศูนยด์ ำรงธรรมอ ำเภอเคล่ือนท่ี  หมู่ท่ี  17  บำ้นหนองเทำต ำบลหนอง

เทำ  อ ำเภอท่ำอุเทน   จงัหวดันครพนม  ใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 8  ชัว่โมง 
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    สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 

1.   26  ก.ค.  57   2557  ผูเ้รียน สำขำวชิำช่ำงเคร่ืองเรือนและตกแต่งภำยใน  ปวช.  1,2  จ ำนวน 44  คน  โครงกำร  สร้ำงโครง

หลงัคำสนำมเด็กเล่นโรงเรียนบำ้นปำกทวย  ต ำบลเวินพระบำท อ ำเภอท่ำอุเทน  จงัหวดันครพนม  ใชเ้วลำในกำรท ำงำน

ประมำณ 8 ชัว่โมง 

2.  2   สิงหำคม  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ ปวช.  1,2  จ ำนวน 89  คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ ศูนยพ์ฒันำ

เด็กเลก็บำ้นเชียงยนื  อ.ท่ำอุเทน  จ.นครพนม  งำนท่ีใหบ้ริกำร  เช่น  เปล่ียนบูชประตูเหลก็ทำงเขำ้  ซ่อมหนำ้ต่ำง  เช่ือมซ่อม

เคร่ืองเด็กเล่น  ซ่อมเปล่ียนหลงัคำใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 8 ชัว่โมง 

3.  29-30  สิงหำคม  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ ปวช.  1,2  จ ำนวน 89  คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ วดั

บำ้นนำมน   อ.เมือง  จ.นครพนม งำนท่ีใหบ้ริกำร  เช่น  ซ่อมเคร่ืองตดัหญำ้  ซ่อมจกัรยำน  จกัรยำนยนต ์ ซ่อมรถยนต ์ ซ่อม

หนำ้ต่ำง  ประตู  บำ้นพกัคุณพอ่  เช่ืออมรถเขน็  เช่ือมรำวตำกผำ้ เช่ืออมประตเูหลก็  กลึงบูชประตเูหลก็  กลึงสลกัรถนำเดิน

ตำม  ใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 16  ชัว่โมง 

4.  29  พฤศจิกำยน  2557  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ ปวช.  1,2,3  จ ำนวน 124  คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ  

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนคอนรำดเฮงเคล็  อ.โพนสวรรค ์ จ.นครพนม งำนท่ีใหบ้ริกำร  เช่น  ก่ออิฐบลอ็กแปลงผกั  

ซ่อมหนำ้ต่ำง  ซ่อมประตูหอ้งเรียน  ซ่อมเช่ือมประตูเหลก็  ทำสีรัว  ซ่อมไฟสวำ่งโรงอำหำร  กลึงบูชประตูเหลก็ใชเ้วลำใน

กำรท ำงำนประมำณ 8  ชัว่โมง 
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    5.  11  กมุภำพนัธ์  2558  ผูเ้รียนทั้ง 4 สำขำวชิำ 1,2,3  จ ำนวน 124   คน  ออกหน่วยใหบ้ริกำรวชิำกำรและวชิำชีพ  ออก

หน่วยบริกำรชุมชนเคล่ือนท่ี  โครงกำรอ ำเภอยิม้และศูนยด์ ำรงธรรมอ ำเภอเคล่ือนท่ี  หมู่ท่ี  17  บำ้นหนองเทำต ำบลหนอง

เทำ  อ ำเภอท่ำอุเทน   จงัหวดันครพนม  ใชเ้วลำในกำรท ำงำนประมำณ 8  ชัว่โมง 

 

6 สถำนศึกษำมีนวตักรรมและกำรวจิยั 

 

  - ส่งเสริมสนบัสนุนโครงงำนทำงวชิำชีพหรือส่ิงประดิษฐข์องผูเ้รียนท่ีไดน้ ำไปใชป้ระโยชน์และส่ือในกำรจดักำรเรียนกำร
สอน        
- ส่งเสริมสนบัสนุนนวตักรรมส่ิงประดิษฐง์ำนวจิยัของครูและไดน้ ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรพฒันำชุมชน ทอ้งถ่ินในประเทศ
และกำรจดักำรเรียนกำรสอน        
 

7 ผูบ้ริหำรมีภำวะผูน้ ำและกำรจดักำร

สถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

  ผูบ้ริหำรมีภำวะผูน้ ำ วสิยัทศัน์กวำ้งไกล บริหำรงำนแบบธรรมำภิบำล  ร่วมกบัคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนพร้อมทั้งได้
เชิญผูเ้ช่ียวชำญจำกภำยนอกร่วมบริหำร 

8 สถำนศึกษำด ำเนินงำนบรรลุ

เป้ำหมำยตำมปรัชญำ ปณิธำน พนัธ

กิจ และจุดเนน้และจุดเด่นของ

สถำนศึกษำ 

  สถำนศึกษำมีแผนพฒันำโรงเรียน แผนปฏิบติังำนประจ ำปี  มีคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนและบุคลำกรทุกคนร่วมจดัท ำ  
บุคลำกรทุกคนสำมำรถปฏิบติัไดต้ำม ปรัชญำ ปณิธำน พนัธกิจโรงเรียนอยำ่งครบถว้นและมีกำรประเมินควำมพึงพอใจได้
ในระดบัดีมำก  
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9 สถำนศึกษำมีมำตรกำรส่งเสริม

ผูเ้รียน ครู แหล่งเรียนรู้ และกำรมี

ส่วนร่วมทำงกำรศึกษำ 

 

 

  ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไดรั้บกำรพฒันำดำ้นวชิำกำรตำมท่ีครูไดรั้บผิดชอบในแต่ละสำขำงำนตำมสถำนประกอบกำรต่ำงๆ 
และโรงเรียนจดัอบรมภำยในโดยเชิญวทิยำกรจำกภำยนอก  และมีโครงกำรพฒันำครูไดศึ้กษำต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ปีละ  2  
คน  พร้อมทั้งจดักำรศึกษำร่วมกบัสถำนประกอบกำรมำกกวำ่  15  แห่ง ในประเทศ  นกัเรียน ปวช. 3 ทุกคนผำ่นกำรฝึก
ปฏิบติังำนในสถำนประกอบกำร ไม่นอ้ยกวำ่  300  ชัว่โมง  ทุกสำขำวชิำไดจ้ดักำรเรียนกำรสอนร่วมกบัสถำนประกอบกำร
พร้อมทั้งไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชำญจำกภำยนอกเขำ้มำร่วมจดักำรเรียนกำรสอน 

10 นกัเรียนมีคุณภำพระดบั

มำตรฐำนสำกล 

 

 

 

   
ผูเ้รียนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถไปท ำงำนท่ีต่ำงประเทศได ้ ผูเ้รียนไดรั้บกำรพฒันำใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภำพอนัหมำยถึง
เป็นคนดี เป็นคนเก่งเป็นคนท่ีสำมำรถด ำรงชีวติไดอ้ยำ่งมีคุณค่ำและมีควำมสุข บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทยภำยใตบ้ริบท
สงัคมโลกรวมทั้งเพ่ิมศกัยภำพในระดบัสูงดำ้นวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและกำรส่ือสำร เพ่ือกำรพ่ึงตนเองและเพ่ือสมรรถนะ
ในกำรแข่งขนั 

11 สถำนศึกษำมีกำรจดักำรศึกษำท่ีมี

คุณภำพ 

  โรงเรียนมีเครือข่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  มีหลกัสูตรท่ีเหมำะสมและพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองร่วมกบัสถำน
ประกอบกำร พร้อมพฒันำครูใหก้ำ้วทนัเทคโนโลยเีพ่ือจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำย เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ฝึก
ปฏิบติัจริง  นกัเรียนไดพ้ฒันำตนเองตำมธรรมชำติ  และเตม็ศกัยภำพ 
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ตำรำงท่ี 38 ตำรำง สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำ 

หมำยเหตุ อำ้งอิงงำนนโยบำยและแผน 
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12 สถำนศึกษำเป็นสงัคมคุณธรรม ภูมิ

ปัญญำ และกำรเรียนรู้ 

  โรงเรียนอสัสมัชญัเทคนิคนครพนม จดักิจกรรมออกหน่วยบริกำรชุมชน ซ่อมบ ำรุงบำ้น โรงเรียน ประตบูำ้น รถจกัรยำนยนต ์
เคร่ืองจกักลกำรเกษตร  พร้อมแนะน ำใหค้วำมรู้ทำงดำ้นวชิำกำรแก่ชุมชนและสงัคม 

13 กำรจดักำรของสถำนศึกษำมี

ประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำม

หลกัธรรมำภิบำล 

  โรงเรียนมีแผนภูมิกำรบริหำรงำน มีบทพรรณนำงำน มีคู่มือปฏิบติังำน มีแผนพฒันำโรงเรียนในระยะ 5 ปี มีแผนปฏิบติังำน
ประจ ำปี  มีคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำผูอ้  ำนวยกำร มีระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
 

14 สถำนศึกษำสร้ำงควำมสมัพนัธ์และ
ควำมร่วมมือกบัเครือข่ำยในกำร
พฒันำกำรศึกษำ 
 
 

   
โรงเรียนอสัสมัชญัเทคนิคนครพนม  เป็นโรงเรียนกำรกศุล  บริหำรงำนโดยมูลนิธิคณะเซนตค์ำเบรียลแห่งประเทศไทย  จึงมี

โรงเรียนในเครือข่ำยใหก้ำรสนบัสนุน  สมำพนัธ์สมำคมผูป้กครองและครู สมำพนัธ์สมำคมศิษยเ์ก่ำ  ใหก้ำรสนบัสนุน 

โรงเรียนใหก้ำรสนบัสนุนเชิญผูเ้ช่ียวชำญดำ้นวชิำกำรในสำขำวชิำท่ีโรงเรียนไดจ้ดักำรเรียนกำรสอน 


