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ส่วนที่ 5
สารสนเทศเพื่อการรายงาน
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5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ข้อที่

เป้าหมาย

1

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
และจิตตารมณ์นักบุญ
หลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ
✓

ผลการดำเนินงาน
- ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน 150 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ค่า
คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป จำนวน 138 คน คิดเป็น ร้อยละ 92.00 ของผู้เรียนทั้งหมด
1. นักเรียน ปวช.1 จำนวน 47 คน
2. นักเรียน ปวช.2 จำนวน 43 คน
3. นักเรียน ปวช.3 จำนวน 48 คน
- ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 48 คน และโรงเรียนมีการส่งเสริมการฝึกงาน
และการฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการจำนวน 14
แห่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย และ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1. บริษัท เอสทีเอ็มเอส จำกัด
2. บริษัท ทีมเทคโนโลยี่ คอนซัลแต้นส์ แอนด์
3. บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด
4. ร้าน 331 แอร์
5. บริษัท มหาชัย แมทชีนเนอรี่ แอนด์
6. บริษัท ไมโครฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด 8. บริษัท เค.วาย.เอส แมชชีนเนอรี่ จำกัด
9. บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด
10. โรงกลึง ยนต์สยาม ขอนแก่น บจก.ยนต์
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชี่ยนวัน ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง 12. บริษัท เพาเวอร์ สเตนเลส สตีล จำกัด
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ข้อที่

เป้าหมาย

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ผลการดำเนินงาน
13. บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
14. ทำงาน ประเทศญี่ปุ่นโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
จัดทำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และโครงการ โดยมีการจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ก่อนจบการศึกษา จำนวน 18
โครงการ และ ชิ้นงานที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ นับเป็น 175 ชิ้นงานใน 4 สาขาวิชา
• การทดสอบความรู้ระดับชาติ V-net นักเรียนลงทะเบียนเข้าสอบ จำนวน 48คน ผ่าน จำนวน 43 คน
คิดเป็นร้อย 91.46
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ข้อที่

เป้าหมาย

2

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์
มารีย์ กรีญอง เดอ มง
ฟอร์ต

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ผลการดำเนินงาน
- ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา สามารถไปทำงานที่ต่างประเทศได้ 3 คน (ประเทศญี่ปุ่น)
ส่วนที่เหลือสามารถเข้าทำงานกับสถานประกอบการที่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียนได้ครบทุกคน โดยได้รับ ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการโรงเรียนมีสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
เข้าทำงาน จำนวน 14 แห่ง
- โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสา และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีโครงการจิตอาสาที่โรงเรียนดำเนินการในปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 ครั้ง มีดังนี้
1. วันที่ 6 - 9 ส.ค. 62 สร้างบ้าน 1 หลัง ให้กับ นางอุดม ชุมทะสร บ้านปากทวย ตำบลเวินพระบาท
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
2. วันที่ 15 - 20 ส.ค. 62 ต่อเติมบ้านพักพระสงฆ์และที่จอดรถ วัดนักบุญเทเรซา บ้านโคกก่อง ตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3. วันที่ 15 - 30 ส.ค. 62 ทำรั้วโรงฉันประตูเข้า-ออกโรงฉัน เทฐานพระพุทธรูป สำนักสงฆ์โอภาโสเจริญธรรม
บ้านปากทวย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
4. วันที่ 5 - 6 ก.ย. 62 เก็บสิ่งของต่างๆ ทำถังขยะ รื้อถอนโรงครัวที่ททรุดโทรม วัดนาคาเนรมิต บ้านปาก
ทวยน้อย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
5. วันที่ 27- 30 พ.ย. 62 -เชื่อมโครงหลังคาโรงครัว -มุงหลังคาเมทัลซีส โรงครัว วัดนาคาเนรมิต บ้านปากทวย
น้อย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
6. วันที่ 16 - 23 ม.ค. 63 ซ่อมแซมบ้านพักสวัสดิการครู จำนวน 3 หลัง ระบบไฟฟ้า ต่อเติม ทาสี บ้านปาก
ทวย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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ข้อที่

3

เป้าหมาย

พัฒนาบุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล
สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและจิตตารมณ์
นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญ
อง เดอ มงฟอร์ต

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ

✓

ผลการดำเนินงาน
7. วันที่ 10 -12 ก.พ. 63 ทาสีรูปปั้นนักบุญฯ
ที่พักพระสงฆ์คาทอลิก บ้านดอนเชียงบาล ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
คณะครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
• วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 อบรม เรื่องการเตรียมพร้อมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดย มิสดรุณี ขันโท
• วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 อบรม เรื่อง พัฒนาทักษะอาชีพงานกระจกอลูมิเนียมแบบบูรณาการ
เพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน รุ่นที่ 25 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ม.นครพนม
• ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.62 มิสดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย อบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ให้กับคณะครูจำนวน 20 ท่าน ณ ห้องประชุมอาคาร
ฟรังซัวส์
• ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.62 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ร่วมประชุมและอบรมผู้ประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ จัดโดย ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
• วันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2562 คณะครูช่างเชื่อมโลหะ และช่างกลโรงงานอบรมด้านเทคโนโลยีงานเชื่อม
และการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ บริษัทกรุงเทพ เมลทัล แฟบริแคชั่น จำกัด
• วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2562 คณะครูช่างยนต์ อบรม การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ
• วันที่ 19 ตุลาคม 2562 คณะครูช่างยนต์ อบรมเทคโนโลยียานยนต์สแกนเนีย ห้างหุ้นส่วนธนนนนท์
ทรัค
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ข้อที่ เป้าหมาย

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ บรรลุ

ผลการดำเนินงาน
วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2562 คณะครูช่างเครื่องเรือนฯ อบรมงานอลูมิเนียม ร้านเจริญทรัพย์อลูมิเนียม
สกลนคร
• วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน“ค่ายภาษาสนุกมุ่งสู่ญี่ปุ่น”
โดยโรงเรียนสร้างเสริมอาชีพและภาษา ร่วมกับบริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์ จำกัด
• เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น.-15.00 น. งานลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทนงชัย เจริญรัตน์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการลูกเสือแห่งชาติ บรรยาย
พิเศษ เรื่อง แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
• วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู อบรม "เรื่อง STEM และ Project-Based Learning" โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
• วันที่ 17-22 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระหว่าง โดยมิสดรุณี ขันโท
เตรียมรับการการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562 โดยมิสดรุณี ขันโท และทีมงาน
•
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ข้อที่
4

เป้าหมาย
พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล สู่สากลตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์
มารีย์กรีญอง เดอ มง
ฟอร์ต

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ
✓

ผลการดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 คณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรี
ราชา หัวข้อ “FSG Succession Plan”การมุ่งสู่ความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ มูลนิธิฯ
โดยมีวิทยากรพิเศษ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เรื่อง ทิศทางของโลกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและมีตัวแทนครูร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ตามหลักธรรมาภิบาลแต่ละด้านดังนี้
1. หลักการมีส่วนร่วมและกระบวนการ เห็นพ้องในการตัดสินใจ
1) โรงเรียน จัดทำการระบบการเงินผ่านทางเว็บไซด์โรงเรียนในการเบิกงบประมาณ ซึ่งหัวหน้างานและ
ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้ทันที่ในระบบ
2) มีระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับชั้น และรายงานผลให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองทราบผ่านระบบเว็บไซด์โรงเรียน
3) แจ้งแผนการปฏิบัติงานประจำปีให้ผู้บริหารและครูรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ
4) มีการจัดทำ SAR ปี 2562 และเผยแพร่ลงในเว็บไซด์โรงเรียน
คณะครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
2. หลักความโปร่งใสในกระบวนการดำเนินงาน
1) โรงเรียนมีการนำเสนอและขอรับการอนุมัติงบประมาณจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและ
หลังจากการอนุมัติ ทางโรงเรียนนำมาเผยแพร่ให้คณะครูรับทราบทุกคน
2) โรงเรียนมีการจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีภายนอกเข้าตรวจระบบบัญชีของโรงเรียนทุกปี
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ข้อที่
4

เป้าหมาย
พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล สู่สากลตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์
มารีย์กรีญอง เดอ มง
ฟอร์ต

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ
✓

ผลการดำเนินงาน
3) โรงเรียนมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น การขึ้นขั้นเงินเดือน เงินประจำ
ตำแหน่ง ค่าทำงานพิเศษ เป็นต้น เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากร
4) โรงเรียนมีการรายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกครั้งที่มีประชุม
และรายงานให้ประธานมูลนิธิและเหรัญญิก ทราบทุกเดือน
3. หลักความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการ
1) โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้
คณะครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
• วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 อบรม เรื่องการเตรียมพร้อมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดย มิสดรุณี ขันโท
• วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 อบรม เรื่อง พัฒนาทักษะอาชีพงานกระจกอลูมิเนียมแบบบูรณา
การ เพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน รุ่นที่ 25 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม
• ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.62 มิสดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย อบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ให้กับคณะครูจำนวน 20 ท่าน ณ ห้อง
ประชุมอาคารฟรังซัวส์
• ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.62 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ร่วมประชุมและอบรมผู้ประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ จัดโดย ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
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ข้อที่

เป้าหมาย

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ผลการดำเนินงาน
•

•

•

•

•

•

•

•

วันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2562 คณะครูช่างเชื่อมโลหะ และช่างกลโรงงานอบรมด้านเทคโนโลยีงาน
เชื่อม และการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ บริษัทกรุงเทพ เมลทัล แฟบริแคชั่น จำกัด
วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2562 คณะครูช่างยนต์ อบรม การวิเคราะห์และตรวจซ่อม
เครื่องปรับอากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 คณะครูช่างยนต์ อบรมเทคโนโลยียานยนต์สแกนเนีย ห้างหุ้นส่วนธนน
นนท์ ทรัค
วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2562 คณะครูช่างเครื่องเรือนฯ อบรมงานอลูมิเนียม ร้านเจริญทรัพย์
อลูมิเนียม สกลนคร
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน“ค่ายภาษาสนุกมุ่งสู่ญี่ปุ่น”
โดยโรงเรียนสร้างเสริมอาชีพและภาษา ร่วมกับบริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น.-15.00 น. งานลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค
นครพนม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทนงชัย เจริญรัตน์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการลูกเสือ
แห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู อบรม "เรื่อง STEM และ Project-Based Learning"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม
วันที่ 17-22 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู อบรมการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ระหว่าง โดยมิสดรุณี ขันโท
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ข้อที่
4

เป้าหมาย
พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล สู่สากลตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์
มารีย์กรีญอง เดอ มง
ฟอร์ต

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ
✓

ผลการดำเนินงาน
2) โรงเรียนมีการรายงานสถิติการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
บุคลากร
3) โรงเรียนมีการบำรุงรักษาอาคารเรียน ห้องน้ำ ที่ดื่มน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ บริเวณต่าง ให้สามารถใช้งานได้
ตลอด พร้อมทั้งมีการกำกับติดตาม สภาพการใช้งานตามอาคารต่าง ๆ
4. หลักประกันความเสมอภาค สิทธิและการไม่เลือกปฏิบัติ
โรงเรียนมีระเบียบโรงเรียน เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เป็นไปได้จริง หากไม่
มีระบุในระเบียบ จะออกเป็นประกาศหรือคำสั่งเพื่อให้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันการบริหาร
5. โรงเรียนมีระเบียบ ขั้นตอนในการพิจาณาความผิด กำหนดโทษนักเรียนและบุคลากรอย่างชัดเจนและ
เป็นธรรม
6. โรงเรียน มีกระบวนการดูแลป้องกันผู้เยาว์ ครู พนักงาน เพศหญิงไม่ให้ถูกคุกคามทางเพศ
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ข้อ
เป้าหมาย
ที่
5 โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน จัดการ
เรียนรู้สู่สากลและตามจิต
ตารมณ์นักบุญหลุยส์ มา
รีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน โดยการจัดอบรมให้คณะครูมีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ และร่วมวางแผนในการกำหนดรายวิชาในการเรียนการสอนเพื่อให้ตรงกับหลักสูตร
อาชีวศึกษา พุทธศักราช 2563
• วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 อบรม เรื่องการเตรียมพร้อมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
และการประกันคุณภาพการศึกษา โดย มิสดรุณี ขันโท
• ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.62 มิสดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย อบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ให้กับคณะครูจำนวน 20 ท่าน ณ ห้อง
ประชุมอาคารฟรังซัวส์
• วันที่ 17-22 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารและคณะครู อบรมการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ระหว่าง โดยมิสดรุณี ขันโท
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ข้อที่
6

เป้าหมาย

สภาพความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ

โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความ ✓
สะดวก อาคาร สถานที่
ครุภัณฑ์ ฐานข้อมูล
สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม
และการจัดบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และตาม
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์
มารีย์กรีญอง เดอ มง
ฟอร์ต

ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก อาคาร สถานที่ โดยดำเนินการปรับปรุงและสร้างสถานที่
เพิ่มเติม ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนและรั้วกำแพง
2. โครงการก่อสร้างบ้านพักครู
3. โครงการรังวัดที่ดินโรงเรียน
4. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน ทั้ง 4 สาขาวิชา
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ข้อที่

เป้าหมาย

7

โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพที่มีคุณภาพ

สภาพ
ความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ
✓

ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. คำสั่ง 006/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
2. คำสั่ง 007/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2561
2. ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมประชุมและอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 24-26 มิถุนายน
2562
3. เตรียมรับการการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562 โดยมิสดรุณี ขันโท และทีมงาน
4. ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.62 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ร่วมประชุมและอบรมผู้ประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา มูลนิธิฯ จัดโดย ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ
5. วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 อบรม เรื่องการเตรียมพร้อมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดย มิสดรุณี ขันโท
6. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR 2562 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการริหารโรงเรียนรับทราบ เพื่อ
อนุมัติ และส่งหน่วยงานต้นสังกัดให้รับทราบและเผยแพร่
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ข้อที่
8

เป้าหมาย

สภาพ
ความสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ

โรงเรียนมีเครือข่ายความ ✓
ร่วมมือกับบุคคล/
องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน

ผลการดำเนินงาน
1.โรงเรียนมีเครือขายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 14 แห่ง
สถานที่ทำงาน 18 แห่ง
2. โรงเรียนดำเนินการทำ MOU จำนวน 4 บริษัท ดังนี้
1) วันที่ 11 มี.ค. 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียน
อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม กับบริษัท กิจตรงออโต้โมบิล จำกัด
2) วันที่ 11 มี.ค. 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียน
อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม กับบริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี
3. วันที่ 11 มี.ค. 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ
เทคนิคนครพนม กับบริษัท เจริญศรีนครพนม (2012) จำกัด
4. วันที่ 11 มี.ค. 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ
เทคนิคนครพนม กับบริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด

