ส่วนที่ 1
สารสนเทศพื้นฐาน
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1.1 ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตั้งขึ้นโดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย เป็นโรงเรียน
ลำดับที่ 14 ในจำนวน 17 โรงเรียน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยปัจจุบันเปิดทำการเรียน
การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน
คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะ และสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน ดำเนินงานในรูปแบบโรงเรียนการกุศล รับนักเรียนชายผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็นนักเรียน
ประจำ ทำการเรียนในหลักสูตรปกติและมีหลักสูตรพิเศษสำหรับชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง รวมถึง
เยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ โดยที่นักเรียนทุกคนไม่
เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี โดย
ใช้ชื่อว่า "ศูนย์ฝึกอาชีพอั สสัมชัญนครพนม" ต่อมาในปีการศึกษา 2544 โดยมี นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ เป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนและสานงานต่อจากภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัยในการดำเนินการขออนุญาตเปิดเป็น
โรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และในปีนี้เองศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็น
โรงเรียนเอกชน ตามใบอนุญาตเลขที่ นพ.4/2544 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม"
มาจนถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2546 ถึงปีการศึกษา 2552 มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียน โดยบริหารงานตามพันธกิจของมูลนิธิคณะเซนต์ค าเบรียลแห่งประเทศไทย มุ่งให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะ และไปประกอบอาชีพ
ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2558 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาได้ส่งเสริมให้ ผู้ร่วมบริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกำลัง
กาย กำลังใจและกำลังความคิด เพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลกปัจจุบันตามศักยภาพ โดย
มุ่งเน้นที่จะผลิตแรงงานที่ดี มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

3

ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบัน ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน และนักเรียน มีทักษะและคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาบริการวิชาชีพแก่สังคม
1.2 ข้อมูลโรงเรียนทั่วไป
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544
โดยในจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 จนถึงปีการศึกษา
2555 โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน
ทางโรงเรียนได้ทำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช
2556 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา
ใน 4 สาขางาน คือ
1. สาขาวิชาช่างยนต์

สาขางานยานยนต์

2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขางานเครื่องมือกล

3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

สาขางานโครงสร้าง

4. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา ใน
4 สาขางาน คือ
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

สาขางานเทคนิคยานยนต์

2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

สาขางานเครื่องมือกล

3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

สาขางานเทคโนโลยีการเชื่อมโครงสร้างโลหะ

4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

สาขางานตกแต่งภายใน

1.3 การดำรงตำแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ผู้รับใบอนุญาต 1. ภราดาศักดา

กิจเจริญ

ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2550

2. ภราดาศิริชัย

ฟอนซีกา

ปีการศึกษา 2551 – ปีการศึกษา 2556

3. ภราดาสุรสิทธิ์

สุขชัย

ปีการศึกษา 2556 – ปัจจุบัน

1. ภราดาวิจารณ์

ทรงเสี่ยงชัย

ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545

2. ภราดาสุรสิทธิ์

สุขชัย

ปีการศึกษา 2547 – ปีการศึกษา 2549

ครูใหญ่

3. ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ปีการศึกษา 2550
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ผู้อำนวยการ
1. มาสเตอร์เทพอวยชัย ศรัยกิจ

ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545

2. มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย

ปีการศึกษา 2546 – ปีการศึกษา 2552

3. ภราดาอาวุธ

ศิลาเกษ

ปีการศึกษา 2553 – ปีการศึกษา 2558

4. ภราดากิตติศักดิ์

เจริญศรี

ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการ
1. ภราดานนทชา ศรีวิไล

ปีการศึกษา 2553 – ปีการศึกษา 2554

2. ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์

ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2558

3. ภราดาครรชิต สีสาวรรณ

ปีการศึกษา 2558 – ปัจจุบัน

4. ภราดา ดร.สมพร คงวิมล

ปีการศึกษา 2562 – ปัจจุบัน

1. มาสเตอร์เทพอวยชัย ศรัยกิจ

ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545

2. มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย

ปีการศึกษา 2546 – ปีการศึกษา 2552

3. ภราดาอาวุธ

ศิลาเกษ

ปีการศึกษา 2553 – ปีการศึกษา 2554

4. ภราดาพิชิตพล

บูระพันธ์

ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2558

5. ภราดากิตติศักดิ์

เจริญศรี

ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการ

1.4 สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม – หนองคาย
ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 097-2042180,
042-199503 Website : http://www.atsn.ac.th
E-Mail Address : atsn@atsn.ac.th

5

1.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นที่ราบลุ่มมีป่าไม้
สลับทุ่งนา เมื่อ พ.ศ. 2475 เริ่มแรกในการก่อตั้งหมู่บ้านมาอยู่ริมปากน้ำทวย ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขง จึงได้
เรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านปากทวย ต่อมาได้เกิดน้ำท่วมบริเวณบ้านปากทวยเป็นประจำ เมื่อ พ.ศ. 2481 จึง
ได้ย้ายจากริมปากน้ำทวยมาอยู่ในที่ตั้งข้างวัดป่า คือ วัดใหม่ชัยภูมิปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ. 2490 ได้จัดตั้ง
เป็นหมู่บ้านที่ 13 ของหมู่บ้านรามราช ทางกรมทางหลวงได้มาตั้งชื่อป้ายบ้านให้ใหม่เป็นบ้านปากทวยมา
จนถึงทุกวันนี้ ต่อมาได้ขึ้นกับตำบลเวินพระบาท หมู่ที่ 5 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายกมล พงษ์ภักดี ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งหมู่บ้านปากทวยเป็นหมู่บ้าน อพป. ปี พ.ศ. 2514 บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 อยู่
ห่างจากจังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอท่าอุเทน ระยะทางประมาณ 7
กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่มสลับป่าไม้และทุ่งนา มีอาณาเขตติดต่อ คือ
ทิศเหนือ

จรดกับบ้านธาตุ ตำบลโนนตาล

ทิศใต้

จรดกับบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4

ทิศตะวันออก

จรดกับแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับบ้านโพนคำ สปป.ลาว

ทิศตะวันตก

จรดกับบ้านนาสีดา หมู่ที่ 6
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การใช้งานพื้นที่มีรายดังนี้
พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน

ประมาณ

4,882 ไร่

พื้นที่อาศัย

ประมาณ

220 ไร่

พื้นที่ทางการเกษตร

ประมาณ

2,199 ไร่

พื้นที่สาธารณะ

ประมาณ

54 ไร่

พื้นที่ป่าชุมชน

ประมาณ

24 ไร่

ประชากรและภาษา
ปัจจุบันบ้านปากทวย หมู่ที่ 5 มีประชากรทั้งหมด จำนวน 215 ครัวเรือน รวมทั้งครอบครัวคนลาว
จำนวน 3 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,129 คน แยกเป็นชาย 548 คน เป็นหญิง 581 คน
ภาษาที่นิยมใช้ในท้องถิ่น ได้แก่ กะเลิง ญ้อ ภูไท ท้องถิ่น ภาษาไทยอีสาน และภาษาลาวบางส่วน
สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

เช่น

การทำนาปลูกข้าวเป็นอันดับ 1

รองลงมาเป็นการปลูกพืชไร่ เช่น ปลูกยางพารา สัปปะรด สำหรับพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงจะปลูกยาสูบ ข้าวโพด
และพืชตระกูลถั่ว

ตลอดแนวส่วนประชากรที่มีที่อาศัยติดริมแม่น้ำโขง

ประกอบอาชีพประมง

เช่น

เลี้ยงปลาในกระชัง หาปลาตามลำแม่น้ำโขง การปศุสัตว์ จะทำการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน เช่น เลี้ยงปลาในบ่อ
เลี้ยงไก่ชน ไก่พื้นเมือง เป็ด ห่าน รวมถึงการเลี้ยง โค กระบือ เป็นต้น
ส่วนแรงงานทำงานในต่างจังหหวัดและมีบางส่วนไปทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน บูรไน เกาหลี
เป็นต้น
อาชีพและรายได้
อาชีพหลัก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน
อาชีพรอง ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมงจากแม่น้ำโขง จักรสาน ทอผ้าพื้นเมืองผ้ามุก กลุ่มทำหมวก
กลุ่มทำแหนม ปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกพื้นตามฤดูกาล
รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ปี ประมาณ 35,500 บาท
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1.6 ข้อมูลครูจําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ 15/3/2563)
แผนกวิชา/สาขาวิชา

จำนวน
สถานภาพ
(คน) ครูประจำการ ครูพิเศษ
3
3
3
3
3
3
3
3
7
7
19

สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
รวม

ใบประกอบวิชาชีพ
มี
ไม่มี ป.เอก
2
1
2
1
2
1
2
1
6
1
14
5

วุฒิการศึกษา
ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่าป.ตรี
3
1
2
2
1
1
2
2
4
-

1.7 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ 30/4/2564)
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม

1.8 ข้อมูลห้องเรียน
ตารางที่ 3 จำนวนห้องเรียน
ปวช.1
สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
ปวช.2
สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

35
46
39
120

-

-

-

-

-

-

-

-

35
46
39
120

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน
สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน

ชั้น
1/1
1/2
1/3
1/4
จำนวนห้อง
2/1
2/2
2/3
2/4
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ปวช.3

สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน

1.9 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
ตารางที่ 5 ตารางข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
ห้อง
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
รวม

1.10 ข้อมูลอาคารสถานที่
ตารางที่ 4 ตารางข้อมูลอาคารสถานที่
รายการ
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ / อาคารห้องสมุด
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ

จำนวนห้อง
3/1
3/2
3/3
3/4

จำนวนห้อง
1
4
5

จำนวน
1 หลัง
6 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
4 หลัง
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ตารางที่ 5 ตารางข้อมูลผังอาคารสถานที่
หมาย
รายการ
ประกอบไปด้วย (ห้อง)
เลข
1
อาคารอำนวยการ
- ห้องงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- ห้องรับแขก
- ห้องผู้อำนวยการ
- ฝ่ายกิจการพัฒนาผู้เรียน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายบริหารจัดการ
2-4 บ้านพักนักเรียนประจำ
- บ้านพักนักเรียน
5
อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6
อาคารอาบน้ำนักเรียน
- ห้องอาบน้ำ / ห้องซักล้าง / ห้องสุขา (18
ห้อง)
7
อาคารทรงเสี่ยงชัย
- ห้องแต่งตัว
8
โภชนาการ(โรงอาหาร)
- โรงอาหาร
9
โรงฝึกงานสาขางานเครื่องเรือนฯ - โรงฝึกงานสาขาเครืองเรือนและตกแต่งภายใน
- ห้องพักครู
- ห้องเก็บของ
10
อาคารเรียน
- ห้องเรียนประชุม
- ห้องเรียน 1
11
อาคารสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- โรงฝึกงาน
- ห้องเขียนแบบคอมพิวเตอร์
- ห้องพักครู
- ห้องปฏิบัติการ CNC
- ห้องน้ำ
12
อาคารทั่วไป
- ห้องน้ำ
- โรงฝึกงาน
13
โรงฝึกงานพื้นฐาน
- ห้องฝึกงานพื้นฐาน
14
อาคารฝึกงานสาขาวิชาช่างเชื่อมโ - โรงฝึกงาน
ลหะ
- ห้องเรียน
15
ห้องสมุด
16
ห้องเก็บผลงานนักเรียน
-

จำนวน
(ห้อง)
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

17
18

19
20
21
22
23

24
25

อาคารฝึกงานสาขาวิชาช่างยนต์ - โรงฝึกงาน
อาคารจำลองศูนย์บริการรถยนต์ - ห้องเรียน
- ห้องน้ำ
- โรงฝึกงาน
โรงฝึกงานยานยนต์
สนามกีฬา
สนามบาสเกตบอล
สวนเกษตรของนักเรียน
Francois Hall 2009
- ห้องประชุม
- ห้องแสดงผลงาน
- ห้องที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
- ห้องที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ครัวริมโขง
- ห้องรับประทานอาหาร
ห้องน้ำ
- ห้องน้ำชาย
- ห้องน้ำหญิง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
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ผังบริเวณโรงเรียน

22
20

9

21

18
17
16

15

4

19

14

3

12

13

5

11
25

24

8

2

10

7
6
23

1

-
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1.11 เกียรติประวัติ ชื่อเสียงโรงเรียน
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายวรพัฒน์ ทิพยโสต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน
ทักษะงานรถจักรยายนต์ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ ประเภทวิชาช่าง
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายกวี สัตธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ทักษะ
งานรถจักรยายนต์ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ ประเภทวิชาช่าง
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายธเนศพล สันดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ ประเภท
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
วิชาช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและ
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายสุริเยนทร์ กุลสิทธิชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพ
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายพงศ์พันธ์ คงธนปรีดาพร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะ
งานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประเภทวิชาช่าง
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
อุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายจง แซ่ว่าง รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานกลึง
ชิ้นงาน ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายภูมิมินทร์ ศรีแก้ว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับเหรียญเงิน
ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประเภทวิชา
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะ
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายกิตติวัฒน์ กระแสสิงห์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับเหรียญเงิน
ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประเภทวิชา
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะ
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายณัฐพล ชมภูจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการ
เชื่อม GTAW&MAW ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประเภทวิชา
อาชีวศึกษาจังหวัด
ช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะ ชนะเลิศ จังหวัด
นครพนม
วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายสมเพชร แสงว้า รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการ
เชื่อม GTAW&MAW ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประเภทวิชา
อาชีวศึกษาจังหวัด
ช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะ ชนะเลิศ จังหวัด
นครพนม
วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายดนุนัย แสวงนาม รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงาน
ไม้ ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ประเภทวิชา
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะ
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายกิตตินันท์ กองอ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงาน
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ไม้ ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ประเภทวิชา
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
ช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายสุรัติ วิเวกคีรี รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานไม้
ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม

นายพีระวัฒน์ มาพบสาละวิน รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพ
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายศราวุธ โคตะรักษ์ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะ
งานปูน ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพ
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม
และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายอธิปัตย์ ศรีอ่อน รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงาน
ปูน ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ชนะเลิศ
นครพนม

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายรัชชานนท์ ชินวงษ์ ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะ
จักรยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด
วันที่ 21-25 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม
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นายปรัชญาวัฒน์ ตระกูลมา ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะ
จักรยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด
วันที่ 21-25 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม

นายณรงค์ ลีภิวัฒน์วงศ์ ได้รับรางวัลเหรีญเงิน งานแข่งขันทักษะงาน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
นครพนม
ระดับจังหวัด วันที่ 21-25 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
นายณัฐวุฒิ ปูเพ ได้รับรางวัลเหรีญเงิน งานแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์ รอง จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
เล็กแก๊สโซลีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ชนะเลิศ
นครพนม
วันที่ 21-25 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
นายจง แซ่ว่าง ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด วันที่ 21-25
มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพน

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม

นายเจษฎา กาญจนีย์ ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะงานวัด
ละเอียด การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด วันที่
21-25 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม

นายอนันต์ สังวรจิตร ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะงานทักษะ ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ฝีมือการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด วันที่ 21นครพนม
25 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
นายปัญญากร ใหม่เขียว ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะงาน
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ทักษะการเชื่อม SMAW AND GTAW การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
นครพนม
พื้นฐาน ระดับจังหวัด วันที่ 21-25 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม
นายดนุนัย แสวงนาม ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง งานทักษะงานไม้ การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งทึ 30 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์

16

1.12 ปรัชญาของโรงเรียน
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงธรรมอันสูง
ส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความอุตสาหะวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ
(LABOR OMNIA VINCIT )
1.13 วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อให้ความรักและให้ความรู้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
2. เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรการอาชีวศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.14 วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมมุ่งพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการศึกษาสู่สากลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต
1.15 พันธกิจโรงเรียน
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่สากลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สู่สากลสอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
1.16 เป้าหมายโรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์
มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
3. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
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5. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน จัดการเรียนรู้สู่สากลและตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
6. โรงเรียนมีสิ่งอำนวยควาสะดวก อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและ
การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และตาม จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่มีคุณภาพ
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/ องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
1.17 อัตลักษณ์โรงเรียน
ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม
1.18 เอกลักษณ์โรงเรียน
เด่นวินัย ใจอาสา พัฒนาสังคม
1.19 สีประจำโรงเรียน
ขาวและสีแดง สีแดง หมายถึง สีแห่งความกล้าหาญ สีขาว หมายถึง สีแห่งความความบริสุทธิ์

18

1.20 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

