ส่วนที่ 4
สารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน
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4.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตารางที่ 60 การดำเนินการจัดทำงานวิจัย
สาขาวิชา
จำนวนครู
งานวิจัย
สาขาวิชาช่างยนต์
3
3
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3
3
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3
3
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
3
3
แผนกวิชาสามัญฯ
7
7
รวม
19
19

สิ่งประดิษฐ์
-

4.2 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตารางที่ 61 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชา
จำนวนนักเรียน
ผ่านการฝึกประสบการณ์
สาขาวิชาช่างยนต์
14
14
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
17
17
สาขาวิชาช่างโครงสร้าง
10
10
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
5
5
รวม
46
46
สถานประกอบการรับนักเรียนเข้าฝึกงาน
1. บริษัท เอสทีเอ็มเอส จำกัด
จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน
2. อู่ ต.เจริญการช่าง
จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน
3. บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน
4. บริษัท เอส อาร์ สเตนเลส จำกัด
จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน
5. บจก.กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน
6. บริษทั บีที มิตรแลนด์ จำกัด
จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน
7. บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด
จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน
8. อู่ช่างปี
จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน
9. บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน
10. บริษัท เพาเวอร์ สเตนเลส สตีล จำกัด จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน

นวัตกรรม
-

10
3
6
6
4
2
3
3
7
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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4.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ ปวช. 3
ตารางที่ 62 จำนวนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ ปวช. 3
สาขาวิชา

จำนวนโครงการ
สาขาวิชาช่างยนต์
3
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
4
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
2
รวม
12
ตารางที่ 63 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ ปวช. 3
ลำดับ ชื่อโครงการ
1 เครือ่ งฉีดน้ำเอนกประสงค์

2

แท่นไฮดรอลิก

3

ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์

4

ป้ายนิเทศ

5

ชุดไฟนอนนา

6

สว่านแท่นมินิ

7

เครื่องดัดเหล็กโค้งมือหมุน

8

โต๊ะปฏิบัติงานเอนกประสงค์

สมาชิก
นายวรพัฒน์ ทิพยโสต
นายกวี สัตธรรม
นายภูวนาถ ทองแดง
นายเสกสรรค์ แซ่ท่อ
นายวีระศักดิ์ กระบวนสุวรรณ
นายสันติ เฟื่องพงค์พนา
นายภราดร สีเมืองช้าง
นายสุริเยนทร์ กุลสุทธิชัย
นายปภินวิทย์ สกุลไพรวงค์
นายณฐพล ต้นสวรรค์
นายทรงเกียรติ เปี่ยมศิริ
นายคุณากรมาตรักษ์
นายภูมิมินทร์ ศรีแก้ว
นายนครินทร์ จำเนียร
นายธนัญชัย ยุติธรรม
นายกบินทร์ จันธิจร
นายศุภลักษณ์ ประคองสุข
นายจง แซ่ว่าง
นายจักรภพ หมูเหลา
นายกิตติวัฒน์ กระแสสิงห์
นายธนพล ศรสาลี
นายพันกร ผาบถา

สาขาวิชา
ช่างยนต์

ช่างกลโรงงาน

ช่างเชื่อมโลหะ
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นายภนุพงศ์ กาญจนพัฒน์
9

สร้างอัฒจันทร์

10

โครงหลังคาอัฒจันทร์

11

โต๊ะเลื่อยวงเดือน

12

รั้วโรงเรียน

นายกิติชัย ยาง
นายปัญญากร ใหม่เขียว
นายธีระวัฒน์ สุนารักษ์
นายจตุรงค์ โน้มน้าว
นายสมรักษ์ เบกะ
นายราชกร ปลาสิงห์
นายดนุนัย แสวงนาม
นายสุรัติ วิเวกคีรี
นายวิเชียร แซ่หว้า
นายกิตตินันท์ กองอ
นายพีรวัฒน์ มาพบสาระวิน
นายจักรดุลย์ ยาง
นายศราวุธ โคตะรักษ์
นายศุลวัฒน์ ซาบซึ้ง
นายสัณหณัฐ เหลาทอง
นายศักดิ์ดา แจ้งเจริญ

ช่างเครื่องเรื่อนและ
ตกแต่งภายใน

จากตารางที่ 37 พบว่าจำนวนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ ปวช. 3 มีทั้ง 12 โครงการ
4.4 ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
ตารางที่ 64 จำนวนผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์

ชื่อผลงาน ชิ้นงาน
1. ค้อนตอกสายไฟ

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

1. ค้อนเดินสายไฟ
2. ที่เปิดขวดน้ำอัดลม
3. บูชประตู
4. ผลิตค้อนอุตสาหกรรม
5. น็อตหกเหลี่ยม
6. หุ่นยนต์แมงมุม
7. จิ๊กฟิเจอร์เจาะงาน

จำนวน
10
รวม
10
10
10
10
17
17
5
5

ระดับ (ปวช)
1
1
1
1
2
2
2
2
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8. C-แคลมป์
รวม
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1.ชั้นวางรองเท้า
2.ราวแขวนเสื้อ
3.พ่วงข้างรถจักรยานยนยต์
4.ที่เปิดขวด
5.มีดแสตนเลส
6. ค้อนเดินสายไฟ
รวม

สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใ 1. ขาดอกรักตั้งเสาธง
น
2. เก้าอีเล็ก
3. ม้านั่งยางพารา
4.โต๊ข้างเตียงเอนกประสงค์
5. เก้าอี้ไม้พนักพิง
6.โต๊ะเอนกประสงค์
7.โพเดี้ยมไม้
8.โต๊ะหมู่บูชาไม้พยุง
9. ค้อนเดินสายไฟ
รวม
รวมทั้งหมด

11
85
1
2
3
10
5
8
29
7
7
7
5
6
3
1
1
7
44
168

4.5 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตารางที่ 65 ตารางกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รายการ
1. กิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. กิจกรรมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถทำงานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
รวม

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
3
3
3
3
1

จำนวนกิจกรรม
7

4
8
5
5
38
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ตารางที่ 66 การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะ
นุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ชื่อกิจกรรม
1.กิจกรรมทำบุญเปิดเรียน
2.กิจกรรมพิธีไหว้ครู
3.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
4.กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาบสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกร ณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
5.เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง
6.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ตารางที่ 67 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชื่อกิจกรรม
1. โครงการปลูกป่า
2. โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
ตารางที่ 68 กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ชื่อกิจกรรม
1. การแข่งฟุตบอล 4 เส้า ATSN. คัพ เนื่องในโอกาส สดุดี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต วันที่ 5 - 22 กรกฎาคม 2563
2. การแข่งขัน วงดนตรีโฟล์คซอง เนื่องในโอกาส สดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
3. กิจกรรมเดินวิ่งข้ามโขง ครั้งที่4 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที3่ นครพนม-คำม่วน
4. แข่งขันตกปลา ATSN. Fishing 2020วันที่ 6 - 13 พฤศจิกายน 2563ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
5. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 เดือน ธันวาคม 2563 ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม
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ตารางที่ 69 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อกิจกรรม
1. กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง
2. กิจกรรมการเลี้ยงกบ
3. กิจกรรมปลูกพืชผักส่วนครัว
4. กิจกรรมทำนา
5. กิจกรรมเลี้ยงไก่
ตารางที่ 70 การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชนสังคม

ที่
1

ว/ด/ป

จิตอาสาบริการวิชาการ-วิชาชีพ

20 - 23 ส.ค. 2563 ด้านบริการวิชาการ
-แผนกช่างเครื่องเรือนฯ ได้
สอนการทำม้านั่งไม้
-แผนกช่างเชื่อมโลหะได้สอน
การทำเขียงก่อไฟและคราด
-แผนกช่างกลโรงงาน สาธิตการกลึงชิ้นงาน
(สลักพ่วงรถไถนา)
-แผนกช่างยนต์ การถอด ประกอบยาง
รถจักรยานยนต์
-หมวดสมรรถนะแกนกลาง กิจกรรม
พัฒนาทักษะวิชาพื้นฐาน
ด้านบริการวิชาชีพ
-เชื่อมโครงหลังคา มุงหลังคาเมทัลซีท
ขุดหลุม ตั้งเสา เทพี้นปูคอนกรีตบ้านพักพระสงฆ์
-ซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 10 เครื่อง
เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น 1 คัน
-เชื่อมรถเข็นปูน 2 ล้อ 4 คัน
-ซ่อมจักรยานยนต์ 3 คัน
- ทำเคียงก่อไฟ 29 อัน
- ทำม้านั่งไม้ยางพารา 37 ตัว
- ซ่อมพัดลม 12 เครื่อง
- ซ่อมเครื่องปั่นผลไม้ 3 เครื่อง
- ซ่อมเครื่องเลื่อยไฟฟ้า 3 เครื่อง

สถานที่
ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์
บ้านนิรมัย ตำบลกุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
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- ซ่อมเครื่องฉีดล้างรถ 1 เครื่อง
-ซ่อมเตาไมโครเวฟ 1 เครื่อง
-ซ่อมเครื่องพ่นปุ๋ยการเกษตร 1 เครื่อง
-ซ่อมเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง
-ซ่อมหม้อหุงข้าว 1 ใบ
-ซ่อมเครื่องปั่นไฟฟ้า 1 เครื่อง
สลักรถไถนาเดินตาม 5 ตัว
- ผสมปูนสำหรับติดกระเบื้องหน้าวัด
- เปลี่ยนไม้กางเขนใหม่ที่วัดเก่า
ติดตั้งเดินรูป 14ภาค
- กวาด เช็ดถูพื้นวัด
-ทำความสะอาดม้านั่งยาว
-จัดม้านั่งยาวเป็นแถวภายในวัด
- ประกอบนั่งร้านเพื่อติดตั้งรูปนักบุญยอแซฟ
- ขนย้ายต้นดอกไม้ไปประดับหน้าวัด
- ตัดหญ้าและขนทรายบริเวณข้างวัด
-ประดับดาวเล็กดาวน้อยในร่มบ่อสร้างกางจ้อง
-ทำความสะอาดรูปปั้นนักบุญ
-จัดเก้าอี้เข้าหน้าวัดเก่าและเข้าเต็นผ้าใบ

2

14-17 ธ.ค. 2563

3

2-3 เมษายน 2564 - รื้อกระเบื้องหลังคาโรงอาหาร
- มุงหลังคาเมทัลซีทโรงอาหาร

วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านปากทวย
ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

