
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4  

สารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน 
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4.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตารางที่ 49 การดำเนินการจัดทำงานวิจัย 
สาขาวิชา จำนวนคร ู งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต์ 3 3 - - 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 3 3 - - 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 3 3 - - 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 3 3 - - 
แผนกวิชาสามัญฯ 7 7 - - 

รวม 19 19 - - 
 
4.2 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ตารางที่ 50 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
สาขาวิชา จำนวนนักเรียน ผ่านการฝึกประสบการณ์ 

สาขาวิชาช่างยนต์ 14 14 

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 17 17 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 10 7 

สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 5 5 

รวม 46 43 

สถานประกอบการรับนักเรียนเข้าฝึกงาน 
1. บริษัท เอสทีเอ็มเอส จำกัด  จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน   10 คน 
2. อู่ ต.เจริญการช่าง   จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน   3 คน 
3. บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน   6 คน 
4. บริษัท เอส อาร์ สเตนเลส จำกัด จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน   6 คน 
5. บจก.กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน   4 คน 
6. บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด  จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน   2 คน 
7. บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด  จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน   3 คน 
8. อู่ช่างปี     จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน   3 คน 
9. บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน   7 คน 
10. บริษัท เพาเวอร์ สเตนเลส สตีล จำกัด จำนวนนักเรียนเข้าฝึกงาน   2 คน 
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4.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ ปวช. 3 

ตารางที่ 51 จำนวนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ ปวช. 3 

สาขาวิชา จำนวนโครงการ 
สาขาวิชาช่างยนต์ 5 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 5 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 2 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 2 

รวม 14 
ตารางที่ 52 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ ปวช. 3 

ลำดับ ชื่อโครงการ สมาชิก สาขาวิชา 
1 เครื่องฝานกล้วยแบบมือหมุน นายนวพัฒน์   ว่องไว 

นายพงศกร  เชอมือ 
นายเก่ง  

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

2 เครื่องบดหญ้า นายภูมิภัทร์  อุตะมะชะ  
นายวัชระ  แซ่เฮ่อ  
นายสราวุฒิ  บัวลม 
นายการัณย์ภัทร วาปีทะ  

3 เครื่องย่อยกิ่งไม้ นายวชิระ บุญทา  
นายมีชัย   ว่องไว 
นายดนัย   ว่องไว  
นายมานพ  วงษ์มีแก้ว 

4 เครื่องร่อนทราย นายเจษฎา  กาญจนีย์  
นายธีรชาติ บุตรกัณหา 
นายภูมิภัทร  กนโคกกรวด 

5 เครื่องขัดกระดาษทราย นายวิชญ์พล  ลมบัวลอด  
นายธนารักษ์  เกียรติธาตรี 
นายจักรกริน  นารินรักษ์  

6 งานโครงสร้าง  
 (ต่อเติมโรงอาหาร 2 กลุ่ม) 

นายอนุวัฒน์  สาระนันท์  
นายบุญใหญ่ กิตติวุฒิวงศ์ 
นายนรากร   ตะสายวา 
นายภูริพัฒน์ ดาบชัย 
นายเอกนรินทร์ นามโคตร  

สาขาวิชาช่างเครื่องเรือน 
และตกแต่งภายใน 
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7 ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ Yamaha  
Fino คันที่ 1 

นายรัชชานนท์  ชินวงศ ์
นายณรงค์  ลีภิวัฒน์วงศ์  
นายก้องภพ  จรัลอาลีกุล  

สาขาวิชาช่างยนต์ 

8 ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ Yamaha  
Fino คันที่ 2 

นายอดิศักดิ์  ยะคำสี  
นายศักดินนท์  ไชยวรรณ์  
นายอนุสรณ์  สีสะออน 

9 ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ Yamaha  
Fino คันที่ 3 

นายอรุณรัตน์ ไชยดวง 
นายปัณณทัต  วงศ์ธรรม 
นายณัฐวุฒิ  ปูเพ 

10 ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ Yamaha  
Fino คันที่ 4 

นายธันวา แซ่หว้า 
นายปริชญาวัฒน์ ตระกูลมา 
นายสิรวิชญ์ เวรุวณารักษ์ 

11 ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ MIO นายชวิน     มาเยอะ 
นายภูมิพิพัฒน์    เมืองโคตร  
นายโยธิน   อินธิโส 

12 ต่อเติมหลังคาโรงอาหาร นายณัฐพนธ์  วรรณทุ 
นายจักริน  มัวแสงจันทร์ 
นายชัยวุฒิ  คำภักดี 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

13 ปรับปรุงแผงกั้นตาข่ายโรงอาหาร นายชัยพร  อุปรีย์  
นายสิริยุทธ  เอ้ือยอ่อง    
นายวัชรพงษ์  แสวง  

 

จากตารางที่ 52 พบว่าจำนวนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ ปวช. 3 มีทั้ง 14 โครงการ 
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4.4 ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน 

ตารางที่ 53 จำนวนผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน 

สาขาวิชา ชื่อผลงาน ชิ้นงาน จำนวน ระดับ 
(ปวช) 

สาขาวิชาช่างยนต์ 1. ค้อนตอกสายไฟ 12 1 
รวม 12  

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1. ค้อนเดินสายไฟ 8 1 
2. งานชุบเคลือบผิว ที่เปิดขวด 4 1 
3. ปากกาจับชิ้นงาน 1 2 
4. ชุดดัดเหล็กโค้ง 1 2 
5. ฐานรองรับชิ้นงาน 1 2 
6. เครื่องตัดเหล็กมินิ 1 2 
7. ปากกาจับชิ้นงานมินิแบบหมุนได้ 4 2 
8. แบบแม่พิมพ์โลหะ 17 3 
9. จิ๊กเจาะหัวค้อน 6 3 

รวม 43  
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1.ค้อนเดินสายไฟ 8 1 

2.ชุ้มม้านั่งแปดเหลี่ยม 2 3 
3.ชั้นวางดอกไม้ 8 1 
4.ชั้นวางดอกไม้ 8 2 
5.โต๊ะกาแฟ 2 2 
6. ค้อนเดินสายไฟ 2 3 
7. เรือท้องแบน 1 2 
8.ชั้นวางของแปดเหลี่ยม 1 1 
9.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 4 3 

รวม 36  
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 1. ป้ายไม้ 3  1 

2. เก้าอ้ีเล็ก 12 1 
3. ม้านั่งไม้ใหญ่ 5 1 
4. เก้าอ้ีไม้   4 1 
5. โต๊ะกลม 7 2 
6. โต๊ะวงรี 4 2 
7. โต๊ะใหม่ไม้จามจุรี 5 2 



58 
 

 

8. โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ 1 2 
9. ไม้เท้า 1 2 
10. ไม้ลูกประคำเหลี่ยม 20 2 
11. ไม้ลูกประคำกลม 10 2 
12. ด้ามค้อนช่างไม้ 6 3 
13. ชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น 2 3 
14. ชั้นวางหนังสือเล็ก 5 3 

รวม 85  
รวมทั้งหมด 176  

 
4.5 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตารางที่ 54 ตารางกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รายการ จำนวนกิจกรรม 

1. กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

5 

2. กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4 
3. กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 7 
4. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

5. กิจกรรมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถทำงานโดยใช้กระบวนการ 
กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชนสังคม  

- 

รวม 38 
หมายเหตุ เนื่องในปีการศึกษา 2564 มีการระบาดโรคโควิค 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรม 

ไดเ้พ่ือความปลอดภัย 
ตารางที่ 55 การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ชื่อกิจกรรม 
1. กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาบสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกร  ณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศราชวโรดม  
บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
3. จัดบอร์ดวันสำคัญ 
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4. กิจกรรมมิสซาเปิดภาคเรียน 
5. กิจกรรมหน้าเสาธง 

 
ตารางที่ 56 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ชื่อกิจกรรม 
1. โครงการปลูกป่า 
2. โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ตารางที่ 57 กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ชื่อกิจกรรม 

1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ฟุตบอลนัดกระชับมิตร บ้านเณรฟาติมา วันเสาร์ที่ 25  กันยายน 
2564 ณ  สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม  ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน 
จ.นครพนม 
2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองพนักงาน ในวันที่ 21 เดือน สิงหาคม  2564  ณ  
สนามกีฬาเปตองโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม  ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน 
จ.นครพนม 
3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  ในวันที่ 27 เดือน 
กรกฏาคม  2564  ณ  สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม  ตำบลเวินพระบาท 
อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม 
4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เนื่องในโอกาสฉลอง วันนักบุญหลุยส์ฯ  ในวันที่ 23 เดือน 
กรกฏาคม  2564  ณ  สนามกีฬาเปตองโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม  ตำบลเวินพระบาท 
อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม 
5. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม นักบุญเปโตรเปาโล   
คณะครูและนักเรียน  ในวันที่ 30 เดือน มิถุนายน  2564 ณ 
สนามกีฬาเปตองโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม  ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน 
จ.นครพนม 
6. กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในฟุตบอลลีก ATSN.โตโยต้า นครพนมลีกคัพ 2021-2022  5 
มกราคม – 28 กุมภาพันธ์  2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
7. กิจกรรมการแข่งขันกีฬากีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่19 ประจำปีการศึกษา 2564  1-25  กุมภาพันธ์  
2565 ณ  สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน 
จ.นครพนม 
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ตารางที่ 58 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อกิจกรรม 

1. กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง 
2. กิจกรรมการเลี้ยงกบ 
3. กิจกรรมปลูกพืชผักส่วนครัว 
4. กิจกรรมทำนา 
5. กิจกรรมเลี้ยงไก่ 

 


