ส่ วนที 5 สารสนเทศเพือการรายงาน

5.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สภาพความสําเร็จ
ที

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ

1

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 มีคุณธรรม

ไม่ บรรลุ
ผูเ้ รี ยนร้อยละ



มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรักชาติ

จริ ยธรรม ระเบียบวินยั จิต

ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ

สาธารณะ และปฏิบตั ิตามจิตตา

เช่น

รมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี ย ์

กิจกรรมหน้าเสาธง

คณะกรรมการสภานักเรี ยนทีมาจากการเลือกตัง

เทิดพระเกียรติ

สวดมนต์ก่อนรับประทานอาหาร

ฟังมิสซาทุกวันอาทิตย์และทุกวันพุธต้น

เดือน เป็ นต้น
2

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิตาม

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิตามเกณฑ์การสําเร็ จ



การศึกษา จัดสอนเสริ มให้กบั นักเรี ยนทุกวันทําการ

เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา

ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการปฏิบตั ิจริ งในสถาน
ประกอบการและแหล่งเรี ยนรู ้อืนๆ มีการจัดทําโครงงาน
นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ และชินงานต่าง ๆ
3

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 70 มีทกั ษะและ



ประยุกต์การสื อสารภาษาอังกฤษ

นักเรี ยนร้อยละ 60

มีทกั ษะการพูด การฟัง การอ่าน

การเขียน และการสนทนา ภาษาอังกฤษ

ในชีวติ ประจําวัน
4

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 ให้มีทกั ษะการ



สื อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง

นักเรี ยนร้อยละ 85

มีทกั ษะการพูด การฟัง การอ่าน

การเขียน และการสนทนา ภาษาไทย จากการประเมิน
บันทึกลงในสมุดบันทึกผลการเรี ยน

5

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีความรู ้และ



ผูเ้ รี ยนร้อยละ

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน

การศึกษาค้นคว้าได้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์

ชีวติ ประจําวัน

อินเตอร์เน็ต จัดสื อมัลติมีเดีย เป็ นต้น

สภาพความสําเร็จ
ที

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ

6

7

ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 มีส่วนร่ วมและมี



ไม่ บรรลุ
ผูเ้ รี ยนร้อยละ

มีส่วนร่ วมและมีผลงานทางด้าน

ผลงานทางด้านวิชาการ/ดนตรี /

วิชาการ ดนตรี /ศิลปะ/กีฬา/ศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิน

ศิลปะ กีฬา/หรื อศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษ์สิงแวดล้อม ได้แก่การแข่งขันความเป็ นเลิศ

ไทย/ท้องถินและอนุรักษ์

ทางวิชาการ โครงงาน ชินงาน กีฬาสี ภายใน การแข่งขัน

สิ งแวดล้อม

กีฬาภายในจังหวัด เป็ นต้น

บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ



ร้อยละ 0 บุคลากรได้พฒั นาในวิชาชีพ หรื อหน้าทีที

เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

รับผิดชอบ ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ทัศนศึกษาทีเขาค้อ

จิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี ย ์

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการทังภายในและภายนอก
สถานศึกษา การศึกษาต่อ เป็ นต้น
บุคลากร มีความวิริยะอุตสาหะและอยูอ่ ย่างพอเพียง ปฏิบตั ิ
หน้าทีด้วยความขยัน อดทน มีคุณธรรม จริ ยธรรม

8

โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการตาม



มาตรฐาน

การบริ หารตามแบบธรรมาภิบาล มีระบบอินเตอร์เน็ตเข้า
มาเพือการบริ หารจัดการ อาทิเช่น การตรวจติดตาม
งบประมาณ การประชุมคณะกรรมการโรงเรี ยน ประกาศ/
คําสังโรงเรี ยน เป็ นต้น มีการกระจายอํานาจรับผิดชอบ
แบ่งสายงานอย่างชัดเจน มีคู่มือการปฏิบตั ิงานทุก
หน่วยงาน และมีระบบประกันคุณภาพภายใน

9

โรงเรี ยนมีอาคาร สถานที ห้องเรี ยน



ปรับปรุ งห้องเรี ยน ติดตังเครื องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์

ห้องปฏิบตั ิการ สื อ เทคโนโลยี

นําเสนอ เพิมความเร็ วอินเตอร์เน็ต ขยายสัญญาณ

แหล่งการเรี ยนรู ้ บรรยากาศและ

สนับสนุนให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าเต็มตามศักยภาพ

สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้

สภาพความสําเร็จ
ที

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ

10

โรงเรี ยนมีการประสานและเกิด



ไม่ บรรลุ
โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ส่วนราชการในจังหวัดนครพนม

ความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ศิษย์เก่า

หลากหลายหน่วยงาน สถาบันในเครื อมูลนิธิฯ หน่วยงาน

หน่วยงาน องค์กร และชุมชนใน

องค์กร สถานประกอบการต่างๆ และชุมชน อาทิเช่น

การพัฒนาโรงเรี ยน

ทหารบกนครพนม ตํารวจตระเวนชายแดน หน่วยเรื อรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยตามลําแม่นาโขง
ํ ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน
บริ ษทั โตโยต้า นครพนม บริ ษทั อีซูชุนครพนม ประสาน
ความช่วยเหลือจากสมาพันธ์สมาคมผูป้ กครองและครู
โรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยล แห่งประเทศไทย
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยล
แห่งประเทศไทย เป็ นต้น

