สารสนเทศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ปี การศึกษา 2553
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สังกัดสํานักบริ หารงานคณะการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

บทนํา
การจัดทําสารสนเทศโรงเรี ยนเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิงในการบริ การงานให้เป็ นระบบ ตามกระบวนการและทันสมัย
เพือความก้าวหน้าของสถานศึกษาในอนาคต ซึงสารสนเทศเป็ นกระบวนการเก็บ (นําเข้า) จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร่
ข้อมูล (แสดงผล) โดยข้อมูลสารสนเทศนีจะสะท้อนถึงการดําเนินงานว่าบรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ ของโรงเรี ยนหรื อไม่
ในกาลนีคณะกรรมจัดทําสารสนเทศต้องขอขอบคุณฝ่ ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ประเทศไทย ที
ให้ความกรุ ณาวิทยากรสนับสนุนในการจัดอบรมในครังนี ทางโรงเรี ยนหวังเป็ นอย่างยิงว่า สารสนเทศ เล่มนีจะเป็ น
ประโยชน์กบั โรงเรี ยน และหน่วยงานทีต้องการใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสัมฤทธิผลได้ตาม
เป้ าหมายทุกประการ

( ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที 1 ข้ อมูลพืนฐานสถานศึกษา
ข้อมูลเกียวกับสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรี ยน
ข้อมูล บุคลากร
ข้อมูลเกียวกับทรัพยากร
แผนผังอาคารสถานที
ข้อมูลเกียวกับชุมชน
เกียรติยศ ชือเสี ยง/จุดเด่นของสถานศึกษา
ปรัชญาของโรงเรี ยน วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันกิจ เป้ าหมาย โรงเรี ยน
โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน
ส่ วนที 2 สารสนเทศฝ่ ายนักเรียนประจํา
งานบริ หารฝ่ ายนักเรี ยนประจํา
ส่ วนที 3 สารสนเทศฝ่ ายบริหารทัวไป
สถิติการปรับปรุ ง พัฒนาอาคารสถานที
สถิติการใช้ยานพาหนะ
ส่ วนที 4 สารสนเทศฝ่ ายธุรการ-การเงิน
สถิติบุคลากรทีได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
สถิติการจัดทําแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) ของครู
สถิติจาํ นวนครู ทีได้รับขวัญ และกําลังใจ ตามทีโรงเรี ยนกําหนด
สถิติจาํ นวนครู ทีได้รับใบประกอบวิชาชีพครู แยกตามสาขาวิชา
สถิติจาํ นวนครู จาํ แนกตามวุฒิการศึกษา
สถิติการขาด/ลา/มาสาย ของครู ต่อเดือน/ต่อปี การศึกษา
สถิติการขาด/ลา/มาสาย ของพนักงาน
สถิติเปรี ยบเทียบวุฒิครู กบั งานทีปฏิบตั ิ
จํานวนนวัตกรรม หรื อสิ งประดิษฐ์ของครู และการนําไปใช้
สถิติการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกและต่างประเทศของครู
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สารบัญ (ต่ อ)
จํานวนนักเรี ยนแต่ละปี การศึกษา 4 ปี ย้อนหลัง
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเกียวข้องใน 1 ปี
สรุ ปจํานวนนักเรี ยนลาออก ระหว่างปี การศึกษา
สัดส่ วนของงบประมาณทีใช้พฒั นาคุณภาพแต่ละฝ่ าย
สถิติการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการโรงเรี ยน
สรุ ปการนําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีแต่ละฝ่ ายนําไปปฏิบตั ิ
สถิติการล็อกอินใช้ Internet
ส่ วนที 5 สารสนเทศฝ่ ายวิชาการ
สรุ ปการให้บริ การและการเข้าร่ วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
จํานวนชัวโมงของผูเ้ ชียวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อภูมิปัญญาท้องถินแยกตามสาขาวิชา
จํานวนผลงาน นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ ของผูเ้ รี ยนแยกตามสาขา
จํานวนงานวิจยั ในชันเรี ยน ของครู
ร้อยละของจํานวนครู ทีได้รับการนิเทศแยกตามสาขาวิชา
ร้อยละผูเ้ รี ยนทีผ่านเกณฑ์การทดสอบ V-NET
ระดับค่าเฉลียผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ของผูเ้ รี ยนแต่ละสาขาวิชา แยกตามชันเรี ยน
ร้อยละผูเ้ รี ยนทีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีจบการศึกษาตามหลักสู ตร
สถิติการเข้าใช้หอ้ งสมุดของนักเรี ยน
ส่ วนที 6 สารสนเทศฝ่ ายกิจการนักเรียน
สถิติการขาด/ลา/มาสาย ของนักเรี ยน
สถิตินกั เรี ยนทีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง
สถิตินกั เรี ยนทีตรวจพบสารเสพติด
บันทึกเวลาการปฏิบตั ิงานของครู เวร
ผลการดําเนิ นงานส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
สถิติผลงานนักเรี ยนด้านกีฬา
สถิติจาํ นวนนักศึกษาวิชาทหารแยกตามชันปี
ส่ วนที 7 สารสนเทศเพือการรายงาน
สรุ ปการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
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