สารสนเทศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ปี การศึกษา 2554
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
1.1 ประวัติโรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
1.2 สถานทีตัง
1.3 ข้อมูล บุคลากร
1.4 ข้อมูลนักเรี ยน
1.5 ข้อมูลเกียวกับทรัพยากร
1.6 ข้อมูลเกียวกับชุมชน
1.7 เกียรติยศ ชือเสี ยง/จุดเด่นของสถานศึกษา
1.8 ปรัชญาของโรงเรี ยน
1.9 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
1.10 วิสยั ทัศน์
1.11 พันกิจ
1.12 เป้ าหมาย โรงเรี ยน
1.13 โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน
ส่ วนที สารสนเทศด้ านผู้เรียน
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ตามเกณฑ์ทีกําหนดตามชันปี
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีสามารถประยุกต์หลักการ ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ฯ
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีมีทกั ษะในการสื อสารด้าน การฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ฯ
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถใช้ความรู ้ และเทคโนโลยีที ฯ
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพทีเหมาะสม ฯ
. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนตามเกณฑ์ ฯ
. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทีได้งานทํา ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ ฯ
ส่ วนที สารสนเทศด้ านวิชาการ
. งบประมาณทีสถานศึกษาจัดซือ วัสดุฝึก อุปกรณ์สาํ หรับการจัดการเรี ยนการสอน ฯ
. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ฯ
. ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วทิ ยบริ การ ให้เหมาะสมกับวิชาทีเรี ยน ฯ
. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
. ระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม ฯ
3.7 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีได้รับ การพัฒนาตามหน้าทีทีรับผิดชอบ
.8 จํานวนสถานประกอบการทีมีการจัดการศึกษา ร่ วมกับสถานศึกษา ฯ
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
.9 จํานวนคน-ชัวโมง ของผูเ้ ชียวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิน ฯ
.10 อัตราส่วนของผูส้ อนประจําทีมีคุณวุฒิ ด้านวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
. 1 อัตราส่วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน
ส่ วนที สารสนเทศด้ านการบริหารจัดการ
4. จํานวนครังของการจัดบริ การตรวจสารเสพติด ให้กบั ผูเ้ รี ยน
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีออกกลางคันเมือเทียบกับ แรกเข้า
4. จํานวนครังและประเภทของกิจกรรมทีส่งเสริ ม ด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีดีงาม ฯ
4. จํานวนครังและประเภทของกิจกรรมทีส่งเสริ ม การอนุรักษ์สิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ฯ
4. จํานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/โครงการทีให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
4. งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการทีให้บริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะวิชาชีพ
4. จํานวนนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
4. จํานวนนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ทีมีประโยชน์ทางวิชาชีพฯ
4. งบประมาณทีใช้ในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรมสิ งประดิษฐ์ งานวิจยั ฯ
4. จํานวนครังและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารเกียวกับนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจยั ฯ
4. ระดับคุณภาพของการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร ทีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่ วม ฯ
4. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาทีสามารถ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
4. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
ส่ วนที 5 สารสนเทศเพือการรายงาน
5.1 สรุ ปการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
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